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Voorwoord

Hier ligt het dan, mijn boek. 
Een verhaal dat in mijn hoofd al talloze malen geschreven was, ik hoefde de woorden 
alleen nog maar netjes in het gelid te zetten. Maar die woorden lieten zich niet zomaar 
vangen. Ik moest ze najagen en vaak, nadat ze gevangen waren, heb ik ze weer los moeten 
laten. Een proefschrift schrijven was een gevecht met demonen die vooral hardnekkig 
bleken omdat ik ze zelf had bedacht.1 
Nu is de laatste punt gezet en kan ik afscheid nemen van mijn duiveltjes. Terugkijkend  
kan ik ook de mensen bedanken die mijn boek, mijn worsteling en soms beide hebben 
ondersteund. Dit voorwoord is daarom vooral een dankwoord, een teken dat ook anderen 
een aandeel hebben in dit verhaal. Ik hoop oprecht dat ik jullie behulpzaamheid in de 
toekomst kan teruggeven.

Graag bedank ik de wetenschappers die zitting hebben genomen in mijn promotie-
commissie: professor Philippe Albert, professor Koos Boer, professor Ruben Freudenthal 
en Albert van Steenbergen. Bedankt voor de zorgvuldige en kritische lezing van de 
proefdruk van dit verhaal. Ook een aantal buitenlandse wetenschappers bleek bereid om 
mij hun tijd en inzicht te schenken. Daarom bedank ik professor Scott A. Leonard, professor 
Daniel Klerman, professor Gerald J. Postema en Michael Quinn. De met hen gevoerde 
discussies heeft mijn kennis en mijn verhaal verrijkt. 
Dat geldt eveneens voor de deskundige ondersteuning geboden door Manon de Groot 
en Albert van Steenbergen. Daarnaast bedank ik graag Jana Svetlik die de inzichten van 
Franse wetenschappers heeft vertaald in een voor mij beter toegankelijke tekst. 

Een woord van dank aan alle studenten die hun masterthesis hebben gewijd aan het alsof 
in het fiscale recht. Jullie hebben me geïnspireerd om het concept van de fiscale rechtsfictie  
te blijven ontleden. Vaak hebben jullie ook je levensverhaal aan mij toevertrouwd, die 
bijzondere gesprekken koester ik. Bedankt daarom Adriaan, Alex, Anne, Bram, Eva, Franka, 
Gino, Jolijn, Jorg, Kelly, Kim, Koen, Leon, Lianne, Lisa, Loekie, Maiko, Marlies, Meike, Michelle, 
Minne, Patrick, Paul, Rian, Rob, Robert en Sandra.2 Ik hoop jullie nog eens te ontmoeten.

Ik bedank bovendien graag de FIT-ters die tijdens dit wat hobbelig verlopen traject hun 
interesse hebben getoond. Het waren er te veel om ieders naam te noemen. Een uitzondering 
maak ik voor Eva Schupp, Diana van Hout en Bastiaan Starink. Jullie hebben gefungeerd 
als welkome steuntjes in de rug, fijn dat jullie er waren voor mij.

1 Damen 2013, blz. 15, spreekt treffend over “de vloek die zetelt in de inktpot.” Door deze vloek vraagt ook haar 
schrijver Orlando zich vrijwel dagelijks af of hij nu werkelijk de grootste idioot op aarde is. 

2 Mocht ik andere fictie-beschrijvende studenten vergeten zijn: excuses. Dit dankwoord is ook voor jullie be-
doeld. 
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Twee speciale collega’s verdienen ook een plekje in dit voorwoord: Nicole Gubbels en 
Inge van Vijfeijken. In de afgelopen jaren hebben jullie veel onderwijstaken van mijn 
schouders gelicht. Dat was erg fijn. Fijner nog was jullie enthousiaste belangstelling voor 
mijn schrijfsels. Zonder het te weten hebben jullie een aantal keren het bijltje opgevangen 
voor het de grond raakte. 

Een groot woord van dank aan de promotoren die mij, ieder op hun unieke wijze, hebben 
ondersteund in dit traject: Peter Essers en Hans Gribnau. 
Peter, je hebt niet alleen je scherpe inzichten en uitgebreide maatschappelijke kennis met 
mij gedeeld, maar ook je anekdotes (variërend van de Tovenaar van Fop tot The honorable Cat). 
Jouw kalme aanwezigheid heeft me tijdens momenten van promotiepaniek regelmatig tot 
rust kunnen brengen, dank daarvoor.
Hans, je was een onuitputtelijke bron van rechtsfilosofische inspiratie. Een uitdaging voor 
mijn denken. Je hebt bovendien regelmatig je ridderlijke kant getoond. Niet alleen met je 
spontane aanbod mij te vergezellen naar een moeizaam gesprek, maar ook met opbeurende 
mails en muziekjes. Die warme aandacht is net zo bijzonder als jijzelf.

Natuurlijk reserveer ik in dit dankwoord ruimte voor mijn paranimfen, twee prachtvrouwen  
die mij zomaar hun vriendschap hebben geschonken: Thil van Kempen en Kim Don.  
Lieve Thil, met jou deel ik niet alleen de wetenschap, maar ook de spiritualiteit. Die vervlechting 
van twee uiteenlopende werelden is bijzonder. Ik hoop dat we haar nog lang samen kunnen 
ervaren.
Lieve Kim, mijn zielemaatje. Ik weet dat jij jezelf regelmatig verbaast over mijn gevecht 
met woorden die voor de dichter in jou saai en kleurloos zijn. Ik ben blij dat er weer ruimte  
is om met jou ook het echte gedicht te beleven.

Het belangrijkste woord van dank is voor twee mannen die mijn basis vormen, mijn thuis.  
Lieve Sandor, je bent de spiegel van mijn bestaan. 
Wees trots op jouw eigen wijsheid. Ik hoop dat je altijd blijft geloven in de kracht van je 
verbeelding. 
Lieve Jan, jij bent het hart van mijn leven. 
Bedankt voor je bereidheid mij af te staan aan dit boek. Dank voor je oeverloze geduld en 
je brede leunschouders. Alleen door jou bleef ik een lijntje houden met de werkelijkheid. 
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Voor de (te) vele familieleden en vrienden 
die al verder gereisd zijn dan dit bestaan:  

ooit zullen we elkaar weer ontmoeten. 
Vooruitlopend op dat moment geef ik dit verhaal aan jullie.
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Lijst met gebruikte afkortingen

A-G Advocaat-Generaal
art. artikel 
art. 1 EP art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM 
Besluit IB 1941 Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 
BNB Beslissingen Nederlandse Belastingrechtspraak (vanaf 1953)
Bvdb 2001 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
BVerfG Bundesverfassungsgericht
BW Burgerlijk Wetboek
CPB Centraal Planbureau
c.s. cum suis
e.v. en verder
EHRC European Human Right Cases
EVRM Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden 
EHRM Europees Hof voor de Rechten van de mens
FED Fiscaal Weekblad FED
FTV Fiscaal Tijdschrift Vermogen
HR Hoge Raad der Nederlanden
HvJ EG Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
IW 1990 Invorderingswet 1990
IOB Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie
IVBPR Internationaal verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten
IVRK  Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind 
JB Jurisprudentie Bestuursrecht
MBB Maandblad Belastingbeschouwingen
MNW Middel-Nederlandsch woordenboek
NJ Nederlandse jurisprudentie
NJB Nederlands Juristenblad
NDFR Nederlandse documentatie fiscaal recht
NTFR Nederlands tijdschrift voor fiscaal recht
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
ond. onderdeel
red. redactie
resp. respectievelijk
r.o. rechtsoverweging
RvdW Rechtspraak van de Week
R&R Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie 
Stb. Staatsblad
SW 1956 Successiewet 1956
TFB Tijdschrift Formeel Belastingrecht
UvBsl.  Uitvoeringsbesluit
UvBsch. Uitvoeringsbeschikking 
UvReg. Uitvoeringsregeling
UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
VBW Vereniging voor Belastingwetenschap
VEH Vereniging Eigen Huis
vgl. vergelijk
V-N Vakstudie Nieuws
Wet BB 1893 Wet van den 2den October 1893 tot heffing eener belasting op bedrijfs- en andere inkomsten
Wet IB 1914 Wet op de inkomstenbelasting 1914 
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Wet IB 1964 Wet op de inkomstenbelasting 1964
Wet IB 2001 Wet inkomstenbelasting 2001
Wet LB 1964 Wet op de loonbelasting 1964
Wet OB 1968 Wet op de omzetbelasting 1968
Wet VB 1892 Wet van den 27sten September 1892 tot heffing eener vermogensbelasting 
Wet VB 1964 Wet op de vermogensbelasting 1964
Wet VpB 1969 Wet op de vennootschapsbelasting 1969
Wet WOZ Wet waardering onroerende zaken
WFR Weekblad Fiscaal recht
WNT Woordenboek der Nederlandsche taal
WOZ-waarde  Waarde onroerende zaak volgens hoofdstuk IV Wet WOZ
WPNR Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie
WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
WvSr Wetboek van Strafrecht
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Introductie

De fiscale rechtsfictie is een rechtsfiguur met bijzondere eigenschappen. Met deze fiscale 
rechtsfictie bedenken we bijvoorbeeld dat iemand in een periode een bepaald inkomen 
geniet, hoewel hij dat inkomen niet, niet in die mate of niet op dat moment daadwerkelijk 
genereert. Toch belasten we hem op basis van het gefingeerde inkomen, alsof dat inkomen 
werkelijk genoten zou zijn. Of we gebruiken de fiscale rechtsfictie om een bepaalde 
rechts handeling gelijk te stellen met een andere rechtshandeling. Hoewel deze rechts-
handelingen niet op elkaar lijken, wordt gehandeld alsof de gelijkenis wel bestaat. Met 
behulp van de fiscale rechtsfictie kunnen we ook vermogensbestanddelen van het ene 
rechtssubject toerekenen aan een ander, alsof deze werkelijk aan hem zouden toebehoren. 
De fiscale rechtsfictie heeft veel verschillende gezichten. Uit deze voorbeelden volgt 
bovendien dat ze, net als andere ficties, wordt gekenmerkt door een alsof-karakter.3 
In dit onderzoek wordt het bestaan en het bestaansrecht van deze fiscale rechtsfictie 
onderzocht, het alsof in de inkomstenbelasting staat daarbij centraal. In deze introductie 
beschrijf ik het geraamte van dit onderzoek, waarbij ik een aantal door mij gemaakte 
keuzes zal motiveren. Natuurlijk wordt ook het doel van dit onderzoek belicht, het doel 
bepaalt immers de te volgen route.4 

De aanleiding voor het onderzoek

De combinatie van de woorden ‘fictie’ en ‘inkomstenbelasting’ leidt vaak tot verbazing. 
Voor veel mensen is het ongebruikelijk om de lichtgekleurde fictie te koppelen aan de 
aardse tinten van het fiscale recht. Toch treffen we ook ficties aan in het belastingrecht. 
Wat brengt iemand ertoe om over de fiscale kleur van het alsof te schrijven?

Een groot deel van de bekoring van dit thema schuilt in de geheimzinnige klank van het 
‘alsof’.5 De fictie heeft daarom aantrekkingskracht op mensen met een voorliefde voor 
verbeelding.6 Die verbeelding heeft mij vroeger als fotograaf geïnspireerd tot het uitbeelden 
van Schemerwezens. Niemand verwacht dat zo iemand overstapt naar de wereld van het 

3 Het woord ‘alsof’ is een neutrale term, taal zonder bijsmaak. Daarop aansluitend kan het gebruik van ficties in 
het fiscale recht worden omschreven als een ‘doen alsof’. Hoewel ook die woordcombinatie is bedoeld als een 
neutraal begrip, kan deze voor sommigen een negatieve klank hebben. Ik heb daarom de omschrijving ‘doen 
alsof’ in dit onderzoek gemeden.

4 Mijn te vroeg gestorven collega Henk te Niet verwees daarbij graag naar Carrolls Wonderland waar Alice aan de 
kat vraagt welke weg te nemen. “That depends a good deal on where you want to get to”, said the Cat. ”’I don’t 
much care where -”, said Alice. “‘Then it doesn’t matter which way you go,” said the Cat. Zie Carroll 1865, blz. 76.

5 Ook Fuller 1967, blz. viii, schrijft over “the romantic aura of Hans Vaihingers Philosophy of As If, with its mysterious 
title promising obscurely some mind-expanding reorientation of human perspectives.”

6 Dat voorstellingsvermogen laat ons bij het oversteken van straten niet alleen naar links en rechts kijken, maar 
ook omhoog. In de ‘wetenschap’ dat het soms draken regent. Met dank aan Sandor die mij heeft herinnerd aan 
deze drakenregen.
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recht aan de andere kant van de spiegel, waar de kamer gevuld lijkt met dorre wetteksten. 
Maar de fictie kan overal ademen. Ook het fiscale recht kent een schemerwereld waarin rechts- 
 regels langs de werkelijkheid scheren. Zo verbindt het alsof mijn verleden met mijn heden.
Mijn interesse in de fictie reikt echter verder dan deze verbinding in de tijd. Wie zich 
verdiept in de fictie ontdekt dat haar verbeeldingskracht een essentiële rol speelt in ons 
leven. De mens is het enige zoogdier dat kan denken aan en kan praten over dingen die 
niet werkelijk bestaan.7 Met behulp van de collectieve verbeelding van het alsof zijn we in 
staat tot het bedenken van concepten die essentieel zijn voor het recht, zoals de eigendom  
en het maatschappelijk contract. En alleen door de verbeeldingskracht van het alsof 
kunnen we geloven in gezamenlijke denkbeelden, zoals het bestaan van mensenrechten. 
Onze samenleving is nauw verweven met het alsof van de fictie. Wie de fiscale rechtsfictie 
onderzoekt, is automatisch verbonden met veel andere gebieden van het mens zijn. Ook 
die ruime blik trekt mij aan.
Het belangrijkste deel van mijn fascinatie voor de fiscale rechtsfictie is evenwel haar 
bijzondere karakter. Waar ‘gewone’ belastingwetgeving het vermogen heeft om te 
abstraheren van de empirische werkelijkheid van belastingplichtigen, kan de fiscale 
rechtsfictie bewerkstelligen dat deze empirische werkelijkheid anders wordt geduid.8  

Dat is een opmerkelijk gevolg van de inzet van deze fiscale rechtsfiguur, vooral als dit alsof 
optreedt in de inkomstenbelasting. De fiscale rechtsfictie is in staat om feiten en omstandig-
heden anders in te kleuren. Daarom concludeert een aantal respondenten in het empirische 
onderzoek naar de rechtsfictie in de inkomstenbelasting: 

“een fictie in het belastingrecht is vreemd.”9 

Vreemd, want intuïtief lijkt alleen belastingheffing op basis van het werkelijk genoten 
inkomen redelijk. Alleen dan kan recht worden gedaan aan het draagkrachtkarakter van 
een inkomstenbelasting. De fiscale rechtsfictie voelt echter niet vreemd voor fiscale 
rechtsvormers die haar alsof-karakter om uiteenlopende redenen gebruiken. De 
rechtsfictie wordt bijvoorbeeld ingezet als de reguliere fiscale rechtsregels er niet (meer) 
in slagen om antwoord te geven op de complexiteit van het maatschappelijk leven of op 
de momenten dat de uitvoering van dit fiscale recht barsten vertoont.10 Toch roept dat de 
vraag op wanneer en in welke mate de rechtsfictie in de inkomstenbelasting zich aan de 
empirische werkelijkheid van belastingplichtigen mag onttrekken. 

7 Zie Harari 2014, blz. 27.
8 Vgl. Pottage 2004, blz. 13: “Fictions (…) work within the division between law and fact.” [cursivering SD].
9 Antwoorden van respondenten op de open vraag in het empirische onderzoek. Het gebruik van de kwalificatie 

“vreemd” voor de fiscale rechtsfictie wordt in deze antwoorden 47 keer spontaan gemeld.
10 De aanwezigheid van een alsof gaat vrijwel altijd gepaard met een gebrek in het recht of haar uitvoering. Zie 

Fuller 1967, blz. viii: “Fiction represents the pathology of law.” Zie ook Von Jhering 1865, III, blz. 288. Hij stelt dat 
het recht “in ihrer Jugendperiode zu dieser Krücke greift.”
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Want, zoals Scheltema opmerkt:

“voor den mensch [is] niet het recht, maar de werkelijkheid primair.”11

De afstand tussen de kijk van belastingplichtigen op de fiscale rechtsfictie en de visie van 
de rechtsvormers die haar hebben gecreëerd kan de waarachtigheid van het fiscale recht 
aantasten. Ook daarom verdient de fiscale kleur van het alsof aandacht.

Het onderzoeksgebied 

In de klassieke opvatting over de (rechts)fictie geldt ze als een voorstelling die onwerkelijk is: 

“Gewoonlijk denken we bij ‘fictie’ aan een voorstelling in strijd met de natuurlijke 
werkelijkheid. En als we van ‘rechtsficties’ spreken, bedoelen we daarmede het (zich 
door het rechtsdenken) voorstellen van feiten die niet geschied zijn, als geschied, of 
- omgekeerd - het voorstellen van feiten die geschied zijn, als niet geschied.”12

Eggens beschrijft hier hoe de rechtsfictie feiten uit de empirische werkelijkheid geheel of 
deels opzij kan schuiven. Een feit dat niet (of niet zeker) bestaat, wordt geacht toch te 
bestaan (of omgekeerd). In het fiscale recht is het gebruik van de fictie deels onvermijdelijk: 
de belastingwet zelf kan immers worden beschouwd als een poging de alledaagse 
werkelijkheid van individuen te vangen in algemeen geldende rechtsregels. Het alsof van 
de rechtsfictie is dan ook bedoeld om het recht zelf te laten werken. Zo vergt een inkom-
stenbelasting het inkleuren van een inkomensconcept waarbij veronderstellingen worden 
gemaakt die los (kunnen) staan van de civielrechtelijke of de economische inkomens-
werkelijkheid van de bewoners van een samenleving. Bij deze afweging kan met het oog 
op de eenvoud en doelmatigheid van wetgeving, het voorkomen van misbruik van 
rechtsregels of vanwege instrumentele motieven worden gekozen voor de introductie 
van een fiscale rechtsfictie. 

De introductie van deze fiscale rechtsfictie veroorzaakt echter spanning met rechtsbegin-
selen zoals het gelijkheidsbeginsel en het draagkrachtbeginsel. Het fiscale alsof heeft 
daarentegen een positief effect op het beginsel van de rechtszekerheid. Bovendien kan 
het gebruik van een fiscale rechtsfictie een doelmatige uitvoering van het fiscale recht 
waarborgen doordat haar alsof bepaalde details uit de empirische werkelijkheid negeert. 
Een te grote kloof tussen de gefingeerde fiscale werkelijkheid en de door belasting-
plichtigen ervaren empirische realiteit kan echter nadelig zijn voor het maatschappelijk 

11 Scheltema 1927, blz. 16. Hij spreekt hier over het recht in het algemeen.
12 Eggens 1958, blz. 442.
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draagvlak van de fiscale rechtsfictie. Deze tussenruimte kent daarom een natuurlijke 
grens. Belastingplichtigen trekken deze grens doorgaans strak: 

“Het zal best ingewikkeld zijn (…) om alles perfect te regelen, maar laat (ze) het 
regelen volgens de werkelijkheid, dan krijgen de belastingplichtigen niet het gevoel 
dat er maar gegokt wordt.”13

Uit deze opmerking blijkt dat deze belastingplichtige de aanwezigheid en het gebruik 
van een fiscale rechtsfictie wantrouwt. Ook die gepercipieerde rechtvaardigheid van het 
fiscale alsof is relevant bij het onderzoek naar de rechtsfictie in de inkomstenbelasting. 
Belastingheffing dient immers overeen te stemmen met het rechtsgevoel van het individu 
dat aan deze fiscale rechtsregels moet voldoen.14

De centrale onderzoeksvraag 

De Nederlandse wetgever maakt regelmatig gebruik van de kunstgreep van de fiscale 
rechtsfictie. Die populariteit van deze bijzondere rechtsfiguur geeft de noodzaak aan voor 
de ontwikkeling van toetsbare criteria die dienen als leidraad bij de keuze voor dit 
instrument en haar vormgeving. Tot op heden heeft de wetgever daarvoor geen 
voorstellen gedaan, terwijl ook de belastingrechter zich in deze kwestie terughoudend 
opstelt.15 Het onderzoek beoogt deze leemte te vullen met de ontwikkeling van een 
objectief beoordelingskader voor het gebruik van ficties in de belastingwetgeving. 
Daarbij geldt dat a priori geen sprake kan zijn van het onvoorwaardelijk geoorloofd zijn of 
juist het categorisch afwijzen van het gebruik van deze fiscale rechtsfictie. De centrale 
probleemstelling die als uitgangspunt geldt voor dit onderzoek, luidt dan ook: 

Onder welke voorwaarden is het gebruik van de rechtsfictie in de inkomstenbelasting 
aanvaardbaar? 

Ik beschouw het gebruik van de rechtsfictie in de inkomstenbelasting als aanvaardbaar als 
het benutten van dit alsof enerzijds doeltreffend is en anderzijds voldoet aan de propor-
tionaliteitseis. Vooruitlopend op de concretisering van de aanvaardbaarheidstoets en de 
uitleg van de daarbij gemaakte keuzes in deel 2,16 licht ik beide aspecten kort toe.

13 Reactie respondent op de open vragen van het empirische onderzoek (testfase). 
14 In een parlementaire democratie mag worden verondersteld dat het belastingstelsel in overeenstemming is 

met wat in brede lagen van de bevolking geldt als een rechtvaardige heffing. Zie Geppaart 1978, blz. 77.
15 De Hoge Raad lijkt op dit terrein steeds kritischer te worden. Zie bijvoorbeeld HR 22 oktober 2010, BNB 2010/335 

(Fierensmarge) en HR 3 april 2015, BNB 2015/174 (leegwaarderatio).
16 Zie daarvoor deel 2, hoofdstuk 1, par. 1.7.
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1. Doeltreffendheid
De fiscale rechtsfictie is een doelgericht alsof, ze streeft ernaar een bepaald doel te 
bereiken. Deze doelgerichtheid vormt het argument voor haar inzet, ze is het bestaansrecht 
van de fiscale rechtsfictie. De vraag of de doelgerichte fiscale rechtsfictie haar doel ook 
treft, is daarom uiterst relevant voor haar aanvaardbaarheid. De doeltreffendheid van het 
alsof omvat drie elementen. Het betreft op de eerste plaats de mate waarin de fiscale 
rechtsfictie er in slaagt haar doel te bereiken. De introductie van een rechtsfictie in de 
 inkomstenbelasting zal moeten leiden tot verwezenlijking van de daarmee door de 
wetgever beoogde doelstellingen, op zijn minst in belangrijke mate. Ook de transparantie 
van de fiscale rechtsfictie vormt een onderdeel van haar doeltreffendheid. Het onderzoek 
naar het resultaat van haar inzet vereist een heldere, controleerbare onderbouwing van 
zowel de keuze voor het gebruik van de fiscale rechtsfictie (haar bestaansrecht), als van 
haar vormgeving (haar bestaan). Tot slot is ook de tijdelijkheid, de geldigheidsduur van de 
fiscale rechtsfictie, een element van haar doeltreffendheid. Wanneer de rechtsfictie niet 
meer dienstbaar is of kan zijn aan haar oorspronkelijke doel, verliest ze haar bestaansrecht. 
De wetgever dient daarom regelmatig iedere fiscale rechtsfictie “ten principale” te  
(her)overwegen.17 Die heroverweging geldt zowel ten aanzien van haar bestaansrecht als 
van haar vormgeving.

2. Proportionaliteit
Het tweede aspect van de aanvaardbaarheid van de fiscale rechtsfictie is haar proportio-
naliteit. Bij deze proportionaliteitseis staat de afweging van twee met elkaar botsende 
belangen centraal.18 In dit onderzoek wordt het begrip beperkt uitgelegd. Ik beschouw de 
proportionaliteit als het meest optimale evenwicht tussen de doelmatigheid en de 
legitimiteit van een fiscale rechtsfictie. 

De doelmatigheid binnen het evenwicht
De doelmatigheid van het fiscale recht betreft de uitvoerbaarheid en de eenvoud 
van de fiscale regelgeving. Doelmatigheid is een pragmatisch begrip, maar ondersteunt 
ook het aanvaardbaar zijn van een heffing: “Een belasting die op zichzelf de beste zou 
zijn, is dat niet, indien controle zozeer faalt dat zij praktisch nog slechts drukt op wie 
te eerlijk zijn om haar te ontduiken.”19 Deze doelmatigheid is doorgaans gewaarborgd 
bij de inzet van een fiscale rechtsfictie, bij de pragmatische rechtsfictie vormt ze zelfs 
het bestaansrecht van dit alsof.

17 Freudenthal 2004, blz. 35.
18 Zie Gribnau 2006, blz. 60-62. Het begrip proportionaliteit (evenwicht) speelt ook een rol bij de juridische legit-

imiteit van de fiscale rechtsfictie, met name bij haar toetsing aan art. 1 EP (zie deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.6). Om 
begripsverwarring te voorkomen zal ik op dat niveau niet spreken over proportionaliteit, maar over evenre-
digheid.

19 Aldus Langemeijer, geciteerd door Slagter 1961, blz. 8, voetnoot 1.
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De legitimiteit binnen het evenwicht
In mijn onderzoek onderscheid ik de juridische legitimiteit (het rechtmatig zijn van de 
fiscale rechtsfictie) en de maatschappelijke legitimiteit (het als rechtvaardig ervaren 
van de fiscale rechtsfictie). De juridische legitimiteit in het fiscale recht houdt in dat 
de belastingwetgever zorg draagt voor de verwerkelijking van (on)geschreven rechts- 
beginselen.20 Tot deze kernwaarden van het fiscale recht behoren onder meer de 
rechtsgelijkheid, verdragsrechtelijke beginselen, het draagkrachtbeginsel en het 
 eigendomsrecht.21 Deze normatieve gebondenheid geldt ook bij het gebruik van  
de fiscale rechtsfictie. Een juridisch optimale rechtsregel garandeert nog niet dat 
 belastingplichtigen het fiscale alsof ook als rechtvaardig zullen beleven. Ook die 
maatschappelijke legitimiteit, zowel de distributieve als de procedurele aspecten, 
speelt een belangrijke rol bij de aanvaardbaarheid van het fiscale alsof.

De op deze wijze gemeten proportionaliteit van het alsof is het grootst op het punt dat de 
spanning tussen de van nature aan een rechtsfictie doelmatigheid en de legitimiteit tot 
de kleinst mogelijke proporties is teruggebracht.22 

Om te kunnen waarborgen dat een fiscale rechtsfictie niet alleen doeltreffend is maar ook 
voldoet aan de proportionaliteitseis, moet voorafgaand aan de introductie van iedere 
fiscale rechtsfictie een afweging plaatsvinden van de aan het gebruik van deze fictie 
verbonden voor- en nadelen. Deze afweging kan concreet worden gemaakt met het in 
dit onderzoek ontwikkelde beoordelingskader voor de inzet van de fiscale rechtsfictie.

De afbakening van het onderzoek

De fiscale rechtsfictie is aanwezig op veel uiteenlopende terreinen. Het is echter praktisch 
onmogelijk om alle relevante thema’s te behandelen. Ik heb een aantal keuzes moeten maken.
De eerste afbakening betreft het terrein van het fiscale alsof. In dit onderzoek ligt de 
nadruk op de fiscale rechtsfictie in de inkomstenbelasting. Deze keuze is ingegeven door 
de gedachte dat deze heffingswet voor vrijwel iedere Nederlander van belang is. Met het 
oog op dit grote publiek van de fiscale rechtsfictie heb ik ervoor gekozen de analyse van 
het alsof te beperken tot deze heffing. 
Een tweede afbakening betreft de auteur van de rechtsfictie. Zowel de rechter als de 
wetgever kan ficties in het fiscale recht introduceren. In veel situaties fingeert de rechter 
daarmee een fiscale rechtswerkelijkheid voor een individuele belastingplichtige, terwijl 

20 Legitimiteit moet worden onderscheiden van legaliteit. Dat laatste begrip houdt in dat het overheidshandelen 
overeenkomstig de wet is (wetmatigheid).

21 Vgl. Gribnau 2006, blz. 51-65 en Freudenthal 2004, blz. 23-26.
22 Hofstra noemt dat de kunst van het wetgeven. Vgl. Hofstra & Van Raad 1992, blz. 85. 
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het bereik van de door de wetgever gevormde ficties een grotere groep belastingplichtigen 
bestrijkt.23 Vanwege het ruimere bereik van de wetgeversfictie richt het onderzoek zich 
daarom uitsluitend op de fiscale rechtsfictie gecreëerd door de wetgever. Ook de als-
of-bepalingen in de aanwijzingen aan de belastingdienst door middel van besluiten van 
de Staatssecretaris van Financiën vallen daarmee buiten het onderzoeksterrein.24

Tot slot heb ik ervoor gekozen om de grenslijn van het onderzoeksgebied zo te trekken 
dat de fictiecategorie van de defiscaliseringsregels en instrumentele bepalingen buiten 
het onderzoek valt. Bij deze categorie van het alsof - door mij aangeduid als de maat-
schappelijke fictie - gebruikt de wetgever de rechtsfictie uit overwegingen die niet 
rechtstreeks gerelateerd zijn aan de belastingheffing of haar uitvoering. Zo worden 
bepaalde inkomsten gedefiscaliseerd omdat zij, maatschappelijk gezien, niet als inkomen 
worden beschouwd.25 Daarnaast worden met instrumentele bepalingen in de belasting-
wetgeving niet-fiscale beleidsdoelstellingen nagestreefd. In dit verhaal blijft de categorie 
van de maatschappelijke ficties als zodanig buiten beeld. Ik besteed alleen aandacht aan 
deze maatschappelijke motieven op de momenten dat de wetgever deze fictievariant 
stapelt met een rechtsfictie uit een andere categorie. 

De opbouw van het onderzoek

Er zijn verschillende manieren om een rechtsfictie te beschrijven. Ze kan worden geduid 
als een wetgevingstechniek, als een rechtsfiguur, maar ook als een constructie en zelfs als 
een ordenende metafoor.26 Bij de vormgeving van dit onderzoek heb ik ervoor gekozen 
het bestaan van de fiscale rechtsfictie te duiden als een verhaal omdat deze term de 
bijzondere relatie tussen deze fictie en de werkelijkheid weerspiegelt. Bij elk verhaal kan 
bovendien een onderscheid worden gemaakt tussen haar inhoud (het verhaal zelf), haar 
auteur, haar publiek en de herdruk van het verhaal. Deze vier facetten van het verhaal zijn 
ook aanwezig bij de fiscale rechtsfictie. Het onderzoek is daarom verspreid over vier 
verschillende delen die elk een van deze facetten van de rechtsfictie in de inkomsten-
belasting beschrijven.

23 Indien de rechter optreedt als gedelegeerd wetgever, bijvoorbeeld bij de invulling van een open norm, heeft 
een door hem geschreven rechtsfictie wel een breder bereik. Als wetgever-plaatsvervanger dient deze rechter 
immers algemeen geldende regels te formuleren. In het rechtersrecht van de common law heeft de rechter 
deze wetgevende rol altijd.

24 Vgl. de eigendomsvraag bij leasecontracten. Volgens HR 8 mei 1985, BNB 1986/76 is sprake van financial lease als 
het hele economische belang bij de lessee berust. De Staatssecretaris van Financiën stelt echter in zijn Besluit 
van 15 november 1999, nr. AFZ99/3262M, BNB 2000/66, dat voor de fiscale kwalificatie als operational lease de 
lessor een restwaarderisico moet lopen van ten minste 7,5%. Dat deel van het Besluit geldt als een fiscale rechts-
fictie: een afwijking van de door de rechter als medewetgever vastgestelde reguliere fiscaalrechtelijke norm.

25 Om die reden wordt de kinderopvangtoeslag gedefiscaliseerd. Zie art. 3.104 Wet IB 2001 voor andere vormen 
van defiscalisering. 

26 Zie achtereenvolgens Moltmaker 1968, blz. 12, Geppaart 2006, Scholten (Asser) 1974, blz. 50 en Witteveen 1988, 
blz. 417.
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Deel 1: Het verhaal 

In dit deel staat de inhoud van het begrip fiscale rechtsfictie centraal. Daartoe wordt eerst 
het algemene kader van het onderzoek geschetst en vindt ook een afbakening plaats van 
belangrijke begrippen. 
Als basis voor de definitie van de rechtsfictie bespreek ik drie verschillende gezichten van 
de fictie: de verhalende variant in de literatuur, de verklarende wetenschappelijke variant 
en de bepalende variant in het recht. Zowel de verhalende fictie als het verklarende alsof 
blijken sterke overeenkomsten te vertonen met de bepalende fictie in het recht. Uit de 
vergelijking van deze drie varianten heb ik de specifieke kenmerken van de fictie kunnen 
herleiden. Elk alsof is te schetsen als een doelgerichte, bewuste afwijking van de werkelijkheid. 
Het onderzoek naar het verhalende en het verklarende alsof biedt bovendien een ingang 
om twee filosofen te introduceren wiens inzichten voor het onderzoek naar de fiscale 
rechtsfictie onmisbaar zijn. Het betreft de Duitse filosoof Hans Vaihinger (1852-1933) die de 
relatie tussen het alsof en het menselijk denken heeft onderzocht en de Engelse filosoof 
Jeremy Bentham (1748-1832) die als eerste het linguïstische karakter van de fictie heeft 
herkend. De inzichten van deze filosofen keren op verschillende momenten terug in het 
onderzoek.

Vervolgens wordt onderzocht welke lessen geleerd kunnen worden uit het historisch 
gebruik van de fictie in het Romeinse recht en de (laat) middeleeuwse common law.

Leiden alle wegen naar Rome?
De historische blik op de fictie in het civil law is beperkt tot het alsof in het Romeinse 
Rijk. Die keuze is gebaseerd op de invloed van het Romeinse recht op de vormgeving 
van de fictie in het Nederlandse recht, zowel in civiele als in fiscale zin.27 Natuurlijk 
hebben ook andere perioden in de rechtshistorie ons recht beïnvloed. Zo zijn ook de 
ontwikkelingen tijdens de Napoleontische periode van belang voor de evolutie van 
het civil law. Deze periode is echter minder relevant voor rechtshistorici die zich 
buigen over het fenomeen van de rechtsfictie.28 Hoewel ook de Code Napoleon ficties 
hanteert, steunt het merendeel daarvan op Romeinse leest. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de morte civile, de fictie van de ‘juridische dood’ die in de literatuur opduikt als 
prominent voorbeeld van een Napoleontisch alsof. Door middel van deze rechtsfictie 
kan een misdadiger juridisch dood worden verklaard. Wie wordt getroffen door deze 
burgerlijke dood is weliswaar een mens, maar niet langer een persoon voor het recht 
omdat zijn rechtspersoonlijkheid hem is afgenomen.29 De doodverklaarde mens kan 

27 In het onderzoek zal ik diverse voorbeelden tonen van die nagelaten sporen.
28 Ook de Fransman René Dekkers richt zich alleen op de Romeinsrechtelijke wortels van de fictie in het Franse 

recht, zie Dekkers 1935.
29 De fictie van de morte civile, art. 25 van de Code Napoleon, wordt afgeschaft in 1854. Zie Holmberg 2002.
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geen eigendom meer hebben, zijn huwelijk wordt van rechtswege ontbonden en 
zijn kinderen worden aangemerkt als wezen. Hoewel deze fictie Frans lijkt, wortelt de 
scheiding tussen de biologische mens en de juridische mens (zijn rechtspersoonlijk-
heid) in het Romeinse recht.30 Ook deze weg van het alsof heeft haar startpunt in 
Rome. Ribner stelt zelfs dat de belangrijkste fictie van de Code Napoleon de naam 
zelf is, vanwege de suggestie dat Napoleon de auteur daarvan zou zijn. Hoewel deze 
code sinds 1807 zijn naam draagt, is ze in 1800 ontworpen door een commissie 
voorgezeten door Portalis (1746-1807).31 

Voor de ontwikkelingen van ons fiscale recht blijkt, naast het Romeinse recht, ook het 
Pruisische recht van belang. Onze inkomstenbelasting wortelt zelfs in deze “Duitsche” 
grond.32 Die invloed strekt zich ook uit tot het fiscale alsof: de in 1891 in Pruisen 
geboren inkomstenbelasting stoelt volledig op een fictief inkomensbegrip. Haar 
inspiratie voor het Nederlandse stelsel wordt geschetst bij de geschiedenis van het 
eigenwoningforfait.33

Ook het optreden van het alsof in de common law wordt geanalyseerd. Het vaak 
controversiële gebruik van deze techniek door Engelse juristen heeft geleid tot een grote 
hoeveelheid literatuur over het fenomeen van de rechtsfictie. Deze beschouwingen zijn 
ook relevant voor het civil law. Uit een vergelijking van de common law met de Romeinse 
traditie blijkt dat het alsof in beide rechtsstelsels wordt ingezet om een gebrek in het recht 
zelf of in haar uitvoering te vullen. Zo wordt de strategische rechtsfictie in Engeland 
ingezet door juristen die hun eigen voordeel op het oog hebben, terwijl daarnaast ook 
sprake kan zijn van een billijk alsof gericht op de belangen van anderen. Deze historische 
benadering van het gebruik van de rechtsfictie in uiteenlopende rechtstelsels is nodig om 
de ontwikkeling in het gebruik van de rechtsfictie te laten zien en daarmee het begrip van 
de rechtsfictie te kunnen vergroten.

In het laatste hoofdstuk van het eerste deel van het onderzoek vindt een analyse plaats 
van drie in de literatuur geformuleerde definities van de rechtsfictie. Elke definitie concentreert 
zich op een andere karaktertrek van het alsof: haar functie, haar resultaat of haar 
vormgeving. Ik heb geconcludeerd dat de bestaande definities niet optimaal zijn voor 
mijn onderzoek omdat zij onvoldoende rekening houden met de door mij gesignaleerde 
dimensies die zich aftekenen binnen het verzamelbegrip van ‘de’ werkelijkheid.34 Deze 

30 De gevolgen van de morte civile doen sterk denken aan het in het Romeinse Rijk veronderstelde einde van het 
burgerschap bij soldaten die krijgsgevangen worden gemaakt. Zie verder deel 1, hoofdstuk 2, par. 2.2.3.

31 De Code Civil wordt op 3 september 1807, vijf dagen na de begrafenis van Portalis, omgedoopt tot Code Napo-
leon. Ribner 1993, blz. 36 stelt: “This change of title (…) consolidated the fiction of Napoleon’s authorship.”

32 Adriani 1938, blz. 10.
33 Zie deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.4.2.
34 Binnen de werkelijkheid kunnen meer dimensies worden onderscheiden, zoals de energetische werkelijkheid. 

Ook die andere dimensies kunnen waardevol zijn voor een mens of de mensheid, maar ze zijn voor dit onder-
zoek niet relevant.
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drie dimensies zijn evenwel relevant voor de analyse van het fiscale alsof. Het betreft:

1.  De empirische werkelijkheid van belastingplichtigen.
Deze levensfeitelijke werkelijkheid is een optelsom van onder meer de maatschappelijke, 
economische en civieljuridische feiten en omstandigheden die optreden in het leven van 
de bewoners van een samenleving.

2.  De reguliere fiscale rechtswerkelijkheid.
Dit betreft de door de fiscale wetgever met een rechtsnorm geconstrueerde werkelijkheid. 
Deze rechtsnorm hangt samen met de doelstelling van een afgebakend onderdeel van de 
belastingwet. De norm vormt het filter waarmee bepaalde feiten en omstandigheden uit de 
empirische werkelijkheid tot een fiscale rechtswerkelijkheid worden.

3.  De fictieve fiscale rechtswerkelijkheid.
De door de fiscale rechtsfictie gecreëerde rechtswerkelijkheid ontstaat doordat de fiscale 
rechtsfictie een bewuste afwijking vormt van de door de fiscale rechtsnorm geconstrueerde 
rechtswerkelijkheid. Met deze kunstgreep van het alsof kan de ratio van deze rechtsnorm 
of de uitvoering daarvan beter tot zijn recht komen.

In de fiscale literatuur bestaat veel aandacht voor het onderscheid tussen de eerste 
dimensie, de empirische werkelijkheid, en de als derde dimensie geschetste fictieve fiscale 
rechtswerkelijkheid.35 Dat onderscheid tussen beide werelden hangt nauw samen met 
het wezen van het alsof. Mensen beschouwen hun empirische werkelijkheid als de ‘echte’ 
realiteit, maar het alsof in het recht kan inbreuk maken op feiten en omstandigheden uit 
die empirie. Intuïtief zijn we daarom geneigd het alsof te definiëren als een inbreuk op de 
empirische werkelijkheid. Ik acht dat onjuist. De afstand tussen beide dimensies van de 
werkelijkheid beïnvloedt weliswaar de ervaren rechtvaardigheid van het gebruik van de 
fiscale rechtsfictie en is daarom essentieel voor dit onderzoek,36 maar deze afstand 
definieert de fiscale rechtsfictie niet. De inzet van de fiscale rechtsfictie kan immers ook 
bewerkstelligen dat juist wordt teruggekeerd naar, bijvoorbeeld, het economisch aspect 
van de empirische werkelijkheid.37

De definitie van de fiscale rechtsfictie relateer ik aan haar afstand met de tweede dimensie 
van de werkelijkheid, de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid. In de huidige literatuur 
wordt doorgaans geen onderscheid aangebracht tussen deze rechtswerkelijkheid en de 
fictieve fiscale rechtswerkelijkheid.38 Toch dienen beide dimensies van de rechtswerkelijk-

35 Vgl. Freudenthal 2004 en Niessen 2002.
36 Zie de empirische analyse van de inzet van de fiscale rechtsfictie in deel 3 van dit onderzoek.
37 Afgezien van een aantal gebreken in deze fiscale rechtsfictie, is dat de intentie van de gebruikelijk loonregeling.
38 Zie onder meer Eggens 1958 en Albert 2012. Zij bestempelen beide dimensies van de rechtswerkelijkheid als 

een onlosmakelijk geheel.
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heid nadrukkelijk onderscheiden te worden. Zouden we geen onderscheid maken tussen 
de door de fiscale rechtsfictie gecreëerde rechtswerkelijkheid en de reguliere fiscale 
rechtswerkelijkheid, dan kunnen we niet (in)zien dat de fiscale rechtsfictie een andere 
relatie heeft met de (on)geschreven rechtsbeginselen dan de rechtsregels behorend tot 
het reguliere fiscale recht. Het negeren van het onderscheid binnen de rechtswerkelijk-
heid betekent bovendien dat ook de maatschappelijke legitimiteit van de rechtsfictie als 
een bijzondere rechtsfiguur niet kan worden onderzocht. De fictie zou dan immers 
worden beschouwd als een reguliere rechtsregel. Alleen door het bestaan van beide 
dimensies van de fiscale rechtswerkelijkheid te onderscheiden, kan zichtbaar worden 
gemaakt wat anders onzichtbaar blijft.

Een voorbeeld
Iemand die ophoudt in Nederland te wonen en binnen een jaar daarna weer in Nederland 
gaat wonen - zonder intussen in een andere mogendheid of op de BES eilanden te 
hebben gewoond - wordt ook tijdens zijn afwezigheid geacht in Nederland te 
hebben gewoond. Deze woonplaatsfictie vormt een uitzondering op de reguliere 
fiscale rechtswerkelijkheid waar geldt dat de feitelijke woonplaats beslissend is voor 
de beoordeling of en in welke mate een natuurlijk persoon in de heffing van de 
Nederlandse inkomstenbelasting kan worden betrokken.39 Art. 2.2, lid 1, Wet IB 2001 
bouwt het op feiten gebaseerde begrip ‘wonen’ uit met een fictie om belasting-
vlucht tegen te gaan en bewijsmoeilijkheden te voorkomen.40 Met de inzet van dit 
alsof kunnen belastingplichtigen die niet in Nederland wonen toch kwalificeren als 
binnenlands belastingplichtigen. 41 Zou niet worden onderscheiden dat deze woon-
plaatsfictie inbreuk maakt op de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid, dan wordt ook 
onzichtbaar dat de ratio van de hoofdregel, de toepassing van het woonlandbeginsel 
op feitelijk in een land wonende personen, wordt losgelaten.

Met het oog op deze aspecten definieer ik het door de wetgever geïntroduceerde fiscale 
alsof als volgt:

een fiscale rechtsfictie is een bewuste, doelgerichte afwijking van de reguliere fiscale 
rechtswerkelijkheid

39 Waar iemand feitelijk woont, wordt naar de omstandigheden beoordeeld (zie art. 4, lid 2 AWR). Voor een uiteen-
zetting over het begrip ‘wonen’ verwijs ik kortheidshalve naar Stevens 2014 (2), blz. 41-60.

40 Zie Bijlage Handelingen, Kamerstukken II 1958/1959, nr. 3, blz. 31, inzake art. 2 Wet IB 1964, de voorloper van art. 
2.2 Wet IB 2001.

41 Door de beperking van de tussenperiode tot een jaar, en de mogelijkheid om te bewijzen dat iemand in de 
tussentijd in een andere mogendheid of op de BES-eilanden heeft gewoond, stemt de woonplaatsfictie in een 
aantal situaties overeen met de empirische werkelijkheid.
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De fiscale rechtsfictie bewerkstelligt daarmee een inkrimping, een uitbreiding of een 
andere uitzondering op een fiscale hoofdregel. Deze wijziging kan gericht zijn op de 
inhoud van het fiscale recht of op de uitvoering daarvan. 

Het onderscheid tussen de drie dimensie van de werkelijkheid blijkt ook van belang voor 
het bewaken van het bestaansrecht van de fiscale rechtsfictie. Als immers wijzigingen 
plaatsvinden in de eerste dimensie van de werkelijkheid (de empirische werkelijkheid) of 
binnen de tweede dimensie daarvan (de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid), kan dat tot 
gevolg hebben dat de kunstgreep van de fiscale rechtsfictie niet langer nodig is. Het alsof 
dient dan te verdwijnen uit het recht.

Samenvattend concludeer ik dat de afstand van de fictieve fiscale rechtswerkelijkheid tot 
de empirische werkelijkheid vooral de acceptatie van het alsof door belastingplichtigen 
bepaalt, haar maatschappelijke legitimiteit. De afstand van de fictieve fiscale rechts-
werkelijkheid tot de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid duidt haar definitie aan. Door het 
erkennen van de inbreuk van de fiscale rechtsfictie op deze reguliere fiscale rechts-
werkelijkheid is het mogelijk de rechtmatigheid van het alsof te onderzoeken. Deze afstand  
is daarom relevant voor de juridische legitimiteit van de fiscale rechtsfictie.

Deel 2: De auteur

In dit deel van het onderzoek staan de door de wetgever, de auteur van de fiscale 
rechtsfictie, gehanteerde argumenten voor het gebruik van het alsof centraal. Het motief 
voor de fiscale rechtsfictie definieert niet alleen haar bestaansrecht, maar bepaalt ook 
haar vormgeving. Bovendien beïnvloedt het motief van de fiscale rechtsfictie de 
legitimiteit van het alsof. Het motief voor de introductie van een rechtsfictie in de inkom-
stenbelasting vormt enerzijds een antwoord op de vraag of en in hoeverre de inbreuk van 
het fiscale alsof op de rechtsbeginselen gerechtvaardigd kan worden (de juridische 
legitimiteit). Anderzijds blijkt het motief ook de gepercipieerde rechtvaardigheid van de 
verschillende soorten rechtsficties in de inkomstenbelasting te beïnvloeden (de maat-
schappelijke legitimiteit). Het motief van de fiscale rechtsfictie bepaalt daarmee ook de 
voorwaarden voor haar gebruik.

Uit het onderzoek naar de bestaansgrond van het alsof blijkt dat de wetgever verschillende 
motieven hanteert voor het bewust, doelgericht afwijken van de reguliere fiscale rechts-
werkelijkheid.42 De drie belangrijkste categorieën zijn de pragmatische rechtsfictie gericht 
op eenvoud en doelmatigheid, de anti-misbruikfictie gericht op het voorkomen van 

42 Zoals eerder aangegeven blijft de maatschappelijke rechtsfictie als categorie buiten het onderzoek. 
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misbruik en de mengfictie die bij haar introductie meerdere motieven combineert.  
Om in dit onderzoek de analyse zo overzichtelijk mogelijk te maken wordt in elke categorie 
een modelfictie geselecteerd.43 Aan de hand van haar ontstaan, haar doelstelling, de 
(verwachte) voordelen en de levensloop van deze modelfictie wordt elke fictiecategorie 
onderzocht op haar juridische legitimiteit, de mate waarin het fiscale alsof in staat is om 
rechtsbeginselen te verwerkelijken. Hoewel deze beginselen gelding hebben voor iedere 
fictiecategorie, is voor de analyse van de rechtmatigheid van het fiscale alsof gezocht naar 
een bijzondere band tussen kernwaarde en fictiecategorieën. Het forfait wordt daarom 
getoetst aan het gelijkheidsbeginsel omdat dit prototype van de pragmatische rechtsfictie 
van nature ongelijke situaties behandelt alsof ze gelijk zouden zijn aan elkaar. De anti-mis-
bruikfictie wordt regelmatig benut in grensoverschrijdende situaties en zal daarom 
worden onderzocht op haar relatie met verdragsrechtelijke beginselen. Tot slot vertoont 
de op een potentieel rendement gerichte mengfictie een gespannen verhouding met 
het draagkrachtbeginsel. Deze categorie van het alsof wordt daarom getoetst op haar 
verhouding met het eigendomsrecht. Bij elke fictiecategorie worden de bevindingen 
vertaald in een ruimere blik naar andere alsof-bepalingen, zowel binnen als buiten de 
categorie. Als gevolg van deze praktische werkwijze wordt een helder beeld verkregen 
van de juridische legitimiteit van elke fictiecategorie. 

In het onderzoek wordt bovendien uitgebreid aandacht besteed aan het fenomeen van 
het stapelen van ficties. Deze stapeling, een toevoeging van een nieuwe fictie aan het 
oorspronkelijke alsof, kan in elke fictiecategorie voorkomen. De toegevoegde fiscale 
rechtsfictie voegt een nieuwe dimensie toe aan de eerder bestaande fictieve fiscale 
rechtswerkelijkheid. Deze opeenhoping van rechtsficties kan worden onderverdeeld in 
twee varianten. Zo kan de fiscale wetgever er voor kiezen om na de introductie van een 
fiscale rechtsfictie een instrumentele doelstelling toe te voegen aan het oorspronkelijke 
motief van het alsof (enting). Daarnaast kan sprake zijn van een concentratie van doelma-
tigheidsficties door de toevoeging van een of meer nieuwe pragmatische rechtsficties 
aan een bestaand alsof gericht op doelmatigheid (stapeling). Hoewel het taalkundig niet 
helemaal zuiver is, een stapel omvat immers meer dan twee elementen, zal ik vanwege de 
leesbaarheid van het betoog steeds spreken over het stapelen van ficties. Daarmee 
bedoel ik beide vormen van opeenhoping van het alsof.44 Hoewel deze stapeling niet als 
een afzonderlijke fictiecategorie wordt beschouwd, zal ik een fiscale rechtsfictie waarbij 
deze opeenhoping van ficties optreedt aanduiden als een ‘gestapelde rechtsfictie’.

43 De keuze is gevallen op het eigenwoningforfait, de vervreemdingsfictie bij emigratie van de aanmerkelijkbe-
langhouder en de vermogensrendementsheffing.

44 In HR 3 april 2015, BNB 2015/174, r.o. 2.3.8. spreekt ook de Hoge Raad over een “stapeling van forfaits” in een 
situatie waarin volgens de uitspraak slechts twee forfaits (het ‘forfaitaire’ rendement van box 3 en het forfait van 
de leegwaarderatio) gecombineerd worden. 
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Deel 3: Het publiek

Ook het als rechtvaardig ervaren van het fiscale alsof is relevant omdat deze gepercipieerde 
rechtvaardigheid, de maatschappelijke legitimiteit, het draagvlak voor deze fiscale 
rechtsfiguur bepaalt. De ervaren eerlijkheid van de fiscale rechtsfictie is daarmee van 
invloed op de bereidheid van belastingplichtigen om te voldoen aan hun verplichtingen.
Het derde deel vangt aan met een theoretische uiteenzetting over het begrip maatschap-
pelijke legitimiteit, dat verschaft een basis om de uit het empirische onderzoek blijkende 
resultaten te kunnen duiden. Zowel de distributieve rechtvaardigheid (de eerlijkheid van 
de uitkomst van de verdeling), als de procedurele rechtvaardigheid (de totstandkoming 
van en de controle op het proces) blijkt van belang voor het vertrouwen van belasting-
plichtigen in de eerlijkheid van het alsof. Om de in de fiscaaljuridische en sociaalweten-
schappelijke literatuur beschreven vermoedens over de gepercipieerde rechtvaardigheid 
van de fiscale rechtsfictie te kunnen toetsen, is een empirisch onderzoek verricht. 

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de maatschappelijke legitimiteit van de 
fiscale rechtsfictie inderdaad gering is: het afwijken van het werkelijke inkomen past niet 
in het beeld dat belastingplichtigen hebben van een eerlijke heffing. De onderzoeksresul-
taten geven aan dat de aanvaarding van de fiscale rechtsfictie het grootst is wanneer 
‘anti-misbruik’ als bestaansreden voor de inzet van het alsof wordt gemeld. Die maat-
schappelijke legitimiteit blijkt veel minder sterk bij het veronderstelde motief van eenvoud 
voor de belastingplichtige en bij het motief van het controlegemak voor de belasting-
dienst. De aanwezigheid van een mogelijkheid tot tegenbewijs blijkt, zoals verwacht, de 
maatschappelijke legitimiteit van de fiscale rechtsfictie en dus haar draagvlak te kunnen 
vergroten.

Het onderzoek laat ook zien dat het merendeel van de respondenten niet bekend is met 
het bestaan van de fiscale rechtsfictie, noch met haar bestaansrecht. In het laatste 
hoofdstuk van het derde deel wordt de achtergrond van deze onbekendheid onderzocht, 
waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid. 
De taal in het recht is immers lastig te doorgronden voor een leek. Het empirisch 
onderzoek toont aan dat de doorsnee belastingplichtige nauwelijks inzicht heeft in de 
woorden van het fiscale recht. Voor hem tonen deze woorden “nauwelijks nog een teken 
van leven.”45 Ik sluit het derde deel daarom af in lijn met het pleidooi van de filosoof 
Bentham voor een helder en begrijpelijk taalgebruik in het recht. Een heldere verwoording 
van het bestaan en het bestaansrecht van het fiscale alsof kan immers voorkomen dat een 
belastingplichtige door het gebruik van deze fiscale rechtsfictie zou vervreemden van het 
recht.

45 “Zo ontgroeit ons alles”, zie Roggeman 2003, blz. 24. Deze dichter schrijft niet specifiek over de rechtsfictie.
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Deel 4: De herdruk 

Het vierde en laatste deel van dit onderzoek herbergt het antwoord op de centrale onder-
zoeksvraag: onder welke voorwaarden is het gebruik van de rechtsfictie in de inkomsten-
belasting aanvaardbaar? In dit deel schets ik de voorwaarden die het hanteren van een 
alsof in de inkomstenbelasting aanvaardbaar kunnen maken. Deze voorwaarden kunnen 
waarborgen dat het alsof niet alleen doeltreffend en doelmatig is, maar ook rechtmatig is 
en als rechtvaardig wordt ervaren. Deze voorwaarden vloeien voort uit de combinatie van 
de uit het eerste deel getrokken lessen over de fictie, de in het tweede deel voltooide 
juridische analyse en de conclusie van het in deel drie verzamelde empirische materiaal. 
Het uit deze samenvoeging gecreëerde antwoord op de onderzoeksvraag vormt de basis 
voor het beoordelingskader voor het gebruik van de fiscale rechtsfictie in de inkomsten-
belasting.

Het verhaal van de fiscale rechtsfictie wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen aan 
de wetgever die ervoor kunnen zorgen dat de waarachtigheid van het fiscale recht tastbaar 
blijft, ook bij het gebruik van een alsof.

Het belang van het onderzoek

De discussie over de fictie in het (fiscale) recht is vaak en op uiteenlopende momenten in 
de historie gevoerd.46 Een onderzoek naar het bestaan en het bestaansrecht van deze 
fiscale rechtsfictie lijkt een verhaal met versleten woorden. De bestaande vertellingen 
missen echter een aantal hoofdstukken. Hoewel de Nederlandse literatuur over de fictie in 
het recht waardevolle uiteenzettingen bevat over (de gevolgen van) het fiscaal fingeren, 
maken deze auteurs weinig gebruik van de inzichten van andere wetenschappers zoals 
historici, filosofen en denkers uit de sociale wetenschappelijke hoek. Ook een concreet 
onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak voor de fiscale rechtsfictie ontbreekt. De 
lezer zoekt bovendien tevergeefs naar concrete voorstellen voor een doordachte keuze 
voor de inzet van het alsof in het fiscale recht. Met dit onderzoek wil ik deze aspecten van 
het verhaal over de fiscale rechtsfictie aanvullen en uitdiepen. 

Het fiscaalwetenschappelijk belang van mijn onderzoek naar de fiscale rechtsfictie is 
vooral gelegen in de nadere theorievorming over de fiscale kleur van het alsof.47 Deze 
uitbreiding en verdieping van het wetenschappelijk denken over het wezen van de fiscale 

46 In Nederland onder meer door Eggens 1958, Freudenthal 2004, Geppaart 1999, Moltmaker 1968 en de Commis-
sie ficties en forfaits 2014. Buiten de landsgrens is de literatuur omvangrijker. Daarbij springen vooral Bentham 
(Works 1838-1843), Esser (1940), Fuller (1967) en Vaihinger (1911) in het oog.

47 Hoewel de concrete toetsing van dit alsof zich beperkt tot de rechtsfictie in de inkomstenbelasting, is de 
ontwikkelde theorie breder toepasbaar.
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rechtsfictie is op de eerste plaats gebaseerd op de perspectiefwisselingen die ik in dit 
onderzoek heb ingenomen. Zo toont de vergelijking van de fictie in het recht met haar 
verwanten in de literatuur en andere wetenschapsterreinen de overkoepelende kenmerken 
van het alsof. Deze verhalende en verklarende ficties kunnen de kijk op de rechtsfictie 
nader bijstellen. Daarnaast heeft het onderzoek naar de historische wortels van de fictie 
de verschillende functies van de rechtsfictie in het nu verhelderd. Ook de in dit onderzoek 
gelegde relatie met de rechtsfilosofie, de taalfilosofie en de ideeën uit de sociale wetenschap 
heeft een toegevoegde waarde voor het denken over het bestaan en het bestaansrecht 
van het fiscale alsof. Niet alleen omdat aan die invalshoeken in de Nederlandse fiscale 
literatuur weinig aandacht is besteed, maar ook omdat deze inzichten en ideeën 
toepasbaar zijn bij het concrete gebruik van de rechtsfictie in de inkomstenbelasting en 
de communicatie daarover. 

Van toegevoegde waarde is ook de analyse van de relatie tussen de door mij onderscheiden 
dimensies van ‘de werkelijkheid’.48 Waar in de huidige literatuur veel aandacht bestaat 
voor de verschillen tussen de empirische werkelijkheid en de gefingeerde werkelijkheid 
van het alsof, is het bestaan van een onderscheid tussen de twee verschillende dimensies 
van de rechtswerkelijkheid niet eerder (h)erkend. Dit onderscheid is echter noodzakelijk 
voor de begripsafbakening en beïnvloedt bovendien het denken over de aanvaardbaar-
heid van de rechtsfictie in de inkomstenbelasting. Als dit onderscheid niet wordt gemaakt, 
kan noch de juridische, noch de maatschappelijke legitimiteit van de fiscale rechtsfictie 
worden onderzocht. Met de erkenning van het onderscheid in de rechtswerkelijkheden 
voeg ik ten opzichte van de bestaande theorievorming dus iets toe. Daarmee geef ik de 
wetgever een instrument in handen om zijn fiscale rechtsficties op aanvaardbare wijze in 
te zetten.

Hetzelfde geldt voor de onderkenning van de invloed van het gehanteerde motief van de 
fiscale rechtsfictie op haar legitimiteit. Ook dat onderscheid betekent een aanvulling van 
de bestaande theorie en heeft daarom waarde. Het motief voor de introductie van een 
rechtsfictie in de inkomstenbelasting blijkt niet alleen van belang voor haar rechtmatigheid 
- de verwerkelijking van rechtsbeginselen - maar beïnvloedt ook het maatschappelijke 
aspect van de legitimiteit, de gepercipieerde rechtvaardigheid van het alsof. Ook dit 
onderscheid maakt het onzichtbare zichtbaar en geeft een handvat voor een betere 
maatvoering bij de toekomstige inzet van het alsof op de onderscheiden terreinen.

In dit onderzoek worden bovendien de risico’s verbonden aan het stapelen van fiscale 
rechtsficties in kaart gebracht. Zoals hiervoor is aangegeven onderscheid ik daarbij twee 
varianten. De eerste variant betreft de uitbreiding van een bestaande fiscale rechtsfictie 

48 Ik gebruik de term ‘de werkelijkheid’ hier als een verzamelbegrip.
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met een alsof met een instrumenteel karakter.49 Het risico van deze stapeling is dat door 
deze vermenging van motieven de oorspronkelijke rechtvaardiging voor de afwijking van 
de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid komt te vervallen. Bij de tweede variant vindt een 
ophoping plaats van doelmatigheidsficties.50 Deze stapeling voegt een nieuwe dimensie 
toe aan de bestaande fictieve realiteit waardoor de aanvankelijk gecreëerde fictieve 
rechtswerkelijkheid nog verder verwijderd kan en zal raken van de empirische werkelijkheid 
van belastingplichtigen.51

Voor het eerst is daarnaast aan de hand van een empirisch onderzoek geanalyseerd hoe 
belastingplichtigen de aanwezigheid van de rechtsfictie in de inkomstenbelasting 
ervaren. Daarin ligt het maatschappelijk belang van dit onderzoek. Het empirische 
onderzoek is weliswaar de eerste stap bij het in kaart brengen van de gevolgen, maar ook 
een eerste stap biedt inzichten. Niet alleen over de gepercipieerde rechtvaardigheid van 
het fiscale alsof, maar ook over de invloed van het motief en de mogelijkheden tot 
tegenbewijs op deze perceptie. Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat de 
rechtsfictie in de inkomstenbelasting onzichtbaar blijkt te zijn voor het merendeel van de 
respondenten. Deze bevindingen en de daarvoor geboden alternatieven zijn relevant 
voor de belastingwetgever.

Tot slot is het belang van het onderzoek gelegen in de beantwoording van de vraag naar 
de voorwaarden waaronder het gebruik van de rechtsfictie in de inkomstenbelasting 
aanvaardbaar kan zijn en kan blijven. Ik pretendeer niet een pasklare oplossing te bieden 
die voor elke situatie van het fiscale alsof toepasbaar zou zijn, maar de in deel vier van het 
onderzoek verzamelde aandachtspunten bieden een belangrijk houvast bij de vraag 
welke aspecten uit het bestaan van het fiscale alsof relevant zijn bij de afweging voor de 
introductie of herijking van de fiscale rechtsfictie.

De onderzoeksmethoden

Bij mijn onderzoek naar de rechtsfictie in het algemeen en haar optreden in de inkomsten-
belasting heb ik verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. 

49 Vgl. de toevoeging van milieugerelateerde doelstellingen aan het autokostenforfait van art. 3.20 Wet IB 2001. 
Happé 1991 (1) besteedt uitgebreid aandacht aan deze vorm van stapeling.

50 Vgl. het eigenwoningforfait van art. 3.112 Wet IB 2001. Het tabelpercentage is samengesteld uit diverse forfaits. 
Zie deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.5.

51 Met het arrest van Hof Amsterdam 18 juli 2013, nr. 12/00779, V-N Vandaag 2013/1416, over de leegwaarderatio, 
gevolgd door HR 3 april 2015, BNB 2015/174, is de aandacht voor de risico’s van het stapelen van ficties aanzien-
lijk gegroeid. 
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De klassieke bronnen van de fiscaaljuridische blik

In die verzameling van methoden staat het klassieke literatuuronderzoek op de eerste 
plaats. Ik heb gebruik gemaakt van Nederlandse, Duitse, Engelse en Amerikaanse literatuur 
over het recht, op een aantal plaatsen verwijs ik naar Franse en Romeinse bronnen.  
Binnen dit literatuuronderzoek neemt vooral de rechtstheoretische literatuur over de 
fictie geschreven door Duitse, Engelse en Amerikaanse wetenschappers een prominente  
plaats in. Gebleken is dat de thema’s die in dit onderzoek aan de orde komen in deze 
landen uitgebreider en diepgaander worden besproken dan in de Nederlandse literatuur 
gebruikelijk is. In het verhaal over de fiscale rechtsfictie citeer ik regelmatig uit het werk 
van buitenlandse wetenschappers. Om het gemak van de lezer te dienen, geef ik deze 
citaten weer in het Nederlands. In de voetnoten vermeld ik deze teksten in de brontaal, 
om te voorkomen dat mijn niet-professionele vertaling de auteur van deze denkbeelden 
tekort zou doen. Een uitzondering geldt voor de citaten afkomstig van dichters. Ook in de 
hoofdtekst is hun poëzie opgenomen in de originele taal. 

Uiteraard is bij dit onderzoek ook gebruik gemaakt van de parlementaire geschiedenis 
van fiscale rechtsficties en de jurisprudentie die in de afgelopen decennia over een deze 
alsof-bepalingen is verschenen.52 

De uitbreiding van de fiscaaljuridische blik 

Soms moet een fiscaaljurist de vertrouwde wereld van het fiscale recht verlaten om een 
andere kijk te kunnen ontwikkelen. In dit onderzoek heeft die perspectiefwisseling het mij 
mogelijk gemaakt om op verschillende manieren te kijken naar het wezen van de fiscale 
rechtsfictie. Die blikverruiming is ook noodzakelijk omdat de fictie ook aanwezig is buiten 
de fiscaaljuridische wereld. Een onderzoek naar de fiscale kleur van het alsof nodigt dan 
ook uit om gebruik te maken van inzichten uit andere wetenschapsgebieden.

Elke fictie speelt met de werkelijkheid. Het begrip ‘werkelijkheid’ is niet alleen bekeken 
vanuit fiscaaljuridisch perspectief, maar ik bespreek ook een aantal filosofische denkbeelden 
over dat thema. Ik analyseer daarnaast de invloed van taal op de wijze waarop belasting-
plichtigen de verschillende dimensies van de werkelijkheid kunnen beleven. In die beschouwing 
betrek ik de visies van een aantal taalfilosofen. 

52 Bij de verwijzing naar jurisprudentie benut ik niet de ECLI-aanduiding, maar een kortere vorm waarbij instantie, 
datum van de uitspraak en vindplaats worden gemeld. Sommige EHRM-zaken zijn niet aanwezig in Nederlandse 
bronnen. Van deze uitspraken vermeld ik zaaknaam en zaaknummer zodat geïnteresseerden het volledige 
arrest via http://hudoc.echr.coe.int/ kunnen nalezen. 
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Ik heb ook gebruik gemaakt van een sociaalwetenschappelijke invalshoek. In samenwerking 
met twee experts van de Unit Onderzoek en Marketing van de belastingdienst is aan de 
hand van een kwalitatief empirisch onderzoek de rechtvaardigheidsbeleving onderzocht 
van het gebruik van de rechtsfictie in de inkomstenbelasting.53 De uitkomsten van het 
onderzoek zijn in deel 3 van het onderzoek verwerkt. Daarnaast is een beknopte online 
enquête over de rechtsfictie uitgezet onder een klein aantal rechters.54 De antwoorden op 
deze korte vragenlijst hebben vooral gediend ter verdieping van het inzicht in de 
jurisprudentie over de fiscale rechtsfictie. 

De hiervoor beschreven perspectiefwisselingen zijn echter steeds gericht op een verdieping 
van de kennis over de fiscale rechtsfictie. Ook deze uitstapjes staan dus in dienst van het 
rechtswetenschappelijke doel van dit onderzoek. De beschrijving van die bevindingen 
blijft altijd geworteld in een fiscaaljuridisch uitgangspunt en is bedoeld voor de fiscaal-
juridische lezer. 

Tot slot

Ik benut in de hoofdtekst van het onderzoek de tegenwoordige tijd, ook als feiten en 
omstandigheden en de inzichten daarover zich in het verleden afspelen.55 De echo daarvan 
klinkt immers ook nu nog door. Om tijdsverwarring te voorkomen vermeld ik in de tekst 
regelmatig de relevante data.

Het onderzoek is afgesloten op 31 augustus 2015. 
Met daarna verschenen jurisprudentie, literatuur en (voorgestelde) wetswijzigingen is geen 
rekening gehouden.

53 Ik benadruk dat mijn beschrijving van de onderzoeksresultaten en de daaruit getrokken conclusies zijn geschied  
op persoonlijke titel. 

54 Aan deze online enquête in de periode april-mei 2014 is door 18 personen deelgenomen. Deze bevindingen 
zal ik in een toekomstig artikel over de fictievormende rechter verwerken.

55 In citaten blijft uiteraard de door de auteur gekozen verwoording in stand.
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1
Het verhaal

Hoofdstuk 1    De drie gezichten van de fictie

1.1  Inleiding

In het eerste deel van dit onderzoek staat het verhaal van de fictie centraal. Om de 
woorden van dat verhaal te kunnen rangschikken, moet eerst gekeken worden naar hun 
achtergrond en inhoud. Dit inleidende hoofdstuk geeft daarom een schets van de wijze 
waarop de fictie vervlochten is met een mensenleven. 
Hoewel de fictie veel kleurrijke vertegenwoordigers kent, kan ze worden onderverdeeld in 
drie hoofdvormen. Ik noem ze de verhalende, de verklarende en de bepalende fictie. De 
laatste vorm woont in de wereld van het recht en vormt het thema van dit onderzoek.  
Na een korte uiteenzetting van deze drie basiscategorieën, bespreek ik in dit hoofdstuk 
eerst de rol van het alsof in verhalen. Voortbordurend op deze literaire verbeelding komt 
de verwevenheid tussen taal en fictie aan bod. Ik onderzoek de visie van de filosoof 
Bentham die het alsof-karakter van de fictie noodzakelijk acht voor de taal en het denken. 
Dat gezichtspunt vormt een overstap naar de tweede vorm: de verklarende fictie waarbij 
het alsof wordt ingezet ten behoeve van de logica. Bij deze variant spelen de ideeën van 
de denker Vaihinger een essentiële rol. Hij beschouwt het bewuste fingeren als een 
onmisbare factor in de wetenschap. Na de bespreking van deze twee varianten van de 
fictie komt de derde categorie, de bepalende fictie, in beeld. Ik onderzoek hoe het alsof 
haar plaats vindt in het recht en uitgroeit tot een afzonderlijke categorie: de rechtsfictie. 
Een korte conclusie sluit dit eerste hoofdstuk af.

1.2  De verschillende gezichten van het alsof

1.2.1  De verhalende, de verklarende en de bepalende variant
In Alice’s Adventures in Wonderland vertelt Carroll hoe Alice, na een val in een konijnenhol, 
een magische wereld binnen tuimelt. Alice ontmoet pratende deurknoppen, een konijn 
dat een horloge draagt, een waterpijp rokende rups en een leger van spelkaarten dat een 
harteloze koningin dient. Op haar reis door dit wonderland voert Alice verwarrende gesprekken 
met deze wonderlijke wezens. De gebeurtenissen worden ‘vreemder en vreemder’. Bij zijn 
verslag van deze avonturen van Alice maakt Carroll gebruik van verzonnen elementen.56 
Het boek past daarom prima in de eerste, tevens oudste categorie fictie: de verhalende 

56 Van Dale, tweede betekenis van het woord fictie. 
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variant. Deze variant wordt in het Woordenboek der Nederlandsche Taal in de 16e eeuw 
omschreven als:

“een dichtinghe oft versieringhe” oftewel “een verzonnen verhaal”57 

Deze verhalende fictie zit in ons bloed, mensen zijn nu eenmaal spreekwezens. Verhalen 
brengen structuur in de alledaagse chaos. Ze geven ons helden aan wie we ons kunnen 
optrekken en leveren schurken die we weg kunnen trappen. We hebben behoefte aan 
verhalen die ons meeslepen en betoveren, zelfs nu we leven in een wereld die grotendeels 
‘onttoverd’ is. De wetenschap heeft weliswaar het magische denken verdrongen door de 
idee dat alles beheersbaar zou zijn met modellen, maar ze geeft ons geen antwoord op 
de vraag hoe we moeten leven. De behoefte aan dat antwoord verklaart de populariteit 
van auteurs als Tolkien en Rowling.58 In hun vertellingen heeft het leven immers een doel. 
Toch is het begrip fictie ruimer dan het literaire verhaal. Latere edities van het Woordenboek 
der Nederlandsche Taal voegen een tweede uitleg toe aan het begrip. Als fictie geldt 
voortaan ook: 

“een voorstelling die men als uitgangspunt neemt van eene beschouwing of gedragslijn, 
doch waaraan geen werkelijkheid beantwoordt.”59

Ook in deze variant heerst het alsof. We nemen iets aan omdat het van nut is voor een 
theoretische beschouwing of redenering, hoewel we weten dat het veronderstelde niet 
waar is of zelfs paradoxaal.60 Zelfs de wiskunde, een door de ratio gedreven vakgebied, kan 
niet zonder de menselijke verbeelding. Dat blijkt onder meer uit het bestaan van irrationele 
cijfers, zoals het negatieve getal. Niets in de werkelijke wereld stemt overeen met dat 
begrip, het is een grootheid die niet eens kan bestaan. De Griekse wiskundige Diophantus 
(ca. 200-285) noemt vergelijkingen met een negatieve oplossing dan ook absurd. Maar als 
we fingeren dat negatieve getallen bestaan, dan worden bepaalde berekeningen mogelijk 
en kunnen we weer andere antwoorden vinden. Het onbestaanbare fictieve getal blijkt 
noodzakelijk voor de oplossing van een wetenschappelijk probleem.61 
Ook buiten de wiskunde wordt het alsof-karakter van de fictie gebruikt voor wetenschap-
pelijke verklaringen. Zo wordt de grondslag van het vrije markt denken beheerst door een 
verzonnen mens: de homo economicus als nutsmaximaliseerder. Deze mens zou worden 
gedreven door egoïsme, hij lijkt bovendien in staat om zijn behoeften op rationele wijze 
in te vullen door bij elke beslissing nauwkeurig kosten en baten tegen elkaar af te wegen. 

57 Zie WNT 1567, vermeld door Van der Sijs 2010. 
58 Volgens Heijne 2013, blz. 32, willen wij ons met deze verhalen weer “een spiritueel wezen” voelen. Wellicht is de 

term ‘heroïsch wezen’ passender, we zijn graag de held van ons eigen verhaal.
59 Van der Sijs 2010. Geciteerd wordt de omschrijving in WNT uit 1720.
60 Van Dale, eerste betekenis van het woord fictie.
61 Vaihinger 1911, blz. 81: “Überhaupt beruht die ganze Mathematik (…) auf ein rein imaginativer Basis.“
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Met de schepping van deze fictieve mens kantelt het denken over de economie, van een 
moraalfilosofie wordt ze vooral een wiskundig rekenmodel.62 De fictie wordt hier benut als 
een verklarende basis voor een door het wiskundige denken gedreven theoretisch 
concept.63 De homo economicus is echter een fictieve figuur. Zijn gedragingen en keuzes 
stemmen op geen enkele wijze overeen met die van een mens van vlees en bloed. Dat 
wordt inmiddels ook erkend.64 
Ook in het recht loopt een fictieve mens rond. Het is een eendimensionaal beeld van de 
mens die zich in een bepaalde juridische situatie op redelijke, doordachte en verantwoorde 
wijze gedraagt. Deze homo juridicus speelt in het fiscale recht zijn rol als normfiguur, onder 
meer als de goede koopman.65 Ook deze maatman bestaat niet. De goede koopman is 
een alsof gedachte die haar nut in de praktijk van het fiscale recht bewijst met het een 
normatief programma dat niet herleid is uit feitelijke gedrag.66 

De wereld van het recht kent nog meer concepten die gebouwd zijn op fictie.

De fictie van de vrije wil
Al sinds Aristoteles buigen filosofen zich over de vraag of een mens bewust controle 
kan uitoefenen over zijn beslissingen, keuzes en gedrag. Sinds een tiental jaren 
voegen ontwikkelingen in de neurowetenschap een nieuwe dimensie toe aan deze 
kwestie. Uit experimenten zou geconcludeerd kunnen worden dat de keuzes die wij 
denken te maken in feite al vastgelegd zouden zijn.67 Zo kan een strategisch geplaatste 
magneet in de hersenen bewerkstelligen dat iemand alleen zijn linkerarm kan 
optillen, hoewel deze mens denkt dat hij bewust kiest voor die arm. Vanuit die 
experimenten is het voor neurologen een kleine stap naar de stelling dat ons 
bewustzijn een bijverschijnsel is van biochemisch bepaalde factoren.68 De hersenwe-
tenschapper Swaab concludeert zelfs dat in onze genen het overgrote deel van ons 
karakter en talent onwrikbaar zou vastliggen. Een mens zou daardoor niet meer zijn 
dan een vooraf gedefinieerd brein.69 Wie daarvan overtuigd is, zal ook concluderen 

62 Bregman & Frederik 2015, blz. 9-10, wijzen erop dat Locke, Smith en Mill, grondleggers van de klassieke econ-
omie, moraalfilosofen zijn. De wiskundige benadering van de neoklassieke school wordt later geïntroduceerd 
door Jevons (1835-1882) in zijn Theory of Political Economy (1871).

63 De bruikbaarheid van zo’n fictieve mens is echter beperkt tot zijn eigen theoretische context. Zie ook Sedlácek 
2011, blz. 6.

64 Met de opkomst van de sociaal-psychologie wordt het beeld van de mens als zuiver rationele beslisser sterk 
genuanceerd. Zo stelt de prospect theory onder meer dat bij het nemen van beslissingen zekerheden zwaarder 
wegen dan kansen. Zie verder Kahneman & Tversky 1979, blz. 82 e.v. Ook Van Dijk & Zeelenberg 2009 laten zien 
dat de menselijke beslisser lang niet altijd rationeel handelt.

65 Vgl. ook de reasonable man en de goed huisvader. Idealiter weerspiegelt het gedrag van deze normfiguren het 
oordeel van de samenleving over de wijze waarop iemand zich in een bepaalde situatie zou moeten gedragen.

66 Limbach 1977, geciteerd door Hutter & Teubner 1994, blz. 113. Anders dan Limbach beschouwen deze auteurs 
de fictieve mens niet als een constructie in de rechtswetenschap, zij zien deze normfiguur als een “geïnstitu-
tionaliseerde vorm van communicatie.”

67 Van de Heijden 2010. Zij is een hartstochtelijk verdediger van het erkennen van het bestaan van de vrije wil. 
68 Van Tuel 2014, blz. 22.
69 Zie Swaab 2010. Het bestuderen en meten van hersenactiviteit negeert echter de subjectieve beleving van het 

bewustzijn. Daar gaat Swaab ten onrechte aan voorbij.
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dat van een vrije wil geen sprake is. Door echter te fingeren dat de vrije wil bestaat, 
kunnen we de moeizame discussie over de neurologische invloed op onze keuzes en 
beslissingen vermijden. In het strafrecht is deze fictie onmisbaar, het geloof in de vrije 
wil is noodzakelijk om iemand verantwoordelijk te kunnen stellen voor zijn daden.70 
De fictie van de vrije wil is, net als het gefingeerde negatieve getal en de fictieve 
(norm)mens, uitermate praktisch.

Uit de beschrijving van zowel de verhalende variant als de verklarende vorm van de fictie 
blijkt dat het alsof op gespannen voet staat met de werkelijkheid. In dat opzicht is elke 
fictie onwaar. Ze heeft daarom in het recht geen goede naam: aan feiten (die we ‘vinden’) 
wordt in het recht een grotere waarde toegekend dan aan ficties (die we ‘creëren’). Toch is 
het alsof ook aanwezig in het recht, dat blijkt ook uit het voorbeeld van de vrije wil. In 1773 
verschijnt deze derde categorie van de fictie, de bepalende variant, in het Nederlandse 
woordenboek. De omschrijving luidt als volgt:

“men verstaat ‘er door in een regtskundige zin, een onderstellinge van de Wet, die 
aan een Persoon of Zaak een kwaliteit geeft, die hij uit de natuur niet heeft, om daar 
op te vestigen een gevolg van een zeekere dispositie, de welk zonder die onderstelling 
strijdig zoude zijn met de Reede en de Waarheit.”71

Deze fictievorm vertegenwoordigt het alsof “door wetsduiding, door wetsbepaling.”72 
Deze rechtsfictie heeft als enige in het trio ook een rechtsgevolg, ze is daarom de 
bepalende vorm van het alsof. Net als haar familieleden, de verhalende en de verklarende 
variant, is de fictie in het recht gericht op een bepaald nut. In 1773 schrijft Boey dat deze 
rechtsfictie wordt ingevoerd:

“alleen tot gemak, en voordeel der saamenleving, omdat zij van de zelve uitwerkinge 
zijn, als de waarheid, dus moeten zij die imiteeren en niets aan onze denkbeelden 
voorstellen dat teegenstrijdig is met de waarschijnlijkheit, vervolgens fingeert of 
onderstelt men nooit een zaak die onmoogelijk is.”73

Aan het gebruik van de fictie in het recht verbindt deze jurist strenge voorwaarden. Zou 
een ondenkbare zaak worden gefingeerd, dan is dat nadelig voor het aanzien van het 

70 Vaihinger 1911, blz. XII. 
71 Boey 1773. 
72 Van Dale, derde betekenis van het woord fictie. Uit die omschrijving blijkt dat de fictie ook gecreëerd kan 

worden door de rechter (de wetsduider). De fictievormende rechter is evenwel uitgesloten van het onder-
zoeksgebied.

73 Boey 1773. Hij deelt kennelijk Aristoteles’ opvatting over fictie als imitatie van de werkelijkheid. Die mimesis 
wordt ook gebruikt in de kunst. Daar weerspiegelt ze niet slaafs het bestaande, maar ze schept een nieuwe 
werkelijkheid die het bestaande omvat.
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recht. Daarom stelt Boey dat de ficties moeten waarborgen dat ze “de waarschijnlijkheid 
behouden en (…) vernietigen alle schijn dat het zoude zijn een vinding of onderstelling.”74 

Inmiddels is dit vereiste vervallen. Het werkterrein van de bepalende rechtsfictie is 
bovendien aanzienlijk ruimer geworden dan de door Boey geschetste imitatie.

1.2.2  De gelijkenis in de drie gezichten
Uit de bovenstaande schets blijkt dat de drie varianten van het alsof een aantal kenmerken 
delen. Zo staat elke fictie op gespannen voet met de feiten: een fictie is een voorstelling 
die onwerkelijk is.75 Dit kenmerk is zichtbaar in de taalkundige wortels van het begrip fictie. 
Het woord fictie is gebaseerd op de Latijnse term fictio die betekent ‘vorm, gedaante, 
gefingeerde voorstelling’. Fictio is afgeleid van het werkwoord fingere dat vertaald kan 
worden als een ‘nabootsen, voorwenden, vervaardigen, doen alsof’. De eerste keer dat dit 
werkwoord opduikt in de Nederlandse woordenboeken is in 1347, waar het begrip 
fingeren wordt uitgelegd met een wat wonderlijk voorbeeld:

“de coninc fingierde (…) ofte hi in slape ware bevaen.”76

De koning slaapt niet werkelijk. Hij veinst dat hij slaapt en heeft daar ongetwijfeld 
gewichtige redenen voor. Dat weloverwogen veinzen geeft de essentie weer van ieder 
alsof. Elke fictie, zowel de verhalende als de verklarende en de bepalende variant, is een 
doelgerichte, bewuste afwijking van de werkelijkheid.77 Haar houdbaarheid is bovendien 
beperkt: de fictie zal moeten oplossen als ze haar doel niet meer kan bereiken. Door haar 
doelgerichte karakter heeft het alsof de intentie om tijdelijk te zijn. Dekkers spreekt 
daarom over het vergankelijke nut van de (rechts)fictie.78 

Tegelijkertijd wordt met het gebruik van de term fictie gesuggereerd dat er een waterdicht 
schot zou bestaan tussen de werkelijke wereld van de objectieve feiten en de onwerkelijke, 
ongrijpbare wereld gebouwd met ficties. In die opvatting wordt de werkelijkheid gekend 
door onze zintuigen, het is een waarneembare wereld. De fictie lijkt zich te bevinden in 
een ander universum, losgemaakt van de materiële feitelijkheid.79 De verhouding tussen 
feit en fictie is echter gecompliceerder dan deze simpele tegenstelling. Het ‘werkelijke’ 

74 Boey 1773.
75 Eggens 1958, blz. 316.
76 Van der Sijs 2010. Het voorbeeld komt uit MNW (1347).
77 Deze werkelijkheid geldt nu nog als een verzamelbegrip, later zal ik dit begrip afbakenen. Zie deel 1, hoofdstuk 

3, par. 3.7.
78 Dekkers 1935, blz. 47 e.v. Toch lijken sommige ficties te beschikken over het ‘eeuwige’ leven omdat het doel van 

het fiscale alsof niet veroudert. Vgl. art. 15 Wet VpB 1969 (fiscale eenheid). Als echter ook deze ‘eeuwige’ fictie 
niet meer in staat is om haar doel te bereiken, bijvoorbeeld door gewijzigde externe regelgeving, dan zal ook 
zij moeten verdwijnen. Daarin verschilt de fictie van de werkelijkheid die ze verbuigt.

79 Groot 2010, blz. 16. Voor Groot is de mens de spil van beide werelden: hij is onderdeel van de werkelijke wereld 
die hij waarneemt, maar behoort ook tot de wereld die hij gefingeerd heeft.
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karakter van feiten is immers sterk afhankelijk van de context waarin deze feiten worden 
‘gevonden’. Elk feit is bovendien een ingekaderd stukje werkelijkheid en weerspiegelt ook 
daarom nooit het volledige beeld. Kunnen we eigenlijk wel een beschouwing geven over 
de werkelijkheid zonder fictie, zonder gebruik te maken van onze verbeelding? Om die 
vraag te beantwoorden wordt eerst ingegaan op de inzet van die verbeelding bij de 
verhaalkunst.

1.3  Het eerste gezicht: de verhalende fictie in de literatuur

1.3.1 De mythe als oerverhaal 
Mensen hebben een sterke behoefte om te begrijpen en te verklaren wat er in de wereld 
gaande is. Daarom vertellen we verhalen, die vertellingen helpen ons om grip te krijgen 
op de wereld rondom ons. Vooral op de momenten dat die werkelijkheid ons door de 
vingers glipt, krijgt de verhalende fictie ruim baan. De verhaalkunst bloeit daarom volop 
in de jonge jaren van de mensheid, een periode waarin de wetenschap nog geen 
antwoord heeft op ‘grote’ vragen. Toch geldt niet elk verhaal als fictie, een alsof dat niet in 
de pas loopt met de werkelijkheid. Dat blijkt uit de verhalen die elke cultuur hanteert om 
het ontstaan van de wereld te verklaren. In het Chinese verhaal speelt de reus P’an Koe de 
hoofdrol. 

De mythe van P’an Koe
Volgens de overlevering breekt P’an Koe uit het ei van de oerstof en creëert hemel en 
aarde door de zwaardere delen van het ei van de lichtere te scheiden. Staand in de 
aarde draagt P’an Koe de hemel op zijn hoofd. Elke dag groeit de afstand tussen de 
hemel en de aarde en P’an Koe groeit mee. 
Als na achttienduizend jaar het werk volbracht is, kan P’an Koe sterven. Met zijn dood 
geeft hij leven aan alles in de wereld. Uit zijn adem ontstaan de wind en de wolken. 
Uit zijn ogen groeien de zon en de maan, zijn bloed vormt rivieren en zijn zweet 
wordt regen. Zijn lichaamshaar verandert in planten en bloemen. Tot slot groeit uit 
het ongedierte, de insecten die over de huid van P’an Koe kruipen, de mens.80 

Scheppingsverhalen kwalificeren echter niet als verhalende fictie omdat ze als werkelijkheid 
worden ervaren. In de vroege historie van de mensheid wordt immers onwankelbaar 
geloofd in de vertelde verklaring over het begin der tijden en de plaats van de mens in die 
kosmos. Ook al worden deze verhalen bevolkt door bovennatuurlijke wezens, (half)goden 
en legendarische stervelingen, ze vormen voor de verteller en de toehoorder een waar 

80 Prick-van Wely 1978, samengevat.
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beeld van de wereld.81 De (levens)wijsheid in deze vertellingen wordt van generatie op 
generatie doorgegeven. Ondanks de eindeloze verschillen in cultuur, religie en tijd blijken 
al deze verhalen eenzelfde antwoord te geven op de vraag hoe de mens, een held met 
duizend gezichten, tijdens zijn reis door het leven moet omgaan met drempelmomenten, 
de onvermijdelijke veranderingen die hij ontmoet.82 

Voor de oorspronkelijke luisteraars naar deze reisverhalen fingeert de verteller niet, zijn 
verhaal komt immers overeen met de door deze mensen gedachte werkelijkheid. Dit 
‘ware’ verhaal is daarom geen fictie, maar een mythe. Die term is afgeleid van het Griekse 
muthos dat ‘woord, opgezegd verhaal, spraak’ betekent. Aanvankelijk bestaat voor de 
Grieken geen verschil in de geloofwaardigheid van het verhalende woord in de muthos en 
de betrouwbaarheid van de dagelijkse logos, de andere Griekse term voor ‘woord’. Het 
woord van de logos is ‘dat wat gedachten uitdrukt’.83 Vanwege deze inwisselbaarheid van 
verhaal en gedachte concludeert Vaihinger dat in de Griekse oudheid geen gebruik wordt 
gemaakt van de ‘fictie’. Hij dicht de Griekse filosofen een gebrek aan onafhankelijkheid in 
het denken toe, een kwaliteit die nodig is voor de creatie van fictie. Een bewust gebruik 
van de fictie vereist immers dat de kloof tussen de bedachte wereld en de werkelijkheid 
bewust wordt aanvaard. Daartoe is de Griek uit de oudheid volgens Vaihinger niet in 
staat.84

De fictie als non-woord in de Griekse taal
Hoewel ik de vroege Griekse denkers niet graag beticht van een gemankeerd 
conceptueel denken, lijkt Vaihingers verwijt bevestigd te worden door de Griekse 
taal. Deze taal kent geen afzonderlijk woord voor het concept ‘fictie’. Wie deze term 
vertaalt naar het Grieks ziet als antwoord de term ‘μυθιστόρημα’ verschijnen 
(uitspreken als mythistórima) waarin de term ‘mythe’ kan worden bespeurd. De ver-
taalopdracht kan ook het woord ‘Φαντασίας’ opleveren (uitspraak fantasías) hetgeen 
doet denken aan ‘fantasie’. Geen van beide aanduidingen lijkt echter op het woord 
fictie, een concept waarin de afwijking van de werkelijkheid bewust wordt 
gehanteerd. De Latijnse taal van de Romeinen kent wel afzonderlijke woorden voor 
de fictie (fictio) en de mythe (fabula).85 Dat doet vermoeden dat de Romeinen de 
bewuste afwijking van de werkelijkheid van de fictie kunnen onderscheiden van de 
verbeelding van fabels en mythen.

81 Zodra de auteur het verhaal zelf niet (meer) gelooft, maar toch als waarheid verkondigt, is sprake van misleiding 
van zijn toehoorders. Deze ‘nobele’ leugen, zoals Plato dat duidt, heeft vaak een politiek-sociaal of religieus 
motief.

82 Zie Campbell 1949, blz. 337 e.v.
83 Leonard & Mc Clure 2004, blz. 4.
84 Olivier stelt echter dat ook in het Griekse recht ficties aanwezig zouden zijn, zie Olivier 1973, blz. 2-3.
85 Afgestemd met Y. Derksen, beëdigd tolk/vertaalster.
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In het oude Griekenland wordt dit onderscheid niet scherp getrokken. Pas rond 500 v.C. 
brokkelt het Griekse geloof in mythen langzaam af. De Griekse mens leert om de wereld 
(ook) te bezien vanuit een vogelperspectief en wordt onafhankelijker in zijn denken. De 
filosoof Heraclitus (540-480 v.C.) stelt als een van de eerste dat de mythen geen ware, 
door goden geïnspireerde, verhalen zouden zijn, maar naïeve vertelsels geschikt voor 
kinderen. Vanaf dat moment verschuift de Griekse betekenis van de term muthos langzaam 
in de richting van een op fantasie berustende vertelling, in afwijking van het rationele 
woord, de logos. Nog later vergroot Plato dit onderscheid tussen het verhalende en het 
verklarende woord door iedere mythe te bestempelen als een irrationeel verzinsel. Deze 
filosoof, die zelf gevoelig is voor de betoveringen van de verbeelding,86 wantrouwt elke 
vorm van fantasie. Plato stelt dat de (axiomatische) waarheid alleen kan worden 
weergegeven met het rationele woord, de logos. Vanaf dat moment ontgroeit de mythe 
haar status als waar gebeurd verhaal, ze is een volbloed fictie geworden.87 

1.3.2  De zinzoekende mens 
Ook nadat de mens zijn geloof in de mythen heeft afgeschud, blijft hij woorden rijgen tot 
verhalen en gedichten. Ook de moderne, denkende mens wordt immers onrustig bij de 
gedachte dat hij beland zou zijn in een werveling van toevalligheden. Toch is die werveling 
reëel: wie om zich heen kijkt ziet onrecht, chaos en willekeur. Ondanks deze ‘bewijzen’ 
ervaren de meeste mensen het bestaan niet op deze, soms wrede, manier. We ervaren 
ons leven zoals we dat aan onszelf vertellen.88 Met de verhalen die we onszelf en elkaar 
voorspiegelen kunnen we de onordelijke wereld ordenen, onze verbeelding stelt ons in 
staat de weg te vinden in ons leven. 
Maar soms creëren we een verhaal dat zo ver verwijderd staat van de realiteit dat het 
vertekende beeld wel ontrafeld moet worden. Dat overkomt onder meer de sociaal-
psycholoog Stapel die, omringd door de rommelige feiten van de werkelijkheid, verlangt 
naar heldere en simpele oplossingen. Deze overzichtelijkheid lijkt hij alleen tot stand te 
kunnen brengen door een fabriek van ficties te bouwen op grotendeels gefingeerde 
 onderzoeksdata.89 Uiteindelijk wordt deze wetenschapper door zijn eigen verbeelding 
ingehaald, dat veroorzaakt een zelf bestelde maatschappelijke dood.90 Meestal zijn de 
verhalen die we onszelf vertellen kleiner en ook onschuldiger dan het web van verbeelding 
dat Stapel weeft. Toch is de verbeeldingsdrang aanwezig in ieder mens. Deze verbeelding 
vormt onze verbinding met de wereld en met elkaar, we hebben haar nodig wanneer de 

86 Plato schrijft in zijn jeugd veel gedichten. Zijn ontmoeting met Socrates (omstreeks 407 v.C.) veroorzaakt een 
vaak beschreven ommekeer in Plato’s leven. Hij verbrandt zijn gedichten en kiest voor de filosofie. Zie Prins 
1992, blz. 16.

87 Frank 1930, blz. 340-341. Ze wordt alleen nog in naam geduid als een mythe.
88 Blom 2012, blz. 29.
89 Deze “toevallige” wetenschapper schrijft open over zijn ontsporing, zie Stapel 2012. Toch gunt Nederland hem 

(nog) geen tweede kans. Die volharding in wrok is mijns inziens onterecht.
90 Zie Stapel & Dautzenberg 2014.
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realiteit ons overweldigt. Ze stelt ons in staat te denken dat de wereld anders is en dient 
als troost. De verhalende fictie is een recept voor klein en groot leed.

Hoewel we in verhalen woorden kunnen ontmoeten die ons verbijsteren met hun 
waarheid, kenmerkt ook de verhalende fictie zich door een alsof. Niet alleen de auteur, 
maar ook de lezer is zich daarvan (meestal) bewust. Gedurende de ‘levensduur’ van het 
verhaal schuiven we dit ‘ongeloof’ opzij omdat we overtuigd willen worden en meegesleept. 
Dit fingeren door zowel auteur als lezer kan worden aangeduid als de ‘vrijwillige opschorting 
van ongeloof’, naar het in 1817 door Coleridge geopperde idee.91 
Volgens De Martelaere zou deze benadering van literatuur onjuist zijn. Deze gedachte zou 
worden gehanteerd door een filosoof die te zeer gehecht zou zijn aan zijn theorieën over 
waarheid en betekenis om te kunnen toelaten dat “een dwaze legende of roman” daarop 
een uitzondering vormt.92 Volgens De Martelaere is de door Coleridge bedachte fictie- 
realiteit benadering niet de manier waarop een “normale” lezer zijn verhalen zou lezen.93  

Ik denk echter dat het alsof, al dan niet bewust, ook wordt gehanteerd door de lezer van 
verhalende fictie. We beleven immers onszelf en de wereld door de ogen van de personen 
die door het verhaal in leven worden geroepen. Zo kunnen we met Shakespeare‘s Romeo 
de wanhoop van het verlies van een geliefde ondergaan, zonder het echte verdriet te 
moeten doorleven. Literaire fictie is veiliger dan de werkelijkheid: het alsof kan de “impact 
van de realiteit” verminderen.94 Het is bovendien een geruststellende gedachte dat ieder 
verhaal, hoe spannend of hartverscheurend ook, eindigt met het laatste woord. Voor de 
lezer heeft het verhalende alsof dus een vluchtig karakter, hoewel dit verhaal hem toch 
duurzaam kan inspireren.95 

1.3.3  Het verhaal vervlochten met de werkelijkheid 
Bij literaire fictie kan sprake zijn van een bijzondere wisselwerking met de realiteit. Hoewel 
een romanpersonage niet meer is dan een bouwwerk van woorden, zijn over Anna 
Karenina, de hoofdpersoon van de gelijknamige roman van Tolstoj, grondige psychologische 
studies verschenen.96 Ook Sinterklaas, een andere fictieve figuur, oefent elk jaar een 
aanzienlijke invloed uit op het gedrag van zowel kinderen, die hartstochtelijk in hem 
geloven, als van hun ouders, die dat niet doen.97 De verhalende fictie betreedt hier de 
werkelijke wereld, maar ook het omgekeerde is mogelijk. De werkelijkheid betreedt dan 
de vertelling om vanuit dat verhaal de werkelijkheid te bespelen. Zo laat Cervantes zijn 

91 Zie Coleridge 1817, chapter XIV: “that willing suspension of disbelief for the moment, which constitutes poetic faith.”
92 De Martelaere 1988, blz. 730. Ook Groot vindt deze benadering van Coleridge onjuist, zie Groot 2010, blz. 15-18. 
93 De Martelaere 1988, blz. 731-732, stelt dat de lezer zich volledig zou vereenzelvigen met literaire karakters, ook 

als het verhaal afgelopen is. In de wereld van de literatuur zou geen ‘fictie’ bestaan, maar ook geen ‘werkeli-
jkheid’. Ik zie die volkomen vereenzelviging eerder als de uitzondering.

94 De Martelaere 1988, blz. 733.
95 Iedereen koestert zijn eigen literaire pareltje. Mijn reisgenoot is The Raven (1845) van Edgar Allan Poe. 
96 Zie verder Groot 2010. 
97 De Martelaere 1988, blz.730. Ik heb dit voorbeeld ook (verkort) aangehaald in Dusarduijn 2013 (2).
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held, Don Quichot, in toorn ontsteken over een oplichter die model staat voor iemand 
waarmee de schrijver een reële twist heeft.98 Deze vervlechting is ook aanwezig in literaire 
verhalen waarin een rechtsfictie wordt geschetst.99 

Het droeve lot van Mr Bumble
Een van de meeste bekende passages uit Oliver Twist heeft betrekking op een 
juridisch alsof. In dit verhaal van Dickens wordt Bumble, de ‘vader’ van het weeshuis 
waarin Oliver Twist verblijft, neergezet als een pantoffelheld. Hij wordt voortdurend 
gekleineerd door zijn echtgenote, mevrouw Bumble. Als Bumble op een kwade dag 
wordt beschuldigd van diefstal, wijst hij haastig mevrouw Bumble aan. Zij is immers 
de ware dief. Dit klikgedrag baat hem niet: het Engelse recht houdt Bumble, en niet 
zijn vrouw, verantwoordelijk voor de diefstal. Een huwelijksrechtelijke fictie veronderstelt 
namelijk dat een getrouwde vrouw altijd zou handelen onder leiding van haar 
echtgenoot. Bumble reageert geïrriteerd als hij deze juridische argumentatie hoort. 
De rechtsfictie staat haaks op de realiteit van zijn eigen huwelijk. “If the law supposes 
that,” said Mr Bumble, squeezing his hat emphatically in both hands, “the law is a[n] 
ass - a[n] idiot. If that is the eye of the law, the law’s a bachelor; and the worst I wish 
the law is, that his eye may be opened by experience - by experience.”100

Het is geen toeval dat de rechtsfictie juist in Engelstalige literatuur op de voorgrond 
treedt: het alsof speelt in de rechtsorde van common law landen, zoals Engeland en 
Amerika, een essentiële rol. Het alsof in de Engelse common law is vooral onder de 
aandacht gebracht door de filosoof Jeremy Bentham (1748-1832). Hij verdient in mijn 
onderzoek een prominente plaats.

1.3.4  Jeremy Bentham, een denker met hartstocht
De meeste fiscalisten kennen deze veelzijdige filosoof van het begrip Benthamse 
progressie, een belastingvrijstelling ‘aan de voet’. In een Benthams belastingstelsel wordt 
deze vrijstelling gerelateerd aan het bestaansminimum. Het wordt onredelijk gevonden 
om voordelen te belasten die dicht aanliggen tegen de behoefte van mensen om zichzelf 
in leven te houden. De combinatie van het onbelast blijven van dit bestaansminimum 
met een proportioneel tarief heeft als effect dat een nooit eindigende, maar steeds 
zwakker wordende tariefsprogressie ontstaat.101 Benthams ideeënwereld is echter veel 
ruimer dan deze fiscale voetnoot. Deze denker heeft een bijna schrikbarend omvangrijk 

98 Groot 2010, blz. 8-9.
99 Deze fictie-sandwich zien we bijvoorbeeld in Bleak House van Dickens (1852). In deze beschrijving van de zaak 

Jarndyce vs Jarndyce, het jarenlange getouwtrek over een testament, komen verschillende rechtsficties in 
beeld. 

100 Dickens 1838, blz. 500.
101 Het heffingvrij vermogen in box 3 doet dus geen Benthamse progressie ontstaan. Deze voetvrijstelling is 

 immers niet gerelateerd aan het bestaansminimum. Zie Dusarduijn 2010, blz. 123-124.
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oeuvre bij elkaar geschreven over sterk uiteenlopende onderwerpen.102 In het Victoriaanse 
Engeland valt Bentham op door zijn progressieve pleidooien voor onder meer de 
afschaffing van de slavernij, de scheiding van kerk en staat, vrouwenrechten, dierenrechten 
en seksuele vrijheid. Voor deze sociaal hervormer vormt de rechtsbescherming een 
juweel van onschatbare waarde. Hij is dan ook sterk gekant tegen de gedachte dat betaald 
zou moeten worden om toegang te kunnen krijgen tot het recht.103 

Aan de basis van Benthams denken ligt het utilitarisme (van het Latijnse woord utilitas: 
nut). Deze filosofische stroming meet de morele waarde van een handeling af aan de 
bijdrage die deze handeling levert aan het algemene nut, door Bentham gedefinieerd als 
“het grootste geluk voor het grootste aantal.”104 Bentham veronderstelt dat een mens 
altijd streeft naar een zo groot mogelijke mate van geluk, de optelsom van plezier minus 
pijn.105 Om een samenleving te kunnen creëren waarin dit grootste-geluk-principe kan 
gelden voor zoveel mogelijk mensen, bepleit Bentham een herziening van het juridische 
systeem dat in ‘zijn’ Engeland geldt. In dat common law staat recht gelijk aan rechtspraak. 
De precedenten van rechters worden in hoog aanzien gehouden, niet omdat ze een 
rationeel systeem zouden vormen maar omdat ze uit de geschiedenis voortkomen.106 In 
die omgeving groeit Bentham uit tot een rechtspositivist in hart en nieren. Voor hem kan 
de schepping van recht alleen geschieden door een wetgever. De codificatie van het 
recht ziet hij als het enige medicijn tegen het onvoorspelbare, onoverzichtelijke en ontoe-
gankelijke Engelse common law. Bentham wil met de schriftelijke vastlegging van 
rechtsregels niet alleen de rechtszekerheid vergroten, hij wil ook de fundamenten van het 
recht verstevigen en de tekst van de wet, in zijn ogen een maatschappelijk verbindend 
normatief kader, verduidelijken. In dat streven naar helderheid botst Bentham geregeld 
met het gebruik van de rechtsfictie in de common law. Het Engeland van die tijd wordt 
immers bevolkt door juristen die met behulp van uiteenlopende ficties hun eigen belang 
nastreven.107 Dergelijke praktijken ondersteunen de stelling van Bentham dat een rechtvaardig 
resultaat in het recht alleen kan worden bereikt met eenduidige, heldere en toegankelijke 
wetgeving. Die wetgeving biedt geen plaats voor een troebel alsof.

102 Na zijn overlijden verschijnt zijn werk in elf zwaarlijvige boekdelen, Bentham (Works) 1838-1843. Deze Bowring -
editie is echter onvolledig, het UCL Bentham Project streeft daarom naar heruitgave van Benthams geschriften. 
Omdat deze Collected Works nog niet voltooid zijn, heb ik de Bowring editie gebruikt.

103 Bentham (1838-1843), Volume II, A Protest against Law-Taxes: “A law tax is the worst of all taxes (…) it lays the 
burthen not where there is most, but where there is least.”

104 Deze definitie wordt soms aangevuld tot “the greatest possible happiness.” [cursivering SD]. Bentham (Works) 
1838-1843, Volume I, The Greatest-Happiness Principle and its Application to Morals and Legislation.

105 Bentham (Works) 1838-1843, Volume I, The Principle of Utility: “Nature has placed mankind under the gover-
nance of two sovereign masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as 
well as to determine what we shall do.” Voor een terechte kritiek op dit utilisme verwijs ik graag naar Schofield 2003. 

106 Witteveen 2014, blz. 86.
107 Vgl. de sham bail waarbij een advocaat van een gedaagde betaling eist voor de registratie van een gefingeerde 

borgstelling. Bentham (Works) 1838-1843, Volume VII, Particular Exemplifications of the Vices (…). Zie deel 1, 
hoofdstuk 2, par. 2.4.1 voor andere voorbeelden.
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1.3.5 De symbiose tussen taal en fictie 
Om het ‘kwaad’ van de door juristen gecreëerde rechtsfictie te kunnen bestrijden, 
analyseert Bentham eerst de taal waaruit de fictie geboren is.108 Een fictie kan immers niet 
worden bedacht als er geen woorden zijn om haar vorm te geven.109 De beeldende kracht 
van woorden heeft volgens Bentham twee verschillende functies. Op de eerste plaats 
hebben we woorden nodig om orde te kunnen scheppen in ons eigen hoofd, om onze 
waarnemingen te ordenen en dat verhaal te vertellen aan onszelf. Met deze innerlijke 
dialoog proberen we de wereld te bevatten en vorm te geven. Zonder woorden zouden 
we onze ideeën niet kunnen bedenken. Maar we gebruiken deze woorden ook in ons 
contact met de ander. De tweede functie van de taal is de uitwisseling van gedachten en 
ideeën.110 We gebruiken taal niet alleen solitair (in en voor onszelf), maar ook sociaal 
(buiten onszelf).111 We hebben taal nodig om te kunnen denken en om dat denken te 
kunnen delen. Uit beide dimensies blijkt dat taal een noodzakelijk element van ons 
bestaan is. Dat wordt ook zichtbaar in de diepe ontreddering van een mens wiens woorden 
weggenomen zijn.112 

Voor Bentham is de taal meer dan een verwoording van het denken: taal is het denken zelf, 
het is een constructie van onze geest. Ook daarom kunnen onze woorden nooit neutraal 
zijn. Zodra we onze waarneming van de wereld verwoorden, vermengen we de taal, al 
dan niet bewust, met onze eigen indruk van die wereld. Uit die vermenging ontstaat een 
door denken en taal gecreëerd beeld. Op dat moment treedt de fictie voor het voetlicht. 
Haar alsof is sterk verweven met de taal. De fictie is niet alleen geboren uit de taal, ze vormt  
ook een essentieel element van die taal. Bentham stelt zelfs dat onze taal zich zonder de 
beeldende kracht van het alsof nog steeds zou bevinden op oermens-niveau.113 Over veel van 
wat ons aangaat, het (nood)lot, de angst voor het onbekende, onze toekomst, kunnen we 
alleen in beelden spreken. Om die verhalen te kunnen communiceren hebben we 
alsof-woorden nodig die deze gedachten en ideeën kunnen aankleden.114 Deze fictie in 

108 Ogden heeft deze theorie herleid uit Benthams talloze geschriften over wetgeving en moraal. Stolzenberg 
1999, blz. 229, oppert daarom dat eigenlijk Ogden de vader is van deze theorie. 

109 Natuurlijk spreken ook beelden tot ons, in dit onderzoek beperk ik me echter tot de taal van het woord.
110 Het is verstandig een taal te benutten die de ontvanger direct begrijpt. Aanvankelijk vertoont gesproken taal 

daarom een klankgelijkenis met de dingen die ze benoemt. De eerste geschreven taal (hiëroglyfen) lijkt boven-
dien op de dingen die zij verbeeldt. 

111 Postema 1983, blz. 52.
112 Bijvoorbeeld door afasie, een spraakgebrek dat vaak optreedt na een hersenbloeding. Wat afasie zo aangrijpend 

maakt, is dat de tevergeefs sprekende mens zich bewust is van zijn onmacht om het juiste woord te spreken.
113 Bentham (Works) 1838-1843, Volume VIII, Appendix IV, Essay on Nomenclature and Classification.
114 Bentham beschouwt de fictie als een taalkundig fenomeen. Harmon 1990, blz. 14, meent, ten onrechte, dat 

Fuller de eerste zou zijn die dit linguïstische karakter van de fictie herkent. Ze verwijst naar Fuller 1967, blz. 11:  
“it presents an illumination of the all-pervading power of the word (…) In that sense the fiction is a linguistic 
phenomenon.” Ook Witteveen 1988, blz. 403 ziet de fictie als een constructie die “bij uitstek retorisch” zou 
zijn, maar hij erkent dat de rechtsfictie ook andere elementen herbergt. In mijn ogen is de fictie in het recht niet puur  
een linguïstisch concept. Het alsof is een combinatie van taal (dat wat de fictie verwoordt en de verwoording 
van de fictie zelf) en praktijk (dat wat de fictie teweegbrengt).



1

59

 H
o

of
ds

tu
k 

1

de taal is nodig om ons voor te kunnen stellen dat ‘iets’ bestaat en deel uitmaakt van de 
wereld rondom ons. En, zegt Bentham, daarom kunnen we uitsluitend via ficties spreken 
over of denken aan gebeurtenissen in de buitenwereld of in onze gedachten.115 De fictie 
vormt een onmisbaar onderdeel van de menselijke taal en (dus) van ons denken. 
Maar Bentham wijst er op dat de fictie in taal een gecompliceerde verhouding heeft met 
de realiteit. Want zelfs als we ons realiseren dat woorden (ook) het product zijn van het 
denken van hun auteur, dan nog zijn we geneigd het woord zelf te vertrouwen.116 
Woorden fungeren immers als tekens van de werkelijkheid, ze maken datgene waar ze 
naar verwijzen zichtbaar. 

1.3.6  Het woord-ding denken 
Het werkelijkheidseffect van de taal is nauw gerelateerd aan de menselijke gewoonte om 
woorden en dingen met elkaar te verwarren.117 Die verwisseling wortelt in de 
diepgewortelde menselijke traditie om namen te geven aan dingen. We erkennen het 
bestaan van ‘iets’ pas als we dat ‘iets’ een woord, een naam hebben gegeven. Bij de 
afwezigheid van dat ‘iets’ is het gebruik van zijn naamwoord de enige manier om dit ‘iets’ 
tot leven te roepen in onze gedachten. Uit de menselijke behoefte om elke werkelijkheid 
te benoemen, groeit de verwachting dat daar waar een woord is, ook een ding aanwezig 
zal zijn.118 Op die manier vormt een woord een certificaat van werkelijkheid, de naam 
wordt het bewijs van bestaanbaarheid. Waar we een woord zien, reageren we intuïtief 
met de gedachte dat dit woord duidt op het werkelijke bestaan van datgene waar dit 
woord naar verwijst. Bentham omschrijft dit woord-ding denken als volgt:

“overal waar een woord aanwezig is dat blijkbaar als een naam wordt gebruikt, 
ontstaat - als een natuurlijke, buitengewoon veelomvattende consequentie - de 
aandrang en de neiging om het bestaan, het werkelijke bestaan, te veronderstellen 
van een daarbij behorend object, van een ding waarvan het bestaan ondersteund 
wordt door een naam.”119

Deze karaktertrek van de taal levert geen probleem op als onze woorden betrekking 
hebben op de wereld van de concreet waarneembare werkelijkheden, zoals een boom of 

115 Bentham (Works) 1838-1843, Volume VIII, A Fragment on Ontology.
116 Taalfilosofen, zoals Grice en Searle, stellen dat toehoorders er altijd van uitgaan dat de spreker zich houdt aan 

het coöperatieprincipe. Dat principe omvat richtlijnen als “niet iets zeggen dat niet waar is.” Zie verder Searle 
1998, blz. 144.

117 Locke spreekt over de “habit of taking words for things.” Zie Locke 1690 (1), Book III, Chapter X, blz. 479.
118 Wie deze gedachte omdraait, kan denken dat met de verwijdering van een woord uit de taal, ook de zaak 

verdwijnt. Zo oppert een deelnemer aan de enquête ‘Weg met dat woord’ van het Instituut voor Nederlandse 
Lexicologie om ‘de’ crisis weg te denken door hem niet langer te benoemen.

119 Bentham (Works) 1838-1843, Volume VIII, Essays on Logic and Grammar: “wheresoever a word is seen, which, 
to appearance, is employed in the character of a name, a natural and abundantly extensive consequence is, - a 
disposition and propensity to suppose the existence, the real existence, of a correspondent object, - (…) of a 
thing to which it ministers in the character of a name.”
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een kleur. Problematisch wordt het pas zodra we die zintuiglijke wereld verlaten. Niet elk 
woord, niet elke naam duidt immers een ‘echte’, concrete substantie aan. Een kracht, een 
beginsel of een recht is niet waarneembaar, maar ze dragen wel een naam. Doordat wij ze 
een naam hebben gegeven, krijgen deze ‘dingen’, deze ficties een plaats in onze taal en 
ons denken. Daar wordt volgens Bentham de verwarring geboren. De traditie van ons 
‘woord-ding’-denken verleidt ons om ook de benoemde fictie te beschouwen alsof ze 
bestaat en waar is.120 Dit woord-ding denken verleent de fictie een regulerende macht die 
mensen ertoe brengt zich te gedragen in overeenstemming met de verkondigde werke-
lijkheidsnorm van het alsof. In dit dicterende element van de (rechts)fictie schuilt een 
gevaar. Door de taal zien we de wereld van het alsof aan voor de werkelijkheid. Bentham 
noemt de taal, vooral de taal in het recht, daarom uiterst misleidend.121 

1.3.7  Benthams indeling in werkelijke en fictieve entiteiten 
Om helderheid te kunnen scheppen in de verwarring die kan ontstaan door de taal stelt 
Bentham een classificatie voor van het geheel van de dingen, door hem aangeduid als 
entiteiten (datgene waarover gesproken kan worden). Aan de ene kant van zijn indeling 
staan de werkelijke entiteiten, te scheiden van de fictieve entiteiten.122 Een belangrijk 
kenmerk van een fictieve entiteit is dat deze slechts kan bestaan in het verlengde van een 
echte entiteit. In feite woont deze fictie in en rondom deze werkelijkheden.123 Ook een 
recht geldt als een fictieve entiteit. Hoewel we veronderstellen dat we een recht kunnen 
hebben, houden, verwerven en verliezen, is dit recht niet waarneembaar. We praten over 
haar alsof zij daadwerkelijk bestaat omdat dit veronderstelde ‘zijn’ zinvol is voor het 
vertoog.124 

Postema, Amerikaanse filosoof en Bentham-kenner, concludeert dat Bentham bij zijn 
indeling tussen werkelijke en fictieve entiteiten verstrikt raakt in uiteenlopende filosofische 
grondslagen.125 Soms lijkt hij, net als Locke, een scherp onderscheid te maken tussen de 
werkelijke materiële entiteiten en de fictieve entiteiten waaronder hij (uiteindelijk) ook de 
ideeën rangschikt. Soms klinkt hij als een fenomenoloog die alleen geestelijke dingen 

120 Quinn 2015 blz. 62: “the moment it [the language, SD] evolves beyond the declaration of desire or aversion 
towards real objects, it necessarily ascribes existence to things which have none.” Kuijer 2012, blz. 7, beschrijft 
dit woord-ding denken op prachtige wijze: “Het woord’! riep God verrukt. Ik ben een woord.(…) God wist nu 
zeker dat hij bestond.”

121 Postema 1983, blz. 46.
122 Aanvankelijk duidt Bentham ook mentale entiteiten (ideeën en indrukken) als werkelijk, omdat ze aanwezig 

kunnen zijn als perceptie. Zie Bentham (Works) 1838-1843, Volume VIII, A Fragment on Ontology. Uiteindelijk 
herkwalificeert hij ze als fictief. Zo zouden alleen zintuiglijk waarneembare entiteiten nog als werkelijk te boek 
staan. Zie Stolzenberg 1999, blz. 240. Anders: Quinn 2015. 

123 Postema 1983, blz. 46. 
124 Bentham (Works) 1838-1843, volume VIII, Essay on Language.
125 Gebaseerd op de mailwisseling met Postema (UNC School of Law, North Carolina) begin 2014. Geïnteresseerden  

kunnen deze op verzoek inzien. 
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(ideeën of indrukken) erkent.126 In andere delen van zijn werk suggereert Bentham echter 
dat onze wereld uitsluitend zou bestaan uit concrete, materiële zaken. Geen enkel 
filosofisch kader past naadloos op Benthams schets van het onderscheid tussen de 
entiteiten. Dat onderscheid is bovendien ook afhankelijk van de context.127 Dat wil echter 
niet zeggen dat Benthams indeling zonder waarde zou zijn voor dit onderzoek. De poging 
de werkelijkheid en de niet-werkelijkheid te onderscheiden is immers een vraagstuk dat 
ook een rol speelt bij de afbakening van het begrip rechtsfictie.128 Hoewel Benthams on-
derscheidende principe van zijn classificatie van entiteiten diffuus blijft, leidt zijn schets 
tot de herkenning van de afhankelijkheidsrelatie van iedere fictieve entiteit. De fictie is 
voor haar bestaan afhankelijk van een reële entiteit, zoals de wetgever die fungeert als de 
auteur van de rechtsfictie.129 Dat geldt ook voor belangrijke concepten in het recht, zoals 
‘de’ wet die door Bentham wordt geduid als een absoluut noodzakelijke fictie.

Die afhankelijkheid treedt ook naar voren in de relatie tussen de ficties en de taal die haar 
verwoordt. Met zijn analyse van die relatie laat Bentham niet alleen de psychologie achter 
onze taal zien, hij toont ook aan dat elke fictie voor haar bestaan afhankelijk is van taal. 130 
De fictie kan zonder de taal niet bestaan, tegelijkertijd kan onze taal evenmin bestaan 
zonder de fictie. Deze verstrengeling tussen taal en fictie speelt ook in het (fiscale) recht 
een belangrijke rol. Maar waar een onduidelijk of onjuist woord in verhalende fictie weinig 
consequenties zal hebben, is het gevaar van onduidelijke en onjuiste woorden in het 
recht vele malen groter.131 Ook daarom moet sprake zijn van een doordacht en helder 
gebruik van de taal in het recht, vooral voor ficties. Alleen met goed gekozen woorden 
kan een rechtsfictie kenbaar en herkenbaar zijn voor haar gebruikers. In deel 3 van dit 
onderzoek werk ik dat verder uit.

126 In Bentham (Works) 1838-1843, volume VIII, A Fragment on Ontology stelt hij dat een entiteit binnen de grenzen 
van ons denken alleen kan bestaan door de indruk van zijn naam.

127 Cléro 2012, blz. 9. Het benoemen van entiteiten heeft alleen betekenis in de context van een redenering.
128 Zie verder deel 1, hoofdstuk 3, par. 3.6 en par. 3.7.
129 Als rechtspositivist beschouwt Bentham de idee van natuurrechten als “nonsense on stilts”, Bentham (Works) 

1838-1843, Volume III, Pannomial Fragments. Wie veronderstelt dat rechten kunnen bestaan voorafgaand aan 
de wet, verwart volgens Bentham het ought to met het is.

130 Bentham (Works) 1838-1843, Volume VIII, A Fragment on Ontology: “to language alone, it is that fictitious enti-
ties owe their existence, their impossible, yet indispensable existence.” 

131 Bentham (Works) 1838-1843 Volume I, Introduction: “In a body of laws (…) an improper word may be a (…) 
calamity, and civil war may be the consequence of it. Out of one foolish word may start a thousand daggers.” 
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1.4   Het tweede gezicht: de verklarende fictie  
in de wetenschap 

1.4.1  De kennisvergarende mens
De denkende mens vult zijn dagen graag met het zoeken naar antwoorden. Het alsof kan 
behulpzaam zijn bij dit logische denken. Van Dale schetst deze tweede mogelijkheid voor 
het gebruik van de fictie als “een nuttig uitgangspunt voor een redenering of voor een 
verdere beschouwing.”132 Voor mijn onderzoek begrens ik deze variant scherper. Ik 
definieer de verklarende fictie als een bewust alsof dat erop gericht is om kennis te 
verwerven. Deze kennisgerichte ‘logische’ fictie komt in de wetenschap tot volle bloei. 
Ook bij dit verklarende alsof benut de mens zijn grenzeloze verbeelding, maar hij zet dat 
talent nu in voor de logica. In 1882 schrijft de Amerikaan Stallo dat het pad naar kennis 
geplaveid is met deze logische fictie.133 De verbeeldingskracht van de mens is een 
drijvende kracht achter zijn technologische vooruitgang.

De vogelmens 
Zo zijn ook de schetsen voor de ‘vliegende schroef’ van Leonardo da Vinci geïnspireerd 
door de verbeelding van de Griekse vertelling over Icarus. Deze tragische held wil 
zichzelf overstijgen door steeds hoger te vliegen met de door zijn vader gebouwde 
vleugels. Zodra hij met zijn wassen vleugels de zon nadert, smelten ze en de jonge 
held stort roemloos in zee. Ondanks deze duidelijke waarschuwing tegen menselijke 
hoogmoed is Da Vinci vastbesloten de grenzen van de mens te verleggen. Denkend 
vanuit de fictie van de Icarus-mens die vliegt als een vogel - een denkbeeld dat op 
gespannen voet staat met de realiteit van de zwaartekracht - realiseert Da Vinci zich 
dat de spierkracht van een mens nooit de vleugelsnelheid van een klapwiekende 
vogel kan benaderen. Ook met niet-wassen vleugels zouden we vallen. Hij verlaat 
daarom het denkbeeld van de vogelmens en presenteert een beter werkbaar 
alternatief: de mens die vliegt door middel van een mechanisch systeem. Daarmee is 
de eerste idee voor de helikopter geboren. De verhalende fictie van Icarus inspireert 
Da Vinci om via het beeld van de mensvogel een logische fictie te ontwikkelen die 
eeuwen later in de handen van de gebroeders Wright uitgroeit tot een concreet 
ontwerp. De verbeelding van de fictie bewerkstelligt dat de mens vliegt. Niet als een 
vogel, maar erin:
“ wij bouwen de vogel na en vliegen ook 
want met loden poten geboren 
hebben we toch een kop vol vogels.”134

132 Van Dale, tweede betekenis van het woord fictie.
133 Het citaat uit Stallo’s Concepts and Theories of Modern Physics wordt vermeld door Breeveld 1992, blz. 222. 
134 Schierbeek 1979, blz. 24. Wij heffen daarmee “de onuitstaanbare verschillen” tussen de natuur en onszelf op.
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Ook op andere wetenschappelijke terreinen speelt de verbeeldingskracht van onze “kop 
vol vogels” een rol bij het logische denken. Ook het getal nul is een fictie. Nul is niets en 
het toekennen van een symbool aan dat ‘niets’ is een lastige stap voor mensen.135 Door 
echter te fingeren dat het ‘niets’ van de nul bestaat, kan de rekenkunde zich verder 
ontwikkelen. Deze verklarende variant van de fictie is uitgebreid onderzocht door de 
Duitse filosoof Vaihinger. Hoewel Weber in 1919 zijn publiek voorhoudt dat de Westerse 
wereld onttoverd zou zijn omdat de ratio en niet de verbeeldingskracht van belang zou 
zijn in de wetenschap,136 publiceert zijn landgenoot Vaihinger enige jaren later een 
tegengestelde gedachte. Deze filosoof stelt dat de verbeelding van het alsof-denken de 
kern is van de wetenschap.

1.4.2  Vaihinger, de detaillistische denker 
Hans Vaihinger (1852-1933) werkt aanvankelijk als professor filosofie in Halle. In 1906, als zijn 
gezichtsvermogen verder afneemt, neemt hij afscheid van het onderwijs. Hij wijdt zich 
dan aan de afronding van zijn levenswerk, Die Philosophie des Als Ob waaraan hij al in 1876 
is begonnen. De eerste druk van het werk verschijnt in 1911.137 Vaihinger noemt zijn 
filosofie de alsof-gedachte. Deze titel beschrijft wat hij wil zeggen: het alsof, de schijn, het 
bewuste-onjuiste, kortom: de fictie, speelt een enorme rol in de wetenschap, de filosofie 
en het dagelijkse leven van mensen. 

Het denken van Kant en Nietzsche ligt aan de basis van de Vaihingeriaanse alsof-benade-
ring. Van Kant neemt Vaihinger de stelling over dat we de werkelijkheid zelf (Das Ding an 

sich) niet kennen en ook nooit zullen kennen. Kant stelt dat wij de dingen alleen 
waarnemen zoals ze op ons overkomen (Das Ding für mich), hun werkelijke aard blijft voor 
ons onbekend. Kant toont daarmee de subjectiviteit van ons weten aan. Vaihinger ziet de 
fictie als een instrument om ons beter te kunnen oriënteren op die subjectief ervaren 
werkelijkheid.138 

Ook de ideeën van Nietzsche hebben het denken van Vaihinger beïnvloed. Met hem 
deelt Vaihinger de overtuiging dat leven en wetenschap niet mogelijk zijn zonder de 
bewust onjuiste voorstellingen van de fictie.139 Van Nietzsche leert Vaihinger dat we onze 
kennis vooral inzetten als instrument in onze strijd om het bestaan. Voor Nietzsche is de 
werkelijkheid een chaos, een wereld die onophoudelijk in beweging is. Alleen met ons 
denken zijn we in staat een schijnwereld te scheppen, een wereld waarin de werkelijkheid 

135 Het getal tart ook de logica want nul plus nul blijft nul. De idee van een deling door nul is zelfs nog verwarren-
der. Tijdens de inquisitie brandmerkt de kerk het getal nul zelfs als een ‘duivelscijfer’. Zie Kaplan 1999, blz. 125 e.v. 

136 Weber 1919, blz. 488. In zijn ogen zou alles rationeel te doorgronden en te verklaren zijn. Vaihinger stelt echter 
dat voor een werkelijk begrijpen de wetenschap eerst de benadering van het niet-rationele alsof nodig heeft.

137 Vaihingers Als Ob Philosopie is ook via internet in te zien, dit betreft volgens de titelpagina de 7e en 8e druk (1922). 
Het boek is in het Nederlands vertaald, zie Vaihinger (vertaling Van der Stokker) 2013.

138 Vaihinger 1911, blz. 23.
139 Hij herleidt dat uit Nietzsches Die Gebürt der Tragödie (1872), zie Vaihinger 1911, blz. 771-790.
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tot stilstand wordt gebracht en kan ‘stollen’. Met het hulpmiddel van de fictie geven we 
de wereld een (schijn)stabiliteit die ze in werkelijkheid niet heeft. Zo kunnen we die wereld 
leefbaar maken. Ook Nietzsche accepteert de noodzaak van de fictie voor het denken.140 

De combinatie van de filosofische uitgangspunten van Kant en Nietzsche leidt bij 
Vaihinger tot een doelgerichte filosofie van het alsof. Vaihinger stelt dat mensen nooit de 
onderliggende werkelijkheid van de wereld kunnen kennen, daarom creëren we 
denkbeelden over die realiteit. Vervolgens gedragen we ons alsof het door ons bedachte 
idee (de fictie) overeenstemt met de wereld, wetende dat dit niet waar is. We hanteren dit 
‘onjuiste’ karakter van de alsof-gedachte bewust als een oplossing voor problemen 
waarop wij het antwoord (nog) niet kunnen kennen.141

1.4.3  Signalement van de Vaihingeriaanse fictie
Voor Vaihinger treedt de fictie bij uitstek op in haar verklarende variant. Hoewel hij erkent 
dat er een familiegelijkenis bestaat tussen alle soorten ficties, zondert Vaihinger het 
verhalende alsof uit van zijn onderzoek. Alleen de wetenschappelijke fictie krijgt een 
plaats in zijn alsof-filosofie.142 Om dit verklarende alsof te kunnen herkennen, stelt Vaihinger 
het volgende signalement op: 

o de verklarende fictie is in tegenspraak met de werkelijkheid;
o er is sprake van bewustheid bij het gebruik van het alsof-karakter van de fictie;
o de fictie is doelmatig, ze dient om de werkelijkheid te verklaren; en
o de fictie heeft een provisorisch karakter: ze valt uiteindelijk weg.143

Voor Vaihinger vormt de fictie niet alleen een hulpmiddel bij het menselijk denken, haar 
alsof-karakter beschouwt hij als de hoogste vorm van dat denken. Het gebruik van de 
fictie vereist immers dat we het doel van de verklarende fictie (het verklaren van de 
werkelijkheid) en het middel daartoe (de omweg van het alsof) van elkaar kunnen 
scheiden.

Binnen de wereld van de verklarende fictie onderscheidt Vaihinger de zuivere fictie en de 
onzuivere variant die hij de semifictie noemt. Waar de semifictie (zoals Goethes oerdier144) 
uitgaat van het onwerkelijke, neemt de zuivere fictie (zoals de fictie van het oneindig kleine 
getal) het onmogelijke voor waar aan. Hoewel beide ficties zich richten op het verklaren 
van de werkelijkheid, is alleen de zuiver verklarende fictie ook innerlijk tegenstrijdig. Deze 

140 Vaihinger 1911, blz. 830.
141 Kelly 1964, blz. 137.
142 Hij noemt de verhalende fictie Figmente: droombeelden en verdichtsels. Zie Vaihinger 1911, blz.129: “Pegasus ist 

ein Figment.”
143 Vaihinger 1911, blz. 171 e.v.
144 Het is, in Vaihingeriaans perspectief, een semifictie omdat het dier zou kunnen bestaan.
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variant van het alsof doet niet alleen de werkelijkheid, maar ook het denken zelf geweld 
aan. 
Vaihinger beschouwt ook de fictie in het recht als een Vaihingeriaanse (semi)-fictie, maar 
daarin vergist hij zich. Het alsof in het recht is immers niet bedoeld om de werkelijkheid 
van het recht te doorgronden.145 Dat doet alleen de fictie over het recht. De rechtsfictie in 
de inkomstenbelasting, de hoofdpersoon van dit onderzoek, is geen verklarende fictie in 
Vaihingeriaanse zin. 

1.4.4  De veelkleurigheid van de Vaihingeriaanse fictie 
Met zijn filosofie van het alsof wil Vaihinger de wereld tonen dat de verklarende fictie op 
uiteenlopende manieren verwerven is met ons bestaan. Dat blijkt onder meer uit het 
grote aantal benamingen dat door verschillende wetenschappers in de loop der tijd aan 
het alsof is gegeven.

De fictie benoemd
De betekenis van de fictie kan worden gekoppeld aan haar Latijnse oorsprong, ze 
heet dan een ‘verdichting’, zoals we eerder hebben gezien. Andere benamingen 
concentreren zich op de ondersteunende functie van de fictie. Ze wordt dan geduid 
als een ‘hulpvoorstelling’, een ‘ladder’ of een ‘kruk’. Soms wordt gerefereerd aan haar 
werkwijze. Dan heet de fictie een ‘omweg’, een ‘krijgslist’ of een ‘schijnbegrip’. Er 
bestaan ook verwoordingen die andere kenmerken schetsen. Zo wordt de fictie dan 
geduid als een ‘voorlopigheid’, een ‘denkfiguur’, een ‘vehikel van het verstand’ maar 
ook als ‘dwaasheid van de fantasie’. De fictie wordt zelfs geduid als ‘een onechte 
ledemaat’.146 Hieruit blijkt dat het concept fictie veel denkers heeft beziggehouden, 
maar de verzameling toont ook aan dat haar aanwezigheid niet altijd met positieve 
gevoelens wordt begroet.

Hoe haar bestaan ook wordt verwoord, de fictie is alom aanwezig in ons leven. Het alsof 
duikt niet alleen op in utopische ficties zoals Plato’s ideale staat, maar ook in abstracte 
ficties zoals het dier van de psycholoog Lotze.147 In zijn boek geeft Vaihinger een groot 
aantal voorbeelden van ficties. Uit die verzameling blijkt volgens hem dat de mensheid 
op uiteenlopende terreinen vooruitgang heeft geboekt door gebruik te maken van het 
verklarende alsof-denken. Naast de ficties van de vrije wil, de homo economicus en de 
homo juridicus,148 zijn ook andere grote ‘verhalen’ gebaseerd op een centrale fictie. Zo 

145 Strauch 1923, blz. 18. In gelijke zin Mallachow, blz. 69 en Kelsen 1919, blz. 638.
146 Dit is een kleine selectie. Zie verder Vaihinger (vertaling Van der Stokker) 2013, blz. 98-100.
147 Dit fictieve dier heeft slechts één gevoelig huidtopje en kan dus alleen opeenvolgende tastervaringen opdoen.
148 Zie deel 1, hoofdstuk 1, par. 1.2.1.
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hanteert de psychoanalyse de fictie dat er een onbewuste bestaat149 en in de democratische 
rechtsorde fingeren we dat de meerderheid gelijk zou zijn aan de unanimiteit.150 Ook de 
idee van het maatschappelijk verdrag is volgens Vaihinger een alsof, gericht op het 
verklaren van een deel van de werkelijkheid.151

Het maatschappelijk verdrag als een verklarende fictie
Dit conceptuele beeld van een samenleving berust op de gedachte dat individuen 
hun ‘natuurlijke’ recht op vrijheid en eigendom overdragen aan een collectieve 
soevereiniteit in de verwachting dat het collectief beter in staat zal zijn tot een 
effectieve bescherming van deze grondrechten. Vaihinger ziet het maatschappelijk 
verdrag als een verklarende fictie gericht op het expliqueren van de achtergronden 
van het samen leven. Ook Kant erkent de alsof-redenering van dit concept, maar hij 
onderscheidt geen kennistheoretisch doel bij de fictie van het maatschappelijk 
verdrag:
“Het is veeleer een idee gebaseerd op de rede die zijn praktische werkelijkheid heeft 
gekregen, een idee dat elke wetgever bindt om zijn wetten zo vast te stellen alsof ze 
uit de verenigde wil van het volk zouden zijn ontsprongen, alsof de wetten op deze 
wens zouden zijn afgestemd. Dat is ook de hoeksteen van de rechtmatigheid van 
elke wet.”152 
Anders dan Vaihinger beschouwt Kant het verdrag eerder als een richtlijn. De in deze 
richtlijn gegeven norm geldt niet alleen voor de bevelen uitvaardigende wetgever, 
maar ook voor de houding van het individu tegenover die wet. Hoewel de idee van 
het maatschappelijk verdrag een steeds opnieuw herlevende kern van waarheid 
bezit, geldt het verdrag volgens Kant niet volledig als de (verklarende) fictie die 
Vaihinger graag in haar wil zien.

In mijn ogen beschikt de idee van het maatschappelijk gedrag over beide talenten: ze 
bevat zowel een normatief als een verklarend karakter. Ook dit model van de werkelijkheid 
is daarmee van grote betekenis voor het dagelijks leven en de wetenschap. Dit weten-
schappelijke denken vervormt weliswaar de werkelijkheid door te werken met veronder-
stellingen, maar het bewuste denken vanuit die verbeelding - door Vaihinger geduid als 

149 De psychoanalyse van Alfred Adler (1870-1937) is gebaseerd op Vaihingers ideeën. Adler stelt dat iedereen 
een kernfictie over zichzelf ontwikkelt ter compensatie voor gevoelens van minderwaardigheid. Volgens de 
 schrijver Grunberg 2015 zou de tegenwoordige mens echter meerdere van die ficties over zichzelf construeren 
nu ons leven onderverdeeld is in strikt gescheiden compartimenten (zoals werk, gezin, vrije tijd). 

150 De meerderheidsregel schuurt met de eis van unanimiteit die in feite zou moeten gelden bij belangrijke 
beslissingen. Witteveen concludeert dat we die tegenspraak oplossen met de fictie dat meerderheid en 
 unanimiteit aan elkaar gelijk zouden zijn. Door dit alsof verdwijnt echter het recht van de minderheid uit beeld, 
zie Witteveen 2014, blz. 430.

151 Vaihinger 1911, blz. 38.
152 Zie Kants Theorie und Praxis (im Staatsrecht), geciteerd door Mallachow 1922, blz. 105.
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het bewust onjuiste idee - leidt in de praktijk tot waardevolle resultaten. 153 Deze ogen-
schijnlijke paradox inspireert Vaihinger tot zijn alsof-denken. De hoofdvraag van zijn 
filosofische onderzoek luidt daarom:

“Hoe komt het dat wij met het hanteren van bewust onware voorstellingen in ons 
denken, in de praktijk toch het juiste resultaat bereiken?“154

1.4.5  Het menselijk denkproces ontrafeld
Vaihinger zoekt zijn antwoord in de vormgeving van het denkproces. Waar de ontwikkelingen 
in de natuur zich voltrekken volgens onbuigzame, bijna onverbiddelijke wetten,155 is het 
denken van de mens een soepel proces dat zich voortdurend aanpast. Ons denken is 
geen weerspiegeling van de natuurwerkelijkheid, ze vormt een reactie daarop. Vaihinger 
vergelijkt het denkproces van de mens met de wijze waarop hij loopt:

“Een lopende mens valt met elke stap steeds naar één kant omdat die stap zijn 
evenwicht verandert. Hij probeert dan zijn dreigende val te stuiten door - steeds 
opnieuw - de andere voet vooruit te zetten (…) De voortgang van het logische 
begrip verloopt op dezelfde wijze. Ons denken is in wezen een gereguleerde 
dwaling.”156

Juist deze tegenstrijdigheid, het voortdurende opheffen van het evenwicht, stelt ons in 
staat om vooruit te komen. Net zoals een kind - al vallend - uiteindelijk de meest 
doelmatige loopbeweging ontdekt, vindt de mens - al dwalend - uiteindelijk zijn meest 
doelmatige vergissing. Deze meest doelmatige vergissing noemt Vaihinger ‘de 
waarheid’.157 Deze voortgang van het denken vereist volgens hem de inzet van de fictie. 
Alleen door steeds opnieuw en vol overtuiging te fingeren, blijft ons denken in beweging. 
Vaihinger beschouwt het gebruik van de fictie als de hoogst mogelijke prestatie van het 
denken, mits we accepteren dat wát we denken niet met de realiteit samenvalt. De mens 
zou dus de naïeve opvatting moeten laten varen dat het gedachte werkelijk is. Zelfs de 
verklarende fictie dient uitsluitend als een doorgangspunt voor het denken, ze kan nooit 
het eindpunt daarvan zijn.158

153 Strauch 1923, blz. 11.
154 Vaihinger 1911, blz. 290: “Wie kommt es, dass trotzdem wir im Denken mit einer verfälschten Wirklichkeit rechnen, 

doch das praktische Resultat sich als richtig erweist?“
155 Die wetmatigheid biedt ook een (troostend) houvast. Zo adviseert Rainer Maria Rilke in zijn brief van 23 april 

1903 de dichter Kappus om geduldig te zijn, net als de natuur: “wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und 
getrost in den Stürmen des Frühlings steht ohne die Angst, daß dahinter kein Sommer kommen könnte. Er 
kommt doch.“

156 Vgl. Vaihinger 1911, blz. 217. Hij noemt dit zijn “Methode der entgegengesetzten Fehler.“ 
157 Vaihinger 1911, blz. 264. Zie ook Van der Vaart Smit 1925, blz. 261.
158 Vaihinger 1911, blz. 176.
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De fictie is geen vergissing, noch een leugen
Bij het menselijk denken kan echter ook sprake zijn van vergissingen en leugens. Het 
is belangrijk om de fictie te onderscheiden van deze producten van het denken. 
Het verschil tussen een fictie en een vergissing is dat met het denken in ficties bewust 
wordt afgeweken van de werkelijkheid. De auteur van de fictie weet dat zijn denken 
niet overeenstemt met die realiteit, iemand die zich vergist weet dat zelf (nog) niet. 
Een fictie is hooguit een opzettelijke fout, een bewuste vergissing.159 

De vraag of de fictie een leugen kan zijn duikt op tijdens het debat in 1894 over de 
kiesbevoegdheid voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten. De regering wil 
deze kiesbevoegdheid alleen toekennen aan hen die bepaalde kenmerken vertonen 
“van geschiktheid en maatschappelijken welstand.” Deze eisen worden ingevuld op 
basis van ficties.160 Tijdens de discussie over de inhoud van het begrip ‘fictie’ roept 
Lévy:
“Ik heb hier voor mij liggen een classiek werk over de rechtsfictiën, hare geschiedenis 
en hare dogmatische ontwikkeling van Demelius. (…) meent men werkelijk dat een 
ernstig man een ernstig werk zou ondernemen, wanneer het begrip wedergegeven 
ware door de uitspraak: fictiën zijn leugens?”161 

Hoewel het argument van de ‘ernstige man’ niet overtuigt, is de conclusie van Lévy 
juist. Een fictie is geen leugen omdat ze niet bedoeld is om te misleiden.162 De fictie 
heeft een ander doel: ze verhaalt, ze verklaart of ze bepaalt. Bij een correcte bekend - 
making van de fictie kán haar alsof-karakter ook niemand misleiden. In de praktijk  
kan de fictie wel worden benut als onderdeel van een proces van misleiding, maar de 
fictie is daarvan niet de dader.163

1.4.6  De fictie, de hypothese en de doctrine
Om de fictie verder te kunnen doorgronden brengt Vaihinger een afbakening aan tussen 
de fictie en de hypothese. Hoewel beide denkbeelden op elkaar lijken, betoogt Vaihinger 
dat ze methodologisch van elkaar verschillen. Een hypothese is een als voorlopige 
waarheid aangenomen, maar een nog te verifiëren veronderstelling.164 Het grote verschil 
met de fictie is dat de auteur van de hypothese veronderstelt dat zijn aanname bevestigd 
kan worden. De hypothese verlangt er naar werkelijkheid te worden en zoekt bevestiging. 
Dat verlangen heeft de fictie niet: haar alsof wordt door haar auteur geïntroduceerd in het 
volle bewustzijn van haar onjuistheid. Anders dan de hypothese streeft de fictie er ook 

159 Vaihinger 1911, blz. 128.
160 Zie De Aulnis de Bourouill 1911, blz. 34. Zo geldt onder meer de woning als maatstaf: kiesgerechtigden moeten 

een woning met tenminste twee kamers bewonen. Het amendement van De Meyer inzake de invulling van 
deze eis leidt uiteindelijk tot de ontbinding van de Tweede Kamer.

161 Kamerstukken II 1893/1894, 41e vergadering, Regeling van de kiesbevoegdheid, 28 februari 1894, nr. 6, blz. 856.
162 Toch schetst Von Jhering ficties als de noodleugens van het recht, zie Von Jhering 1865, III, blz. 305. Deze om-

schrijving suggereert dat sprake zou zijn van misleiden. Mijns inziens is ze daarom onjuist.
163 Zie verder deel 1, hoofdstuk 2, par. 2.4.1 voor deze strategische inzet van het alsof in het recht.
164 Ook falsifiëring is mogelijk. Wordt de hypothese ontkracht, dan blijkt de veronderstelling onjuist. 
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niet naar bewaarheid te worden, ze weet dat ze geen waarheid is. Het verklarende alsof is 
een doelmatig hulpmiddel, dat is haar bestaansrecht. De verklarende fictie in Vaihingeri-
aanse zin ondersteunt het denken net zoals een steiger een bouwwerk stut. Ook deze 
fictie zal moeten wegvallen nadat ze haar nut bewezen heeft.165 

Vaihinger betoogt derhalve dat de hypothese bevestiging zoekt, waar de verklarende 
fictie streeft naar een rechtvaardiging van haar bestaan.166 Hij licht dat toe met het 
voorbeeld van het door Goethe geïntroduceerde oerdier, een dier dat zou gelden als een 
archetype voor iedere diersoort. Goethe beweert niet dat een dergelijk oerdier zou 
kunnen bestaan, hij wil juist de gedragingen van bestaande diersoorten verklaren en 
vergelijken door te fingeren dat deze dieren nakomelingen zijn van een veronderstelde 
grondvorm. Dit oerdier is dus een fictie, geen hypothese.167 

Hoewel ik Vaihingers opvatting over de fictie en de hypothese deel, blijkt in de praktijk dat 
de grenslijn tussen fictie en hypothese niet haarscherp kan worden getrokken.168 Bovendien 
staat de kwalificatie van een idee als fictie of als hypothese niet onwrikbaar vast. Een 
denkbeeld dat oorspronkelijk wordt geïntroduceerd als een fictie kan een hypothese 
worden, het kan zelfs uitgroeien tot een werkelijkheid. Deze evolutie is zichtbaar in de 
ontwikkeling van het denken over het atoom. Hoewel het door Rutherford in 1911 bedachte 
beeld van het atoom wordt geboren als een fictie, heeft dit model door experimenten 
steeds meer werkelijkheidswaarde gekregen. We zijn (bijna) in staat om het ooit bedachte 
en doordachte atoom zichtbaar te maken. Dat alsof groeit via het tussen -stadium van de 
hypothese uit tot een werkelijkheid, een doctrine die niet meer in twijfel wordt getrokken. 
Ook Vaihinger ziet deze ontwikkelingsfasen. Met zijn ‘Wet van de Ideeënverschuiving’ 
verdeelt hij de wereld van de ideeën in drie continenten waartussen de denkende mens 
kan reizen:

o de fictie, een idee waarvan duidelijk is dat ze geen objectieve geldigheid heeft; 
o de hypothese, over de objectieve geldigheid van dit idee wordt getwijfeld; en
o  de doctrine, door Vaihinger geschetst als een niet in twijfel getrokken uitdrukking 

van de werkelijkheid.169 

Ook de evolutie in het denken over het atoom toont aan dat een idee niet levenslang 
verbonden is aan een bepaalde groep: sommige ideeën bewonen afwisselend verschillende 
continenten. Zo kan een fictie via de hypothese uitgroeien tot een doctrine, maar de 
ontwikkeling kan ook omgekeerd verlopen.

165 Vaihinger 1911, blz. 147.
166 Fine duidt dit als een “utilitarian justification.” Zie Fine 1993, blz. 12.
167 Vaihinger 1911, blz. 145 e.v.
168 Dat geldt ook voor de scheidslijn tussen ficties, forfaits en rechtsvermoedens. Zie deel 1, hoofdstuk 3, par. 3.2.
169 Vaihinger 1911, blz. 219-220: “Das Gesetz der Ideenverschiebung.“
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Wet van de verschuivende ideeën
Vaihinger verklaart deze verschuivingen vanuit de psychologie. Hij stelt dat de 
menselijke geest altijd streeft naar een evenwicht, we worden onrustig bij de 
gedachte dat onze ideeën niet waar zouden zijn. Een doctrine, een idee dat geldt als 
objectief waar, heeft een stabiel karakter. Dat geeft rust, daarom beschouwt ons 
denken de doctrine als een welkome gast. Dat geldt niet voor de hypothese omdat 
deze een wankel karakter heeft: we weten immers (nog) niet of ze waar is. Het labiele 
evenwicht brengt volgens Vaihinger een gespannen toestand teweeg in onze geest. 
Dat verklaart de menselijke neiging om een hypothese zo snel mogelijk om te willen 
zetten in een doctrine.170 De ‘geoorloofde’ wijze van omzetting verloopt via het soms 
langdurige proces van verificatie. Zo nu en dan kan de mens zijn ongeduld niet 
bedwingen waardoor de omzetting van een idee op ‘ongeoorloofde’ wijze 
plaatsvindt. Een nog betwijfelbaar idee wordt dan zonder nader onderzoek 
aangenomen. In onze haast om het evenwicht te herstellen worden afwijkende 
details opzij geschoven of genegeerd zodat alleen het heldere beeld van de doctrine 
resteert. Vanwege dit overhaaste gedrag duidt Vaihinger deze omzetting van ideeën 
als onwetenschappelijk. In de geschiedenis van de mensheid zijn veel voorbeelden 
aanwezig van hypotheses die overhaast in doctrines zijn vertaald. Zo groeit de 
gedachte dat de aarde plat zou zijn, in de vroegste geschiedenis van de mens uit tot 
zijn vaste overtuiging dat de wereld inderdaad als een platte schijf in de oceaan drijft. 

De omzetting van ideeën in doctrines is zo alledaags dat we de overgang nauwelijks nog 
opmerken. Het denkbeeld van de fictie roept volgens Vaihinger nog meer spanning op 
dan de hypothese. Om met het alsof-denken te kunnen werken moeten we iets aannemen 
waarvan we zeker weten dat het niet zo is. De eenvoudigste manier om deze spanning 
het hoofd te kunnen bieden is haar te elimineren. We negeren dus het onrustige 
denkbeeld van het alsof door het bestaan van de fictie te ontkennen, of we vervormen 
deze fictie tot een doctrine, vaak zelfs zonder de tussenschakel van de hypothese. We 
verbeelden ons dan dat het alsof reëel is. Het alsof wordt dan een ‘omdat’ of een ‘dat’.171 

Verloopt de omzetting via het tussenstation van de hypothese dan wordt het alsof eerst 
vertaald in een ‘indien’ voordat het uitgroeit tot een doctrine. Ook dat, stelt Vaihinger, 
verlaagt de spanning en herstelt het evenwicht in het denken.

De Wet van de verschuivende ideeën kan, als gezegd, ook in omgekeerde richting optreden. 
Een eerdere doctrine wordt dan een hypothese en groeit wellicht uit tot een fictie. Deze 
route wordt vooral gestimuleerd door een vooruitgang in het (wetenschappelijk) inzicht. 

170 Vgl. de verwoede pogingen om het in 1964 door Higgs veronderstelde bestaan van het Higgsdeeltje (een 
deeltje dat andere deeltjes massa geeft) te bewijzen. In 2012 lijkt dat gelukt. Er wordt althans een Higgs-achtig 
deeltje gevonden.

171 Vaihinger 2011, blz. 222: “Das Als Ob wird zum Weil und Dass.“
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Vaihinger noemt haar daarom de wetenschappelijke vorm van omzetting.172 Bij dat proces 
ontstaan door ervaring, reflectie en kennis geleidelijk aan barstjes in de zekerheid van een 
doctrine. Als dus uit steeds meer berekeningen volgt dat de aarde niet plat kan zijn, moet 
deze oorspronkelijke doctrine herzien worden. De overtuiging van de platte aarde wordt 
vervangen door de hypothese dat de aarde wellicht een bolvorm heeft. De naar evenwicht 
strevende menselijke geest zal zich aanvankelijk vastklampen aan de verouderde 
overtuiging, maar uiteindelijk zal ook een koppige geest moeten toegeven dat het 
denkbeeld is gekanteld. De mens moet dan genoegen nemen met het labielere evenwicht 
dat de nieuwe hypothese biedt, totdat deze als doctrine kan gelden. Als door een verdere 
uitbreiding van kennis de bolvorm van de aarde wordt aangetoond, sneuvelt de eerdere 
gedachte van de aarde als een platte schijf volledig.173 Indien een oude overtuiging 
evenwel een groot praktisch nut heeft, kan een klassieke doctrine voortaan ook als fictie 
verder ‘leven’ in de gedachten van de mens.174

Uit Vaihingers schets van de ideeënverschuiving blijkt dat sprake is van een mogelijke 
ontwikkeling in twee richtingen. De omvorming van ideeën kan echter ook berusten op 
een vergissing: het idee verschuift dan slechts in naam, niet naar inhoud. Dat overkomt de 
duiding van Kelsens Grundnorm in het recht. 

De kwalificatie van Kelsens Grundnorm
Voor de jurist Kelsen (1881-1973) verkrijgt een feit pas juridische betekenis doordat het 
normatief wordt geïnterpreteerd.175 Kelsen betoogt bovendien dat elke rechtsnorm 
haar geldigheid ontleent aan een andere, hogere norm waarvan ze is afgeleid. Wie zo 
denkt, ontkomt niet aan de conclusie dat er een basisnorm moet bestaan die de 
normatieve interpretatie van een nog niet geïnterpreteerde werkelijkheid mogelijk 
maakt. Kelsen noemt deze standaard de Grundnorm: de hoogste norm van een 
rechtssysteem waaruit alle andere rechtsnormen afgeleid kunnen worden. Die 
basisnorm zelf kan niet worden herleid tot een andere norm. Alleen door middel van 
deze hypothetische norm zijn de initiële rechtsvormers in een bepaalde rechtsorde 
‘rechtens’ bevoegd om rechtsvormend te handelen.176 Dat maakt Kelsens leer 
problematisch. Een niet te herleiden rechtsnorm herbergt immers het gevaar dat de 
rechtvaardigheid van het recht afhankelijk wordt van een zuiver intuïtieve interpretatie 
door de rechter. Voor dit onderzoek is echter vooral de kwalificatie van de veronderstelde 

172 Vaihinger 1911, blz. 222.
173 Al beweert de amateurwetenschapper Klaas Dijkstra tot zijn dood in 1969 dat de aarde een platte schijf is met 

een verhoogde rand van ijs. Hij beschrijft dat in zijn Pleidooi voor de platte aarde (1955).
174 Volgens Vaihinger 1911, blz. 223, treedt dit op bij het christendom. De doctrine wordt hypothese en groeit na 

Kant uit tot een fictie.
175 Vgl. Gribnau 1998, blz. 51. Hij stelt dat algemene rechtsbeginselen fungeren als normatieve basis voor rechtsre-

gels: “Rechtsbeginselen zijn de ongeschreven rechtsnormen bij uitstek, die het concrete positieve recht over-
stijgen, maar tegelijkertijd ook funderen en rechtvaardigen.”

176 Bos 2001, blz. 177.
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Grundnorm van belang. Kelsen beschrijft deze basisnorm in de eerste editie van zijn 
Reine Rechtslehre aanvankelijk als een hypothese.177 Deze duiding is onjuist. Een 
hypothese is immers een nog niet bewezen veronderstelling. Een niet te herleiden 
norm kan echter niet worden gekend en kan dus evenmin worden geverifieerd. In 
zijn in 1979 postuum verschenen Allgemeine Theorie der Normen herkwalificeert 
Kelsen de grondnorm dan ook als een fictie, een bewust veinzen.178 Er is zelfs sprake 
van een verklarende fictie in Vaihingeriaanse zin.179 De idee van de basisnorm is 
immers innerlijk tegenstrijdig omdat wordt uitgegaan van de onmogelijkheid dat 
sprake zou zijn van een boven het hoogste rechtsgezag staande autoriteit.180 Het 
alsof dient bovendien (ook) om de normativiteit van het recht te kunnen verklaren.

Deze verschuiving van de ideeën over de aard van de Grundnorm berust dus op een 
vergissing, niet op een ontwikkeling in het denken zelf. 

1.4.7  De werkelijkheid volgens Vaihinger
Wie spreekt over een fictie als een afwijking van de werkelijkheid, zal ook die tegenpool 
moeten definiëren. Voor Vaihinger is dat de onveranderlijke fictie-vrije werkelijkheid van 
de natuur, maar hij definieert deze realiteit maar mondjesmaat.181 En waar hij wel een 
toelichting geeft, is deze niet kristalhelder.182 Zo stelt hij dat de natuurwet een werkelijkheid 
is van onbewerkte, objectieve waarnemingen die tegenover onze fictieve denkwereld 
staat. Die natuurwerkelijkheid zou pas zichtbaar worden indien we onze subjectieve 
gedachten en denkbeelden zouden verwijderen. Dan zou de werkelijkheid resteren die 
door Vaihinger wordt geduid als ‘de wet’.183 Wie echter spreekt over onbewerkte, 
objectieve waarnemingen lijkt te vergeten dat iedere waarneming door ons denken 
beïnvloed wordt. Omdat we ‘de’ werkelijkheid dan niet kunnen kennen, is het lastig te 
spreken over ficties die in tegenspraak met deze onkenbare realiteit staan. Bovendien 
heeft Vaihinger zich zo enthousiast gestort op het bewijs van de alom-aanwezigheid van 
de fictie, dat het lijkt alsof ons volledige bestaan een fictie is. Zou echter het hele leven 
een fictie zijn, een alsof, dan heeft dat woord geen betekenis meer. Vaihingers Als Ob 

wordt dan een Ist.

177 Kelsen 1934, blz. 66: “einer hypothetischen Grundlage.”
178 Zie Bos 2001, blz. 182.
179 Kelsen 1979, blz. 206: “daß die Grundnorm im Sinne der Vaihingerschen Als-Ob-Philosophie keine Hypothese ist 

(…) sondern eine Fiktion.“ Deze verklarende fictie is daarnaast ook normatief, de Grundnorm is een funderend 
alsof.

180 Als een niet-positief-rechtelijke norm moet de Grundnorm immers de positieve rechtsorde funderen. Zie Roos 
2004, blz. 6-7.

181 Schmidt, Vaihingers vaste medewerker, erkent dat. Zie Schmidt 1921, blz. 290.
182 Fuller 1967, blz. 124 schrijft dat toe aan de pogingen van Vaihinger om zijn werk te vereenvoudigen.
183 Vaihinger 1911 blz. 98: “Als wirklich bleibt nur bestehen der unabänderliche Zusammenhang, das unabänderli-

che Verhältnis, also das Gesetz.“
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Ondanks deze ‘kanttekening’ is Vaihingers uiteenzetting waardevol. Niet alleen omdat hij 
het belang van het alsof voor de wetenschap, de filosofie en het leven in het algemeen 
aantoont, maar vooral vanwege het door hem ontrafelde denkproces. De onrust die in 
ons denken optreedt als we geconfronteerd worden met het alsof treedt ook op bij 
rechtsficties, zowel bij het ervaren van haar alsof als bij de communicatie over deze fictie. 
De door Vaihinger beschreven psychische neiging om onzekerheden weg te denken of te 
vertalen in doctrines, is ook van invloed op de kijk op en de acceptatie van de fiscale 
rechtsfictie. Dit denkproces kan bovendien ook het door Bentham benadrukte woord-ding 
denken beïnvloeden. Ook Vaihinger verdient dus een plaats in mijn onderzoek. 

1.5  Het derde gezicht: de bepalende fictie in het recht

1.5.1  De regulerende mens
Hoewel de bepalende vorm van het alsof in het recht in dit hoofdstuk fungeert als de 
hekkensluiter, speelt ze een hoofdrol in mijn verhaal over de fictie. Ook het recht is een 
constructie, een poging om de werkelijkheid te formaliseren. Het gebruik van ficties is 
daarbij onvermijdelijk. Net als haar verwanten, de verhalende en de verklarende fictie, 
creëert de bepalende fictie een bewuste afwijking van de bestaande (rechts)werkelijkheid. 
Bij een aantal rechtsficties gaat de familierelatie met de andere fictievormen nog verder: 
het juridische alsof vertelt dan een verhaal of probeert de rechtswerkelijkheid te verklaren. 

1.5.1.1  De verhalende kant van de bepalende fictie in het recht
Hoewel het alsof van de bepalende fictie er meestal op gericht is om het recht zelf te laten 
werken, zijn sommige rechtsficties zo wonderlijk dat ze perfect passen in de categorie van 
de verhalende fictie.

De bijzondere band tussen herten en broccoli
Vooral de fictieve herkwalificatie van de herten die grazen op de gronden van 
Magdalen College van Oxford spreekt tot de verbeelding. Tijdens de hongerjaren van 
de Tweede Wereldoorlog loopt deze kudde herten het risico dat ze wordt 
opgevorderd door het Ministerie van Voeding om de voedseltekorten te kunnen 
lenigen. De universiteitsherten zouden zijn gered van dit voortijdig einde door een 
noodverordening die wordt afgedwongen door invloedrijke alumni. Deze regeling 
bewerkstelligt dat ieder Magdalen-hert voortaan officieel als een ‘groente’ te boek 
staat. Deze fictie redt de kudde van het slachthuis. Een ‘groentehert’ valt immers 
buiten bereik van het opvorderingsrecht van het Ministerie van Voeding.184 

184 Schauer 2011, blz. 22, voetnoot 37: “influential Magdalen graduates in the government arranged to have the 
deer reclassified as vegetables and thus be spared from the slaughterhouse.” Zie ook http://furtherupandfur-
therin.johncalvinyoung.com/2010/10/02/deer-do-not-equal-veg/. 
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Bij dit alsof herkent iedereen de verbeelding direct.185 In andere situaties gaat het verhalende 
aspect van de rechtsfictie subtieler te werk. Zo stelt de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten worden 

geboren en dat alle mensen begiftigd zijn met verstand en geweten.186 [cursivering SD]. 
Ook de in deze rechtsregel verbeelde mens is een fictie, een gedroomde mens. Niet elke 
mens wordt immers geboren in vrijheid en waardigheid, bovendien toont de geschiedenis 
ons meerdere mensen van vlees en bloed die gewetenloos handelen.187 Het alsof in het 
recht kan ook voor deze duistere kant van de mens worden ingezet. Zo stelt een in 1943 
door de Duitse bezetter afgekondigde verordening dat alle te vondeling gelegd kinderen 
‘Joodsch’ zouden zijn. Als gevolg van deze fictie kan de bezetter deze kinderen opnemen 
in de crèche van de Amsterdamse Hollandsche Schouwburg, vervolgens worden ze op 
transport gesteld naar de concentratiekampen. Hiermee voorkomt de Duitse bezetter dat 
een te vondeling gelegd Joods kind gered zou worden van dit transport.188 
Uit deze voorbeelden blijkt dat de achtergrond van de rechtsfictie ook een verhalende 
kant kan hebben. Dat verhaal is soms wonderlijk, soms gruwelijk, maar ook deze ficties 
dienen een bepaalde rechtsredenering.189 Het alsof in het recht is immers doelgericht, ze 
wordt ingezet met een bepaalde bedoeling. Dat oogmerk kan zuiver pragmatisch zijn, 
maar soms dient deze fictie ook andere doelen, zoals ‘de’ (on)rechtvaardigheid.

1.5.1.2  De verklarende kant van de bepalende fictie
Ook de Vaihingeriaanse variant van de fictie is aanwezig in het recht. Deze verklarende 
rechtsfictie wordt doorgaans aangeduid als de rechtstheoretische fictie.190 Anders dan de 
door rechtsvormers gecreëerde ficties in het recht heeft dit alsof geen positiefrechtelijk 
doel, de verklarende rechtsfictie is een alsof over het recht. Haar alsof wordt gebruikt  
om de wet of het recht te analyseren of uit te leggen. Dat geschiedt door een tot de 
verbeelding sprekende vergelijking te geven, een voorstelling die - zoals ficties eigen is - 
niet overeenstemt met de juridische werkelijkheid. De verklarende fictie kan worden 
gezien als “een uitvlucht uit een wetenschappelijk probleem.”191 Ze kan dan zelfs in strijd 
komen met de wetenschappelijke waarheid. Daarom wijst een aantal wetenschappers 
het gebruik van deze rechtstheoretische fictie van de hand.192 

185 Boey verzet zich sterk tegen dit verhalende aspect van rechtsficties. In zijn ogen moeten deze veronder-
stellingen “de waarschijnlijkheit behouden en daar in als vernietigen alle schijn dat het zoude zijn een vinding 
of onderstelling.” Zie Boey 1773.

186 Art. 1 UVRM. 
187 Van Beers 2009, blz. 14. De fictie van de menselijke waardigheid is overigens een heilzaam alsof.
188 Zwart 2010, blz. 207.
189 In Amerika wordt dit verhalende talent van de fictie benut door rechters die geromantiseerde versies over het 

ontstaan van de grondwet benutten als basis voor hun uitspraak. Vgl. Olmsted v. United States, 277, U.S. 438 
(1928). Zie verder LaRue 1995.

190 In Duitse literatuur wordt dit alsof ook aangeduid als “eine dogmatischen Fiktion”, vgl. Mallachow 1922 en Von 
Jhering 1865.

191 Soeteman 1970, blz. 46.
192 Onder andere Dekkers 1935, blz. 89, Von Jhering 1865, III, blz. 308 en Esser 1940, blz. 92 e.v.
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De fictieleer van de rechtspersoonlijkheid
Een voorbeeld van een verklarende rechtsfictie is de fictietheorie over de rechtsper-
soonlijkheid, de zogenoemde fictieleer. Aanhangers van dit denkbeeld ontkennen 
de juridische realiteit van de rechtspersoon. In hun ogen is het optreden als rechts- 
subject voorbehouden aan natuurlijke personen omdat alleen de mens beschikt 
over een psychologische wil. Deze psychologische wil wordt door deze denkers 
noodzakelijk geacht om subject te kunnen zijn van rechten en plichten. Om dat 
uitgangspunt te kunnen verenigen met het gegeven dat de rechtspersoon in het 
positieve recht als rechtssubject kan optreden, zou sprake zijn van een fictie.193 Deze 
kwalificatie kan gegrond zijn in de idee dat het optreden van een rechtspersoon als 
rechtssubject een doorbreken van de reguliere civielrechtelijke werkelijkheid is die 
alleen aan natuurlijke personen een juridische werkelijkheid zou verlenen. Dat is 
echter niet de gedachte van aanhangers van de fictieleer. Zij duiden de rechts-
persoonlijkheid als een fictie omdat deze rechtspersoon niet reëel bestaat. Er is dan 
sprake van een inbreuk op de empirische werkelijkheid. Een rechtspersoon zou 
slechts een stukje papier zijn.194 Met het oog op de rechtspraktijk zouden we echter 
fingeren dat deze rechtspersoon bestaat en op een lijn wordt gesteld met een mens. 
Deze fictie zou zelfs tweeledig zijn. Eerst wordt het bestaan van de in een rechts- 
persoon verenigde personen gefingeerd en vervolgens wordt het optreden daarvan  
in het rechtsverkeer gefingeerd.195 

Soeteman concludeert dat deze gedachtegang berust op een primitieve kijk op de 
werkelijkheid, de idee dat alleen concrete waarneembaarheden, zoals de mens, werkelijk 
zouden kunnen bestaan in het recht.196 Ook in mijn ogen is de rechtspersoon geen fictie. 
Een rechtspersoon is geen alsof, maar een civieljuridische abstractie waaraan het objectieve 
recht rechtssubjectiviteit verleent. In mijn ogen doorkruist de rechtspersoonlijkheid noch 
de reguliere civielrechtelijke rechtswerkelijkheid, noch de empirische werkelijkheid.

Deze verklarende rechtsfictie moet overigens worden onderscheiden van de metafoor.  
In tegenstelling tot het verklarende alsof wordt de metafoor niet benut om een rechts-

193 Zie Kamerstukken I 1960/1961, 3 769, 37e vergadering, 10 mei 1960 voor het betoog van de aanhangers van deze 
fictieleer.

194 Vgl. Albert, geciteerd door Pieterse 2014. Ook Albert beschouwt een rechtspersoon als een fictie, “zij het een 
 civielrechtelijke.” Fiscaalrechtelijk beschouwt hij de rechtspersoon echter niet als een alsof. Zie deel 2, hoofd-
stuk 3, par. 3.6.2 

195 Vgl. Houwing 1939, blz. 56-57.
196 Soeteman 1970, blz. 46, stelt dat een rechtswetenschap die zijn toevlucht neemt tot de beeldende kracht van 

het alsof, zichzelf als wetenschap zou veroordelen. Die visie is te strikt. Problemen ontstaan pas als de fictie 
wordt gezien als een realiteit, het hulpmiddel wordt dan een valstrik. Daarom concludeert Kelsen 1919, blz. 637, 
dat de voordelen van het gebruik van ficties alleen gelden indien en voor zover we ons bewust blijven van hun 
fictieve karakter. Ik deel zijn mening, het alsof dient ook daarom altijd zichtbaar te zijn.
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werkelijkheid te verklaren, de rechtsmetafoor geeft een visie op het recht weer.197 Zo kan 
over de wet worden gesproken alsof deze een ruïne is, een woestijn, een despoot, een 
belofte of een quasi goddelijk bevel.198 Deze (ver)beeldende kracht van deze wetsmetaforen 
verschilt van de kijk van het verklarende alsof. Wie metaforisch schetst dat de wet  
kan worden gezien als een belofte, verklaart daarmee niet haar bestaan. Wie echter op 
Vaihingeriaanse wijze stelt dat een rechtspersoon een fictie zou zijn, tracht daarmee het 
optreden van een rechtspersoon als rechtssubject te verklaren.199

1.5.2  Het doorsneegezicht van de bepalende rechtsfictie
Hoewel een aantal rechtsficties opvalt door hun verhalende of verklarende aspecten, is de 
doorsnee rechtsfictie minder opvallend en soms zelfs (bijna) onzichtbaar omdat we aan 
haar gewend zijn geraakt. Een voorbeeld van een ‘alledaagse’ fictie is te vinden in de af-
stammingsregels van het civiele recht.

Afstammingsficties
Volgens art. 1:197 BW staan een kind, zijn ouders en hun bloedverwanten in familie-
rechtelijke betrekking tot elkaar. Ook een adoptie creëert deze afstamming. Bovendien kan 
een niet-biologische vader een kind erkennen alsof het zijn eigen kind is. Beide ficties 
vormen een bewuste afwijking van de hoofdregel van afstamming door middel van 
bloedverwantschap. Deze vormen van het alsof in het civiele recht besparen een 
kind de pijnlijke status een bastaard te zijn. Bovendien waarborgen ze zijn verzorging 
en opvoeding. Naast deze psychische en maatschappelijke functie zorgen deze 
ficties er voor dat het kind een persoonlijk verhaal krijgt zodat het antwoord kan 
geven op de vraag ‘wie ben jij?’.200 Een afstammingsfictie heeft dus de belangen van 
het kind op het oog. Tegelijkertijd heeft deze fictie een tijdelijk karakter: elk kind heeft 
het recht om zijn natuurlijke ouders te leren kennen en door hen verzorgd en 
opgevoed te worden.201 Vanaf dat moment wordt het eerdere verhaal van de 
afstamming vervangen door een relaas dat nauwer aansluit bij de hoofdregel.

Ook de afstammingsficties vertellen een verhaal dat zonder het alsof onwaar zou zijn, een 
kenmerk dat ze delen met andere rechtsficties. In de 14e eeuw stelt Cinus de Pistoa dat 

197 De metafoorkeuze bepaalt de kleur van een begrip. Zie Witteveen 2014, blz. 21: “Zodra de wet als een kunstwerk 
benaderd wordt, impliceert dit respect voor de makers en voor het product zelf. Het ligt minder voor de hand 
de wet voortdurend te willen veranderen, iets wat wel verleidelijk is als je de wet opvat als een instrument.” 
[cursivering SD]

198 Witteveen 2003, blz. 229 e.v. Zijn opsomming betreft wetsmetaforen die benut zijn door Hannah Arendt. 
 Metaforen, zegt Arendt, zijn de grootste gunst die de taal aan het denken bewijst.

199 De rechtspersoon “is anders, maar niet minder werkelijk”. Zie Asser/Van der Grinten & Maeijer 2-II, 1997, nr. 20-21. 
Zij tonen zich erg kritisch over de fictieleer die een ‘verklaring’ wil zijn: “Doch zij zou dat alleen dan kunnen zijn, 
indien hier de fictie dezelfde functie had als elders [een gelijkstelling, SD] en de voorstanders van de leer zijn in 
gebreke dat aan te tonen, zij pogen het zelfs niet.”

200 Zie verder Pessers 2013 over het verschaffen van een narratieve identiteit aan het kind.
201 Zie art. 8 EVRM en art. 7 IVRK. 
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elke rechtsfictie iets bewust in strijd met de waarheid als waar veronderstelt.202 Zijn 
omschrijving is voor mij minder bruikbaar omdat de waarheid een vloeibaar begrip is. Het 
is daarom beter te spreken over het opzij schuiven van de werkelijkheid.203 Eggens, die het 
bestaan van rechtsficties overigens ontkent, zegt dat het alsof in het recht doorgaans als 
volgt wordt omschreven:

“als we van ‘rechtsficties’ spreken, bedoelen we daarmede het (zich door het rechtsdenken) 
voorstellen van feiten die niet geschied zijn, als geschied of - omgekeerd - het voorstellen 
van feiten die geschied zijn, als niet geschied.”204

De spanning tussen de werkelijkheid buiten en binnen het recht kan soms bijzonder 
ingewikkeld zijn, zoals blijkt uit het legal maxim dat de koning geen onrecht zou kunnen 
plegen.

The King can do no wrong
De stelregel dat een koning geen onrecht kan plegen, oogt absurd en is in tegenspraak 
met de historie. De oorsprong van deze fictie wordt gezocht in de vroege geschiedenis 
van het Engelse recht: het alsof zou zijn geïnspireerd door de troonbestijging van een 
9-jarige jongen, King Henry III (1216-1272).205 Hoewel de stelregel kort en bondig is, 
wordt over de inhoud van deze fictie driftig gediscussieerd. Blackstone betoogt dat 
de door deze fictie opgeroepen persoonlijke immuniteit van de koning twee elementen 
herbergt. Enerzijds voorkomt het alsof dat handelingen van de regering toegerekend 
zouden worden aan de koning, anderzijds dient de fictie ter voorkoming van  gezichts - 
verlies dat zou optreden als de koning terecht zou moeten staan.206 Zo redeneren de 
aanhangers van de theorie van de Godssoevereiniteit dat het koningschap wordt 
ingesteld bij de ‘gratie Gods’ waardoor de koning geen verantwoording hoeft af te 
leggen aan andere mensen. Kelsen stelt echter dat de stelregel geen fictie zou zijn 
omdat de wet niet van toepassing is op de koning. Kelsen argumenteert weer anders. Voor 
hem is een verkeerde handeling pas onrechtmatig als een rechtsnorm dat stelt, een 
boven de wet staande koning kan daarom ook in werkelijkheid niets onrechtmatigs 
doen.207 Vaihinger concludeert echter dat met deze stelregel wordt gefingeerd dat 
het onrecht dat de koning teweeg brengt, zou zijn verricht door anderen.208 Weer 

202 Geciteerd door Olivier 1973, blz. 18: fictio est in re certa contrariae veritatis pro veritate assumptio.
203 Voor een verdere uiteenzetting over het begrip ‘werkelijkheid in het fiscale recht’ verwijs ik naar deel 1, hoofd-

stuk 3, par. 3.6. 
204 Eggens 1958, blz. 316. In deel 1, hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de in dit onderzoek gehanteerde definitie 

van de rechtsfictie.
205 Voor een uitgebreidere historische verklaring verwijs ik naar Seidman 2004/2005.
206 Blackstone 1825, blz. 238 e.v. 
207 Kelsen 1919, blz. 643: “Unrecht ist ja keine Naturtatsache.”
208 Vaihinger 1911, blz. 697. Dat idee lijkt toepasbaar op art. 42, lid 2 Grondwet, inzake de onschendbaarheid van 

onze koning. 
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anderen stellen echter dat de fictie er toe zou leiden dat de koning gedwongen wordt  
tot een volkomen machteloosheid. Als immers de gelegenheid om kwaad te doen 
overal aanwezig is en de koning ‘kan’ geen kwaad doen, dan ‘mag’ de koning dus niet 
handelen.209 Ook Fuller mengt zich in het debat. Hij beschouwt de stelregel als een 
verontschuldigende fictie die het privilege van de koning moet rechtvaardigen.210

Deze discussie onderschrijft Benthams stelling dat de taal van het alsof misleidend kan 
zijn. De eenvoudige woorden van deze fictie leiden immers tot sterk uiteenlopende 
interpretaties over de inhoud van het alsof. Het is dan ook verstandig dat de auteur van de 
fictie niet alleen het alsof zelf, maar ook haar reikwijdte en haar motieven op heldere wijze 
verwoordt. Alleen dan kan de fictie de voor haar bedoelde rol vervullen. Bij de bepalende 
rechtsfictie weegt deze eis van taalkundige helderheid zwaarder dan bij haar twee 
verwanten, gezien de mogelijke (rechts)gevolgen van een foute interpretatie. 

De duidelijke verwoording is niet het enige normvereiste voor deze variant van het alsof. 
Hoewel de verhalende en de verklarende Vaihingeriaanse fictie het onmogelijke kunnen 
veronderstellen, wordt de bepalende fictie in het recht begrensd in haar verbeelding. 
Haar alsof heeft immers rechtsgevolg: het irreële karakter van de fictie wordt ingeperkt 
door de in het recht geldende waarden. Daarom dient de rechtsvormer die deze fictie benut 
haar behoedzaam te hanteren, het recht dient immers waarachtig te blijven. Een oude 
stelregel geeft dan ook aan dat ook in de fictie de waarheid altijd aanwezig moet zijn:

“De fictie is tegengesteld aan de waarheid, maar zij dient wel waarheid te bevatten.”211

Ook daarom is het van belang te onderzoeken wanneer het alsof haar juridische karakter 
krijgt. Die oorsprong van de fictie in het recht rust in een ver verleden. De rechtsfictie blijkt 
vanuit het sacrale recht in het seculiere Romeinse recht te zijn beland.212

1.5.3  Ficties in het sacrale recht 
In de wereld van het recht kan de verbeelding van het alsof worden ingezet om de 
grenzen van een gebod of verbod op te rekken of in te perken. Daarmee kunnen de 
volgens de ratio van deze regels gewenste gevolgen worden bereikt en kunnen 
ongewenste gevolgen worden vermeden. In de vroege geschiedenis van de wereld 
treffen we deze restauratie van ‘regels’ aan in de praktische oplossing die de Romeinen 
hanteren voor de kostbare gewoonte om levende offers aan te bieden als geschenk aan 
goden. Dit offer kan dienen als een dankwoord, een verzoek om vergiffenis (zoenoffer)  

209 In 1980 beschreven door de Supreme Court in voetnoot 28 bij Owen v. Indepence,445 US 622.
210 Fuller 1967, blz. 85: “the apologetic fiction.”
211 Bouvier’s 1856 Law Dictionary: Fictio est contra veritatem, sed pro veritate habetur.
212 Demelius 1858. Zie ook Esser 1940, blz. 20-23.
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of ze kan een smeekbede zijn om hulp. De meeste offerrituelen zijn sterk doordrongen 
van de ‘voor wat hoort wat’- gedachte. Wie grootse resultaten verwacht van zijn offer, is 
geneigd een waardevolle zaak te schenken. 

In tijden van rampspoed rijst de gedachte dat alleen een levend offer de goddelijke toorn 
kan sussen. Het uitvoeren van een levend offer kan echter ‘bezwaarlijk’ zijn. Op dat 
moment doet de alsof-gedachte zijn intrede. Het door het sacrale recht voorgeschreven 
mensenoffer wordt zodoende vervangen door dieroffers of door symbolische offers. In 
het Romeinse Rijk worden geen levende mensen in de Tiber geworpen, maar er worden 
met mensenbloed bestreken figuren van brood, riet of klei geschonken aan de rivier.213 
Voor een buitenstaander oogt dit als een hachelijke zaak: met een alsof-variant van het 
gevraagde offer lijkt gespeculeerd te worden op de domheid van de goden. Demelius 
stelt echter dat bij deze symbolische offerande geen sprake is van een alsof. De godheid 
eist een mens en krijgt zijn mens ook, zij het dat deze is gevormd uit brood, riet of klei.214 
Er zou dan geen sprake zijn van fingeren in de zin van ‘verzinnen’, maar van fingeren in de 
zin van ‘nabootsen’.215 Zo bezien zijn beide offers, de mens van vlees en bloed en zijn 
nagebootste alter ego, aan elkaar gelijk. 

Die situatie wijzigt als de goden, door tussenkomst van hun wereldse vertegenwoordi-
gers, aangeven dat zij daadwerkelijk een levend mensenoffer eisen. Wie aan die nader 
gespecificeerde eis niet tegemoet wil komen, zal moeten fingeren dat het fictieve offer in 
het sacrale recht als een levend mensenoffer geldt. Om deze gelijkstelling te kunnen be-
werkstelligen moet aan het alsof (het symbolische offer) dezelfde (rechts)waarde 
toegekend worden als aan het echte offer. Alleen dan kan het symbolische offer voldoen 
aan het gebod van de goden. Dat vereist de tussenkomst van een met rechtsmacht 
beklede instantie die het gewenste rechtsgevolg kan verbinden aan het offer. In het 
Romeinse Rijk leveren priesters deze formele onderbouwing van de rechtswaarde van het 
alsof bij offerandes. Zij ontwerpen de sacraalrechtelijke regel dat de offersimulatie als een 
werkelijkheid wordt geaccepteerd:

“In het heilige wordt het gesimuleerde als waarheid geaccepteerd.”216

213 Demelius 1858, blz. 1-18.
214 Demelius 1858, blz. 39. In gelijke zin: Danz 1857, blz. 236. Esser 1940, blz. 23, duidt dit als het geloof in de reli-

gieuze kracht van het symbool.
215 Esser 1940, blz. 21, beschouwt de offerfictie als een normatieve gelijkstelling. Er zou geen sprake zijn van een 

alsof (een gelijkstelling), maar van een als-dan denken: als aan het symbolische offer dezelfde waarde wordt 
toegekend, dan volstaat dat offer ook. In die visie vervaagt echter het onderscheid tussen beide offerwerkeli-
jkheden. Zie echter verder deel 1, hoofdstuk 3, par. 3.7.

216 Demelius 1858, blz. 16: in sacris simulata pro veris accipiuntur. 
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Het eerder symbolische ritueel van de offerande groeit daardoor uit tot een (rechts)fictie. 
Het door de priesters geaccordeerde alsof bewerkstelligt dat de offerfictie haar 
rechtsgevolg krijgt. Indien de normatieve gelijkstelling van het alsof niet (meer) via 
nabootsing kan worden bewerkstelligd, moet het fingeren door priesters worden 
bekrachtigd om het gewenste resultaat te bereiken. Daaruit blijkt dat niet elk alsof in het 
historische recht ook een rechtsfictie is.

1.5.4  De verleden tijd van de bepalende fictie
Wie zich verdiept in de literatuur over de rechtsfictie bemerkt dat deze derde variant van 
het alsof door sommige wetenschappers wordt beschouwd als een schaduw uit het 
verleden.217 Zo schrijft Fuller:

“achteraf bezien lijkt de fictie zielig, voor de hand liggend en naïef. Wie vanuit een 
historisch perspectief kijkt, kan het zich maar moeilijk voorstellen dat een intelligent 
menselijk wezen zich zou laten misleiden door het grillige instrument van de fictie.”218 

Maar, stelt Fuller, we vergeten daarbij dat de fictie voor die mens zelf niet zo transparant is. 
Soms is het alsof de enige oplossing voor een gênant of moeilijk probleem. Ook in 
Nederland zijn voorbeelden te vinden van deze pleisterfunctie van de fictie. Een voorbeeld 
van deze doelmatige inzet van de verbeelding stamt uit de periode dat in Nederland nog 
niet gemengd kan worden gezwommen. Om toezicht op badende dames te kunnen 
houden, hanteert het strandschap Zandvoort daarom de regel dat de badman geacht 
wordt een badvrouw te zijn tijdens de uren dat alleen vrouwen in het bad zijn toegelaten.219 

In een tijd waarin de opheffing van het verbod op het gemengd baden ondenkbaar is, 
biedt de gefingeerde man-vrouw wisseling een praktische uitkomst. Mensen zijn echter 
geneigd te denken dat deze worstelingen behoren tot een periode waarin wet en moraal 
onwrikbaar vaststaan, daarom lijkt deze pragmatisch ingezette rechtsfictie een verschijnsel  
uit het verleden. 

Maines schets van de evolutie in het recht 
Ook de Engelse historicus Henry James Sumner Maine (1822-1888) stelt bij zijn 
beschrijving van de ontwikkeling van het recht dat de fictie een ‘voorbijheid’ zou zijn. 
Hij betoogt in zijn Ancient Law dat het recht in elke samenleving op vergelijkbare wijze  
zou evolueren. In de vroegste fase van een samenleving ontbreekt elke gedachte aan 
een rechtsstaat: de primitieve mens is onderworpen aan de willekeur van patriarchale 
despoten. Bij de volgende stap in de ontwikkeling ontstaat een samenleving waarin 

217 De fiscale fictie wordt ook wel gerelateerd aan economisch zwakke landen, vgl. Ydema 1999, blz. 406.
218 Fuller 1967, blz. 93: “the fiction always seems pitiably obvious and naïve - in retrospect. It seems difficult to 

imagine that intelligent human beings could be deceived by the whimsical device of the fiction - when one is 
viewing the thing from the perspective of history.”

219 Soeteman 1970, blz. 43. Hij verwijst naar een door Van Apeldoorn in 1966 gegeven voorbeeld.
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disputen worden beslist via de regels van het gewoonterecht. Na deze periode 
belandt de mens in het tijdperk van de codes waarin het gewoonterecht wordt 
opgetekend. Maine noemt de Romeinse Wet van de Twaalf Tafelen (451 v.C.) als 
voorbeeld van het in woorden vastleggen van rechtsgewoonten.220 Met de goed- 
keuring van deze code komt de spontane ontwikkeling van het recht tot een einde: 
wijzigingen in de rechtsregels worden voortaan bewust aangebracht. Om deze 
wijzigingen gelijke tred te laten houden met de veranderingen in de samenleving, 
kan een rechtsstelsel volgens Maine beschikken over drie verschillende instrumenten: 
“de fictie, de rechtvaardigheid en de wetgeving. Hun historische volgorde is die 
waarin ik ze heb geplaatst.”221 Maine suggereert daarmee een vaststaand patroon in 
de rechtsontwikkeling. Aanvankelijk zou alleen de rechter in staat zijn om met behulp 
van de fictie de werkelijke feiten zo te kneden dat ze passend worden gemaakt voor 
de bestaande regels. Als het rechtsstelsel zich verder ontwikkelt zou dit alsof opzij 
worden geschoven. De rechter fingeert niet meer, maar oordeelt op basis van recht-
vaardigheid over de relatie tussen rechtsregels en rechtsfeiten. Uiteindelijk zou een 
verdere ontwikkeling leiden tot de codificatie van het recht die voor Maine op de 
hoogste trap van de evolutieladder van het recht staat.222 

Een blik op de (belasting)wet leert dat de fictie ook in het gecodificeerde recht nog volop 
bloeit. De ideeën van Maine over de rol van de fictie in de evolutie van de rechtsontwik-
keling zijn dus onjuist. De dagelijkse realiteit toont aan dat het bewust fingeren door 
rechtsvormers geen voorbijgaande fase in het recht is.

1.6  Tot slot

In dit hoofdstuk zijn de drie gezichten van de fictie geïntroduceerd: de verhalende fictie 
(literair), de verklarende fictie (wetenschap) en de bepalende fictie (recht). Ondanks de 
verscheidenheid in uiterlijke kenmerken en inhoudelijke betekenis, is elke fictievariant te 
omschrijven als een doelgerichte en bewuste afwijking van de werkelijkheid. Deze bewuste 
strijdigheid met de werkelijkheid onderscheidt de fictie van de vergissing, de hypothese, 
de doctrine en de metafoor. Het alsof is bovendien niet bedoeld om te misleiden, de fictie  
is dus geen leugen.

220 Deze wetten zijn ontstaan doordat tien ‘wijze mannen’ de regels van het gewoonterecht noteren op twaalf 
bronzen tafels. De rechtsregels worden daardoor kenbaar, althans voor hen die kunnen lezen. 

221 Maine 1861 blz. 24 e.v. “These instrumentalities seem to me to be three in number, Legal Fictions, Equity, and 
Legislation. Their historical order is that in which I have placed them.” Zijn visie is vooral gebaseerd op common 
law stelsels.

222 Terecht stelt Baker dat sprake is van gelijktijdig optredende, elkaar over en weer beïnvloedende ontwikkelings-
fasen. Baker, 1971, blz. 170. Ook Gribnau 2009, blz. 18-20, concludeert dat het evolueren van wetgeving tot een 
autonome bron van recht ten koste van het gewoonterecht heel geleidelijk is verlopen.
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De doelgerichtheid van de fictie impliceert dat de fictie moet wijzigen of verdwijnen als 
zij niet meer dienstbaar is noch kan zijn aan haar doel. Een dergelijk alsof kan immers de 
beoogde doelstelling niet meer verwezenlijken en blijkt dus niet (meer) doeltreffend. Dan 
verdwijnt niet alleen de functie van deze fictie, maar ook haar draagvlak.223 Voor de fiscale 
rechtsfictie betekent dit dat het noodzakelijk is om periodiek het bestaansrecht van deze 
fictie te herijken.224 

Bentham heeft beschreven hoe de fictie nauw verweven is met de taal. Zonder de 
verbeelding van het alsof zouden we niet in staat zijn onze gedachten te verwoorden. 
Tegelijkertijd is de fictie voor haar bestaan ook volledig afhankelijk van taal. Als niet- 
waarneembaar ding kan de fictie niet bestaan zonder de taal. Maar als we de fictie 
benoemen, zijn we geneigd om haar te zien als een bestaande realiteit. Bentham noemt 
dat het woord-ding denken. Een helder en doordacht taalgebruik acht hij ook daarom 
essentieel. Dat geldt niet alleen voor het verwoorden van het bestaan van de fictie, maar 
ook ten aanzien van haar motief en haar reikwijdte.225

Ook Vaihinger heeft de relatie tussen de fictie en ons denken onderzocht. Hij beschrijft 
hoe de menselijke geest in een voortdurend streven naar evenwicht de neiging heeft om 
iedere alsof-gedachten om te vormen tot een werkelijkheid. Het door Bentham beschreven 
woord-ding denken wordt in dat opzicht wellicht versterkt. We willen kennelijk ook de 
door ons benoemde fictie als een werkelijkheid ervaren. 

Het hoofdstuk is afgesloten met een korte beschrijving van de bepalende fictie in het 
recht die, als enige fictie, ook rechtsgevolgen heeft. Om deze rechtsfictie beter te kunnen 
begrijpen zullen we ook haar historische wortels moeten onderzoeken. Een beschouwing 
van de rechtsfictie in het verleden maakt zowel de overeenkomsten als de contrasten met 
haar hedendaagse versie duidelijk.226 Het volgende hoofdstuk nodigt uit tot deze terugblik.

223 Bij hun schets van het gedachtengoed van Willem Witteveen stellen Adams, Hirsch Ballin & Meuwese 2014, 
voetnoot 17, dat de fictie in de ogen van Witteveen “bij het verlies van haar doel slechts “als leugen” overblijft. 
Ik onderschrijf de conclusie van deze grote denker volledig. Om een nuttige functie te kunnen vervullen moet 
er bovendien een zekere mate van loyaliteit ten aanzien van de fictie bestaan.

224 Zie verder het toetsingskader, opgenomen in deel 4, hoofdstuk 3.
225 Bentham (Works) 1838-1843, Volume VIII, A Fragment on Ontology. 
226 Bestudering van zaken vanuit hun historie vormt bovendien een goede remedie tegen ‘platkijken’. 
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1Hoofdstuk 2    De geboortegrond van de rechtsfictie

2.1  Inleiding

De rechtsfictie is voorlopig omschreven als een doelgerichte, bewuste afwijking van de 
werkelijkheid, ze creëert bovendien een rechtsgevolg. In dit hoofdstuk wordt onderzocht 
hoe deze rechtsfictie in het verre verleden van het recht vorm heeft gekregen. Bij elke 
poging het verleden aanraakbaar te maken is het onvermijdelijk dat de voorbije tijd wordt 
onderzocht met een eigentijdse blik. Het is een leren vanuit het heden, een tijdsverplaat-
sing van ideeën en kennis die in de beschreven perioden nog niet bestaan. Voor een ge-
schiedschrijver leidt dat tot historisch drijfzand, er is altijd wel een ‘maar’. Dat geldt ook 
voor de historische analyse van de rechtsfictie. Haar ontwikkeling is geen chronologische 
opeenvolging van onderling samenhangende gebeurtenissen, maar de feitelijke kronkels 
in deze groei moeten worden gladgestreken om haar ontwikkeling in beeld te kunnen 
krijgen. Deze terugblik op het alsof in het recht is echter niet bedoeld als een nauwkeurige 
geschiedschrijving, maar dient om het beeld van de huidige rechtsfictie helder te krijgen 
door te kijken naar haar wortels. Het risico op drijfzand is daardoor minder groot.

Dit slootje-springen in de tijd brengt ons eerst bij de Romeinen. Deze grondleggers van 
het civil law maken in elke fase van hun rechtsontwikkeling gebruik van de bepalende 
variant van de fictie. Dit Romeinse alsof is niet alleen aanwezig in de rechtspraak en in de 
civiele wetgeving, maar ook bij de belastingheffing.
Vervolgens wordt de oorsprong van de rechtsfictie in common law stelsels bekeken 
waarbij het gebruik van het alsof in het Engelse rechtssysteem centraal staat. De wortels 
van de ficties in dit op jurisprudentie berustende rechtsstelsel liggen in de late Middeleeuwen.  
Na een beschrijving van de wijze waarop Engelse juristen het alsof hebben benut, zal 
Bentham, als bestrijder van deze juristenfictie, het woord krijgen. 

Tot slot volgt een samenvatting van de overeenkomsten en de verschillen tussen deze 
voorlopers van de hedendaagse rechtsfictie. Uit deze historische vergelijking zal blijken 
dat de rechtsfictie twee gezichten kan tonen. Het alsof kan worden benut om gaten in het 
bestaande recht of in de uitvoering daarvan te repareren (de pleisterfunctie), maar de 
fictie kan ook bewust worden ingezet voor het eigen belang van de auteur van het alsof 
(de strategische functie). 
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2.2  Romeinse voorvaderen

2.2.1  De rechtsfictie als een ongeduid Romeins concept 
Het alsof wortelt niet alleen taalkundig in Romeinse grond, ook inhoudelijk heeft de 
huidige rechtsfictie voorgangers in het Romeinse recht. Een aantal Nederlandse rechts -
ficties stamt zelfs rechtstreeks uit de Romeinse traditie.227 Dat is niet verwonderlijk want 
het Romeinse rechtssysteem heeft diepe sporen getrokken in de Westerse wereld.  
Haar invloed is in ieder rechtstelsel van het civil law terug te vinden.228 Toch is geen sprake 
van een coherent Romeins rechtssysteem, elke afzonderlijke periode van het Romeinse 
Rijk hanteert haar eigen rechtsbronnen.229 De fictie is echter in elke periode aanwezig, 
soms duidelijk op de voorgrond, soms is haar rol bescheiden. Ook de leerboeken van de 
Romeinse jurist Gaius (110-180) maken melding van diverse vormen van fingeren, zoals de 
fictie die dient ter bescherming van schuldeisers: 

“Indien een schuldenaar na het aangaan van een verplichting een vermogensverlies 
lijdt dat van invloed kan zijn op de positie van de schuldeiser, wordt gefingeerd dat 
dit latere vermogensverlies niet bestaat.” 230 

Hoewel Gaius in zijn publicaties gul strooit met de termen fictio en andere verbuigingen 
van het werkwoord fingere, definieert hij het concept fictie niet. Hij licht evenmin de 
reikwijdte van deze term binnen het Romeinse recht toe.231 Bijna twee millennia later vult 
Olivier dit theoretische hiaat op door een aantal Romeinse teksten te doorzoeken op het 
gebruik van de termen fictio en fingere. Hij concludeert dat deze termen vooral worden 
benut in juridische zin: 

“ter aanduiding van een constructie waarbij bepaalde feiten worden verondersteld in 
het volle besef van de valsheid van de veronderstelling. Deze veronderstelling wordt 
voorgeschreven door het recht en is onweerlegbaar.”232

227 In het Romeinse Keizerrijk is deze fictie ook staatsrechtelijk van belang. In de periode 96-180 adopteren vijf 
opeenvolgende keizers zonen om de lijn van erfopvolging voort te kunnen zetten. De Wit 2007, blz. 33 e.v.

228 Zwalve 2004, blz. 1. Het al dan niet gecodificeerd zijn van het Romeinse Corpus Iuris Civilis van Justinianus zou 
het belangrijkste verschil vormen tussen de stelsels van het civil law en de common law.

229 Voor een overzicht van het recht in deze afzonderlijke perioden verwijs ik naar Tellegen-Couperus 1990.
230 Zie Gaius 160, Inst. 4, par. 38, blz. 477 (fingitur capite deminutus deminutaue non esse).
231 Andere Romeinse rechtsgeleerden definiëren en analyseren de fictie evenmin. Barnett 2001, blz. 3.
232 Olivier 1973, blz. 4.
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Dit Romeinsrechtelijke fingeren vertoont overeenkomsten met de fictie in het huidige 
recht. Om een beter beeld te krijgen van het Romeinse alsof wordt gestart in de Romeinse 
oudheid (van circa 750-30 v.C.).233 

2.2.2  De fictie in de Romeinse rechtspraak
De meest vermaarde ficties zijn aanwezig op het gebied van de Romeinse rechtspraak.  
Ze worden gevormd door een bijzondere magistraat: de praetor. De belangrijkste taak 
van de praetor is om rechtzoekende Romeinse burgers toegang tot het recht te verlenen 
via een nauwgezette verwoording van de rechtsvordering van beide procespartijen op 
een speciaal daarvoor bestemd formulier (formula). In de vormfase van de gerechtelijke 
procedure stelt deze praetor vast of eiser en gedaagde op grond van de aangedragen 
feiten bevoegd zijn om te procederen en of er rechtsmiddelen bestaan voor het geschil. 
Als aan alle criteria is voldaan, wordt het formulier met de rechtsvordering voltooid.234 

Hoewel de praetor formeel geen bevoegdheid heeft om de rechtsregels zelf te wijzigen, 
kan hij met de inzet van een fictie in de rechtsvordering afwijken van de beperkte 
reikwijdte van de bestaande wetgeving. Hij kan een onbestaand feit veronderstellen,  
een bestaand feit anders inkleuren of een bestaand feit negeren. Met de inzet van dit  
alsof bewerkstelligt de praetor dat een rechtsregel buiten haar werkingsgebied wordt 
uitgebreid of juist wordt ingeperkt. Een rechtsvordering die een fictie bevat wordt daarom 
geduid als een ‘nuttige vordering’.235 Deze term verwijst naar het doel van de fictie: het 
tijdens een rechtsproces herstellen van een door de praetor geconstateerd gebrek in het 
recht en de rechtsbescherming. Deze fictieve bepalingen zijn talrijk in de Romeinse 
rechtspraak.236 

De rechtsfictie biedt onder meer uitkomst voor de problemen die samenhangen met de 
door het recht getrokken grens tussen de vrije Romeinse burger en andere bewoners van 
het Romeinse Rijk. Alleen een vrije Romeinse burger, geboren uit vrijgeboren ouders die 
krachtens een rechtens geldig huwelijk getrouwd zijn, bezit het burgerrecht. Hij mag 
stemmen, kan verkozen worden en is vrijgesteld van geseling, foltering en terechtstelling 

233 Deze periode omvat het Romeinse Koninkrijk (750-510 v.C.) en de jonge jaren van de Republiek (tot ong. 30 
v.C.). De ficties van de zieners in deze periode, zoals de Auguren die uit het gedrag van vogels de goddelijke wil 
herleiden, bespreek ik niet. Zie daarvoor Danz 1857 en Demelius 1858.

234 Omdat het proces zich afspeelt voor juridisch ongeschoolde rechters, bevat de weergave van de praetor ook 
een instructie aan de rechter, onder meer ten aanzien van de waardering van het aangevoerde bewijs. Zie 
Zwalve 2004, blz. 26. Overigens is de praetor zelf niet per se een jurist, hij wordt bijgestaan door een groep 
deskundige adviseurs, zie Jansen 2015. 

235 In het Latijn aangeduid als actio utilis. 
236 De praetor wordt beschouwd als een belangrijke schakel in het rechtsvormend proces. Het door hem gevorm-

de recht vormt een ondersteuning van, aanvulling op en correctie van het wettelijke recht (ius civile). Ricobono 
schetst de praetorficties zelfs als “a normal means of creating new law”, zie Ricobono 1929. Omdat de praetor 
het ‘versteende’ recht wijzigt wanneer toepassing daarvan naar zijn mening onbillijk uitpakt, vergelijken Lokin 
& Zwalve zijn werkzaamheden met de taak van de Lord Chancellor in het Engelse recht. Zie Lokin & Zwalve 
2006, blz. 66.
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zonder degelijk proces. Ontbreekt deze waardevolle status, dan is de erkenning als 
persoon en dus de rechtsbescherming minimaal. Deze juridische ongelijkheid bezorgt de 
Romeinse jurist regelmatig hoofdbrekens.237 Zo regelt de Lex Aquilia conflicten over ver-
mogensschade die zijn aangebracht aan ‘slaven, dieren en andere goederen’.238 Omdat 
deze wet onderdeel uitmaakt van het Romeinse recht, kan alleen een Romeins burger een 
vordering instellen als zijn bezit beschadigd is of gestolen. Die wettelijke beperking levert 
praktische problemen op. Een niet-Romeinse burger, een vreemdeling, kan geen beroep 
doen op deze bepalingen en kan evenmin op grond van deze wet worden aangesproken.239 
Strikte toepassing van de regels betekent dat een geschil tussen een burger en een 
niet-burger over vermogensschade niet kan worden voorgelegd aan een rechter. 
Voor dit praktische gebrek in de bestaande wetgeving biedt de door de praetor gecreëerde 
burgerschapsfictie uitkomst. Het fingeren van het burgerschap zorgt ervoor dat de 
niet-Romein (de vreemdeling) die gestolen heeft of wiens bezit ontstolen wordt, toch als 
aangeklaagde of klagende procespartij behandeld kan worden. Met het opnemen van de 
zinsnede “als ware hij een Romeins burger”240 in de rechtsvordering waarborgt de praetor 
dat de regels van de Lex Aquilia ook van toepassing worden op een vreemdeling. Alleen 
via deze omweg kan deze vreemdeling voor zijn roof worden bestraft of een Romeins 
burger aanklagen voor die diefstal. Voor deze rechtsingang wordt hij immers geacht een 
Romeins burger te zijn.241 Het nut van deze rechtsfictie vervalt als in het jaar 212 het 
burgerrecht wordt uitgebreid naar alle vrije Romeinen.242 De rechtsproblemen tussen 
burgers, niet-burgers en vreemdelingen behoren dan grotendeels tot het verleden. Met 
het vergaan van nut en noodzaak van de burgerschapsfictie, verdwijnt ook dit alsof uit 
beeld.

De praetor heelt ook andere gebreken in de rechtsregels met behulp van ficties. Omdat 
ook deze veronderstellingen worden gelanceerd met het oog op rechtvaardigheid, wordt 
over de rechtsbedeling door deze magistraat opgemerkt:

“De Romeinse rechtskunde ontstond (…) voor het tribunaal van de magistraat die het 
recht bedeelde (…). Daar werd de kunst van wat goed en billijk is tot grote hoogte 
gebracht.”243

237 Hierover heb ik eerder geschreven, zie Dusarduijn 2013 (2).
238 Een tot slaaf gemaakt mens wordt gezien als een vocale instrumentum, gereedschap met een stem.
239 Op niet-Romeinen is het vreemdelingenrecht, Ius Gentium, van toepassing.
240 In het Latijn si civis romanus esset.
241 Dat kan met de woorden: “Als blijkt dat door de vreemdeling Dio, zoon van Hermeus, diefstal van een gouden 

schaal is gepleegd van de Romeinse burger Lucius Titius en deze Dio zou als Romeinse burger een schadever-
goeding moeten betalen voor zijn daad, dan moet u hem veroordelen als ware deze Dio een Romeins burger. 
Als deze diefstal niet blijkt, dan moet u hem vrijspreken.” Gaius, Instituten,160, § 37, blz. 477.

242 Via de Constitutio Antoniniana, geldend voor vrijwel alle vrije bewoners in het Romeinse Rijk.
243 Van Oven 1949, blz. 30. In vergelijkbare zin Ricobono 1929.
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Het is echter afhankelijk van de rechtsovertuiging van elke individuele praetor welke 
concrete invulling hij geeft aan deze kunst van het ‘goede en billijke’. Pas in een latere 
periode worden de door de praetor gevormde ficties gestandaardiseerd, daarmee vervaagt de 
invloed van een individuele magistraat.244 Nog later verdwijnen de praetorficties helemaal van 
het toneel omdat ze door gewijzigde regelgeving niet meer nodig zijn of in wettekst zelf 
worden opgenomen. Tot dat moment geldt dat het aan deze praetorfictie verbonden 
rechtsgevolg op indirecte wijze wordt verkregen. Het door deze ambtenaar gecreëerde 
alsof is immers geen zuivere wetgeversfictie, maar kan evenmin als een rechtersfictie 
worden aangemerkt.245Belangrijk echter is dat deze praetorfictie een belangrijke functie 
van het alsof toont: het repareren van gaten in het bestaande recht (de pleisterfunctie).

2.2.3  De fictie in de Romeinse wetgeving
Ook de latere Romeinse wetgeving bevat verschillende rechtsficties die beschikken over 
deze praktische functie, zoals de oplossing voor erfrechtelijke kwesties van Romeinen die 
als krijgsgevangene sterven. Een Romein die in krijgsgevangenschap raakt, wordt 
beschouwd als slaaf van de vijand. Hij verliest daarmee niet alleen zijn persoonlijke vrijheid, 
maar ook het Romeinse burgerschap en de daaraan verbonden rechten. Tijdens de duur 
van de gevangenschap worden zijn burgerrechten opgeschort om te herleven op het 
moment dat hij als vrij burger terugkeert binnen de grenzen van het Romeinse Rijk.246 

Indien een soldaat echter tijdens gevangenschap overlijdt, sterft hij als een niet-burger. 
Voor zijn erfgenamen is dat problematisch: alleen een Romeins burger is bevoegd om per 
testament over zijn nalatenschap te beschikken. Het testament van een ontburgerde 
soldaat heeft geen gelding meer.

De erfrechtelijke fictie van Cornelius
Ook hier lost een fictie het door het geldende recht ontstane probleem op elegante 
wijze op. Lucius Cornelias Sulla introduceert in 81 v.C. zijn Fictio Legis Cornelia, ‘Over de 
bevestiging van testamenten van hen die onder de macht van de vijand zijn 
overleden’. Deze regeling fingeert dat een soldaat die tijdens gevangenschap is 
overleden, zou zijn gestorven op het ondeelbare moment vlak voor zijn gevangen-
neming.247 Door deze juridische veronderstelling blijft de betrokkene een Romeins 
burger die bevoegd is om zijn vermogen na te laten. Een eerder opgesteld testament 
blijft zodoende van kracht. In plaats van de wenselijke norm (het behoud van het 

244 Standaardformuleringen die nuttig zijn gebleken worden door latere praetoren overgenomen. Vgl. Tellegen- 
Couperus 1990, blz. 55.

245 Bezien met de ogen van nu vervult de praetor een tussenrol. Hij is betrokken bij de rechtspraak, maar is zelf 
geen rechter. Hij is betrokken bij de rechtsvorming, maar heeft geen wetgevende bevoegdheid. De Romeinen 
kennen de leer van de machtenscheiding echter niet. Zie Jansen 2015. 

246 Zie verder de beschrijving van deze kunstgrepen in De Wit 2007, blz. 79 en 80.
247 Dit ‘ondeelbare moment’ bloeit ook in fiscale rechtsficties. Zo fingeert art. 4.16 lid 1, sub h, Wet IB 2001 dat de 

houder van een aanmerkelijk belang zijn aandelen vervreemdt op het ondeelbare moment voorafgaand aan 
emigratie. 
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burgerschap bij gevangenschap) tot wet te verheffen, laat deze fictie de ongeldigheid 
van het testament van een krijgsgevangen soldaat in stand en fingeert dat deze 
testateur op het moment van zijn gevangenneming als vrije Romeinse burger zou 
zijn gestorven.

Ook dit voorbeeld toont de praktische waarde van een rechtsfictie die met haar 
alsof-karakter het oude, ongewijzigde recht met een nieuwe, wenselijke norm kan 
verbinden. Net als de fictie van de praetor biedt het alsof uitkomst in een periode waarin 
de bestaande juridische regels met een bijna magisch sacrale macht geladen zijn en 
moeilijk gewijzigd kunnen worden. In het Romeinse rechtstelsels fungeert de fictie vooral 
als een technische noodgreep.248 De fictie laat echter het oude, onwenselijk gebleken 
recht, in stand. Strauch betoogt daarom: 

“Als een wet bepaalt dat een Romein die in krijgsgevangenschap sterft onvrij is en 
daarom niet per testament over zijn nalatenschap kan beschikken, dan is die fictie 
[het verlies van burgerschap, SD] veel willekeuriger dan de bepaling dat bij zijn dood 
zijn vrijheid gefingeerd wordt om vererving mogelijk te kunnen maken.”249

De kritiek van Strauch op de willekeurigheid van het alsof van het verlies van burgerschap 
lijkt terecht. De gefingeerde burgerlijke dood heeft immers talloze gevolgen en noodzaakt 
de introductie van nieuwe ficties om de reikwijdte van deze ‘dood’ weer in te kunnen 
perken. Het lijkt logischer om de rechtsregels omtrent het burgerschap zelf te wijzigen. 
Het klassieke Romeinse recht kenmerkt zich echter door haar onveranderlijke karakter. In 
dat opzicht biedt de fictie juist flexibiliteit in een star stelsel.

2.2.4  De overlevingskracht van de Romeinse rechtsfictie
Het Romeinse alsof lijkt een schaduw uit een ver verleden, maar een aantal in het Romeinse 
recht geboren ficties is nog springlevend. Een voorbeeld daarvan is de Romeinsrechtelijke 
fictie over het ongeboren kind. 250 Dit alsof is vrijwel ongeschonden door de tijd gereisd en 
wordt momenteel verwoord in art. 1:2 BW. Deze rechtsfictie bepaalt dat het kind dat nog 
geboren moet worden, onder omstandigheden moet worden beschouwd alsof het al 
geboren is:

Het kind waarvan een vrouw zwanger is, wordt als reeds geboren aangemerkt, zo 
dikwijls zijn belang dit vordert. Komt het dood ter wereld, dan wordt het geacht nooit 
te hebben bestaan. 

248 Soeteman 1970, blz. 52.
249 Strauch 1923.
250 In het Romeinse recht is deze nasciturus-fictie opgenomen in de Digesten, 1.5.7. 
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De laatste zin van deze bepaling maakt duidelijk dat het wetsartikel een dubbele fictie 
bevat: indien het kind sterft tijdens de zwangerschap, wordt verondersteld dat het kindje 
nooit aanwezig is geweest.251 De fictie van zijn bestaan wordt zodoende weer weg 
gefingeerd.252 Het alsof van art. 1:2 BW vormt een wettelijke uitzondering op de biologische 
begrenzing van de natuurlijke persoon in het recht. De achtergrond van dit gefingeerde 
rechtsbestaan van een kind is het veiligstellen van zijn (privaatrechtelijke) belangen. Zo 
kan ook een ongeboren kind optreden als erfgenaam.253 Alleen het ongeboren kind zelf 
kan zich, via zijn wettelijk vertegenwoordiger, beroepen op de fictie, voor alle anderen 
geldt zijn bestaan pas vanaf het tijdstip van de geboorte. 
Uit de formulering van de wettekst blijkt dat het alsof zich richt op het belang van het 
ongeboren kind, maar kan het wellicht in zijn belang zijn om juist niet geboren te worden? 
Die vraag wordt gesteld in de zaak Kelly. Het meisje is meervoudig gehandicapt ter wereld 
gekomen nadat de verloskundige, ten onrechte, heeft geweigerd een prenatale screening 
naar chromosomale aandoeningen te verrichten bij haar moeder.254 Ver voorbij de 
ethische kant van deze zaak rijst de vraag op welke wijze een kind er aanspraak op zou 
kunnen maken om niet geboren te worden. Deze aanspraak kan alleen via de fictie van 
art. 1:2 BW geldend worden gemaakt. Daarbij moet dan gefingeerd worden dat een nog 
ongeboren kind in staat zou zijn om op het eigen toekomstige bestaan neer te kijken om 
vervolgens een afweging te maken tussen dat leven en het niet geboren worden. Het 
alsof van deze fictie rijst dan tot grote hoogte.255 Dat gaat veel verder dan de oorspronke-
lijke bedoeling van de fictie, een risico dat nauw verbonden is met het bestaan van als-
of-bepalingen.

2.2.5  Een Romeinse fictie bij belastingheffing
De rechtsfictie is ook aanwezig in de Romeinse fiscale wetgeving. Volgens de geschriften 
van Cicero mogen (directe) belastingen, die ook in die tijd worden beschouwd als een 
aantasting van het eigendomsrecht, alleen worden geheven van de Romeinse burgers als 
dat noodzakelijk is. Deze necessitas-regel geldt als voornaamste rechtsgrond voor belas-

251 De ouders van een levenloos geboren kindje ervaren dat anders, deze woorden van de rechtsfictie staan haaks 
op hun empirische werkelijkheid.

252 Eggens 1958, blz. 322, duidt echter het ongeboren kind aan als een persoon, onder de opschortende voor-
waarde dat hij levend ter wereld komt. In die formulering zou geen sprake zijn van een rechtsfictie. De bepaling 
wijkt echter ook dan nog steeds af van de civielrechtelijke hoofdregel dat een mens moet bestaan om als mens 
te kunnen gelden in het civiele recht. Ik beschouw ook de herschreven regel als een rechtsfictie.

253 Ook andere belangen kunnen via art. 1:2 BW gehonoreerd worden. Zo oordeelt de rechter dat het medische en 
opvoedkundige belang van een kind kan betekenen dat het ongeboren kind onder voogdij wordt geplaatst. 
Zie Rechtbank Roermond 26 juni 2009, LJN BJ0664. 

254 De verloskundige wordt aangeklaagd wegens het niet voorkomen van de geboorte van Kelly. Dergelijke 
vorderingen zijn in veel landen niet toegestaan. Zo is in Duitsland geoordeeld dat de eis voor schadever-
goeding voor het leven van een gehandicapt kind in strijd is met het principe van de menselijke waardigheid, 
zie BVerfG 88, 203 (296). Onze Hoge Raad kent echter wel een schadevergoeding toe, HR 18 maart 2005, NJ 
2006/606, noot Vranken. Zie verder Den Hartogh 2006, Buijsen 2005 en Van Beers 2009, blz. 324 e.v.

255 Toch concludeert de Hoge Raad dat Kelly belang zou hebben bij haar niet-bestaan, zie HR 18 maart 2005, NJ 
2006/606, r.o. 4.13.
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tingheffing van de eigen burgers. De verdeling van de belastingdruk wordt afgestemd op 
de economische positie van iedere Romeinse burger.256 De Romeinse geschiedschrijver 
Cassius Dio (150-235) tekent daarbij op: 

“We moeten lasten verbinden aan alle eigendommen, waarvan de bezitter in het 
algemeen opbrengsten trekt.”257

Hieruit blijkt dat de productieve eigendommen worden beschouwd als indicatoren voor 
de mate waarin een individuele belastingplichtige lasten zou kunnen dragen. In een 
grotendeels agrarische samenleving dient vooral het bezit van landbouwgrond, vee en 
slaven als heffingsgrondslag. 
Bij de belastingheffing op grond, de tribitum soli, wordt het iugum gehanteerd als een 
uniforme standaard: de hoeveelheid grond die iemand in een dag kan bewerken met een 
span ossen.258 Bij de berekening van de te betalen belasting over dit grondbezit wordt 
rekening gehouden met de kwaliteit van grond. Zo wordt het bezit van vruchtbare akkers 
zwaarder belast dan de eigendom van grond in drogere delen van het Romeinse Rijk. 
Deze heffing op het bezit van grond kan worden beschouwd als een vermogensbelasting 
waarbij het bezit van het vermogen geldt als het object van heffing. Cicero schrijft echter 
dat de Romeinse grondbelasting is ingesteld als een belastingheffing op de vruchten van 
de grond.259 Ook in de Digesten van Justinianus valt te lezen dat het tribuut een belasting 
is op de vruchten, niet op de waarde van het grondbezit. De gehanteerde maatstaf 
(iugum) ziet dus op de verdiencapaciteit van de grond. Het uit pragmatische motieven 
heffen over de vermogenswaarde van de grond koppelt de belastingheffing los van het 
reële inkomen van een belastingplichtige. De heffing wordt gebaseerd op het potentiële 
rendement dat deze grondbezitter kan behalen met zijn land.260 De fiscale rechtsfictie is 
dan een feit.

Belastingheffing over een rendementspotentie
De tributum soli kan worden gezien als een vroege voorloper van de vermogens-
rendementsheffing. Belastingheffing op basis van een rendementsfictie betekent 
voor de belastingplichtige dat de inkomensbron, zoals het bezit van landbouwgrond 
in het Romeinse rijk, kan worden aangetast als het reële rendement duurzaam lager 

256 Ydema 1997, blz. 10-14.
257 Cassius Dio, boek 52.28.6. Vgl. Ydema 1997, blz. 14.
258 Deze heffingsmaatstaf wordt ingevoerd door Diocletianus, Romeins keizer van 284 tot 305. 
259 In de brief aan zijn broer Quintus, 1.1.11 (60 v.C.), schrijft Cicero dat de belastingbetaler via deze heffing zijn 

eeuwige vrede en rust koopt “tegen de prijs van een bepaald deel van zijn producten.”[cursivering SD] Zie ook 
Ydema 1997, blz. 242.

260 Ydema duidt dit als een presumptive profits tax. Zie Ydema 1999 (1), blz. 405.
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uitpakt dan de door de fictie vastgestelde standaard.261 Voor een overheid biedt een 
heffing gebaseerd op potentieel rendement grote voordelen, vooral op het gebied 
van doelmatigheid. Een exacte berekening van winsten en andere inkomsten leidt 
immers tot lastig oplosbare praktische en administratieve problemen.262 Dat is 
wellicht ook de reden dat in bepaalde perioden van de Romeinse samenleving ook 
de persoonlijke rendementspotentie van burgers wordt belast. Bij deze heffing - de 
belasting per caput, wat letterlijk ‘hoofd’ betekent - wordt geheven op basis van 
leeftijd, geslacht en bepaalde bezittingen. Deze factoren zouden van invloed zijn op 
het persoonlijke vermogen om inkomsten te verwerven. De precieze invulling van dit 
begrip verschilt per provincie, maar de strekking ervan komt op hetzelfde neer.263 
Waar de Romeinse heffing over de grond oogt als de latere vermogensrendements-
heffing, kan deze op de verdiencapaciteit van een mens gerichte hoofdbelasting 
worden beschouwd als een lokale talentenbelasting.264

2.3  De pleisterfunctie van de Romeinse fictie 

Hoewel in het Romeinse recht de term fictio meerdere betekenissen kan hebben, duidt 
het fingeren vooral op de vaardigheid van rechtsvormers om binnen een strak geregeld 
systeem een praktische oplossing te bieden voor situaties waarin de toepassing van 
bestaande rechtsregels op de gepresenteerde feiten niet het gewenste rechtsgevolg 
geeft. De fictie repareert deze barsten in het bestaande recht, in feite door ze te verbergen 
achter het alsof. Deze pleisterfunctie geldt zowel voor de door de praetor gevormde 
ficties, als voor de ficties in de geschreven civielrechtelijke wetgeving. Veel ficties in het 
Romeinse recht zijn bewust gehanteerde, maar onjuiste veronderstellingen die dienen als 
(nood)oplossing voor een probleem waarin de bestaande regelgeving niet voorziet.

De aanwezigheid van deze fictievorm duidt op een zwakte in het recht: waar de werkelijkheid 
kan volstaan, is geen grond voor het ontstaan van een alsof.265 In een optimaal werkend 
en flexibel rechtssysteem hoeven rechtsvormers niet te veinzen om het gewenste doel te 
bereiken. In de Romeinse samenleving blijkt echter de wijziging van gebrekkig gebleken 
rechtsnormen niet altijd mogelijk. De tijdelijkheid van regelgeving die tegenwoordig als 
vanzelfsprekend geldt, is in de klassieke oudheid niet zo gebruikelijk. Romeinsrechtelijke 

261 Anders: Ydema 1997, blz. 15. Hij stelt dat een forfaitaire inkomstenbelasting het vermogen als zodanig intact zou 
laten. In een situatie van een, al dan niet structureel, onderrendement is echter wel sprake van een aantasting 
van het vermogen.

262 Niessen 2003, blz. 7, beschrijft hoe deze rendementsficties eerder ook opduiken in Egypte in de vorm van een 
forfaitaire voorcalculatie van de opbrengsten van vee en landerijen.

263 Rathbone 1992, blz. 94. 
264 Zie Vording 2013 over het draagkrachtgen. Zie ook Dusarduijn & Wijtvliet 2013.
265 Bij de Romeinsrechtelijke fiscale ficties kan de werkelijkheid niet volstaan vanwege gebreken bij de uitvoering 

van de belastingheffing.



94

bepalingen worden voor ‘eeuwig’ gegeven, zoals onder meer blijkt uit de door Justinianus 
tot stand gebrachte codificatie van Romeinsrechtelijke regels die meer dan 1000 jaar haar 
gelding heeft behouden.266 Op het moment dat de rechtsregel zelf (nog) niet veranderd 
kan worden, kan de kunstgreep van de fictie behulpzaam zijn.
Hoe divers de mogelijkheden van dit alsof ook zijn, de kern van de fictie is dat ze lacunes 
opvult in een star rechtstelsel. Hoewel de traditionele rechtsregel in materieel opzicht 
wordt doorbroken, loopt ze formeel gezien geen enkel krasje op. De Romeinse rechtsfictie is 
niet alleen een redmiddel voor, maar ook een symptoom van een gebrekkig rechtssysteem.267 
Dekkers noemt deze fictie daarom een door juristen bedachte passende “straf” voor 
rechtsvormers die geconfronteerd worden met een omstandigheid die ze niet hebben 
voorzien. Een door hen gecreëerde rechtsregel die gebrekkig blijkt te zijn, wordt door het 
alsof van de rechtsfictie aan de kant geschoven.268 Bij de huidige rechtsfictie die wordt 
ingezet ter bestrijding van misbruik zien we hetzelfde patroon. Ook deze fictie vervangt 
een reguliere rechtsregel die niet bestand is gebleken tegen misbruik.269 

Deze pleisterfunctie van de Romeinsrechtelijke fictie heeft een ander karakter dan het alsof 
benut bij belastingheffing over landbouwgrond en personen. Hoewel de rendements-
ficties in het Romeinse belastingrecht worden ingezet om de praktische problemen van 
de werkelijkheid te kunnen omzeilen, is het fingeren van het belastbare inkomen van 
andere aard dan de ficties van priesters en praetoren. Bij de fiscale vorm van het alsof 
wordt de belastingheffing gebaseerd op een vermoedelijke opbrengst van het vermogen. 
De noodzaak voor de invoering van deze rechtsfictie wortelt niet in een knellend systeem  
van bestaande rechtsregels, het belasten van de werkelijke inkomensfeiten struikelt over 
een onvolkomen uitvoeringspraktijk. De fiscale fictie is nodig omdat de metingen en 
controles van het werkelijke inkomen in het Romeinse Rijk niet gewaarborgd kunnen 
worden. De pleisterfunctie van deze pragmatische fiscale fictie is vooral administratief van 
aard. Hier schuilt de oplossing van het probleem niet in aanvullingen op of wijzigingen 
van wetgeving, maar in de verbetering van uitvoeringsmogelijkheden. Hoewel tweeduizend 
jaar later enorme vooruitgang is geboekt op administratiefrechtelijk terrein, leeft deze 
 rendementsfictie nog steeds. We zullen haar in een andere deel van het onderzoek opnieuw 
ontmoeten.270

266 Ydema 1997, blz. 9-10.
267 Voor Fuller toont de aanwezigheid van een rechtsfictie het tekort van een rechtssysteem aan. Hij spreekt over 

falende rechtsredeneringen die via de rechtsfictie een hulpkreet zouden slaken. Fuller 1967, blz. viii.
268 Dekkers 1935, blz. 87. Zijn hedendaags oordeel over een inmiddels vergaan stelsel negeert evenwel het on-

veranderlijke karakter van het klassieke Romeinse recht.
269 Zie verder deel 2, hoofdstuk 3.
270 Zie verder deel 2, hoofdstuk 4.
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2.4  Rechtsficties in de common law 

Waar het Romeinse recht geldt als voorloper van de rechtsficties in het civil law, geldt het 
middeleeuwse recht in Engeland als voorvader van de fictie in de common law. Hoewel 
ook in onze rechtsorde de rechter kan optreden als auteur van een rechtsfictie, is deze rol 
in common law landen veel groter. Dat is niet verwonderlijk: het Engelse rechtsstelsel 
berust voornamelijk op en wordt gevonden in rechterlijke beslissingen. Het door de 
rechter toepassen van de regels op bepaalde feiten wordt niet, zoals in het civil law, 
losgekoppeld van het proces van regelgeving. De door rechters gevormde jurisprudentie 
vormt de grondslag waarop het burgerlijk recht en het handelsrecht gebaseerd is. In het 
rechtsstelsel van Engeland is zelfs de grondwet niet gecodificeerd omdat ook een 
grondwettelijk beginsel kan voortvloeien uit jurisprudentie en conventie.271 
 
Een verklaring voor het grotendeels ontbreken van geschreven wetgeving in Engeland is 
volgens Priestley te vinden in het karakter van de Engelsman die, meer dan andere 
West-Europeanen, zou vertrouwen op zijn intuïtie. Een schriftelijke weergave van normen, 
waarden en regels is dan overbodig omdat aan de redelijkheid en de sociale consensus 
meer waarde wordt gehecht dan aan een papieren ratio.272 Deze karakterschets betekent 
overigens niet dat geschreven wetgeving in Engeland volledig afwezig zou zijn. Op 
terreinen waar het legaliteitsbeginsel een grote rol speelt, zoals belasting- en strafrecht, 
speelt de (gecodificeerde) wetgeving tegenwoordig ook in Engeland een dominante rol. 
Deze wetgeving wordt echter restrictief geïnterpreteerd. 

In dit onderdeel wordt onderzocht of de andere basis van het common law stelsel ook in 
de praktijk leidt tot een verschillend gebruik van de techniek van het alsof. Uit de hierna 
gegeven voorbeelden zal blijken dat dit Engelse alsof vaak ver verwijderd staat van de 
dagelijkse realiteit. Hoewel een aantal van deze rechtsficties lijkt op het door de praetor 
tot stand gebrachte alsof, is het Engelse fingeren ‘brutaler’ van aard.273 De Romeinse 
rechtsfictie vermeldt immers duidelijk het alsof (si…esset) in de door de praetor gebruikte 
formule, maar de common law fictie draagt die waarschuwing niet. Het ‘brutale’ karakter 
van deze common law fictie kan ook worden afgeleid uit haar frequente optreden in de 
rechtshistorie van Engeland.274 Deze door rechters gevormde ficties behoren tot de meest 
controversiële kenmerken van het Engels recht vóór de hervormingen van de 19e eeuw. 
Het gebruik ervan vormt tegelijkertijd ook haar meest onderscheidende kenmerk. De 
belangrijkste rechtersficties ontspruiten aan de verbeelding van Engelse juristen in de periode 
van de 15e tot de 17e eeuw, hoewel het rechtssysteem van Engeland al in de 12e eeuw 

271 Entick v. Carrington (1765) 19 Howell’s State Trials. Enkele centrale elementen zijn vastgelegd in de zgn. Acts of 
Parliament. 

272 Priestley 1973, blz. 11-13. 
273 Zie Gray 1909, blz. 31-32. In gelijke zin Klerman 2013, blz. 11.
274 Klerman 2013, blz. 1.
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wordt ingevoerd door Koning Henry II. De gedachte dat het gebruik van de fictie symbool 
zou staan voor een rechtsstelsel dat nog in de kinderschoenen staat, zoals Maine 
verwoordt, stemt niet overeen met het werkelijke verloop van de rechtsgeschiedenis van 
Engeland.275 Waarom wordt in dit common law stelsel zo vaak toevlucht genomen tot het 
alsof? Dat antwoord hangt samen met de fictievarianten die in dit rechtsstelsel aanwezig 
zijn. Ik hanteer de volgende indeling:

o De strategische rechtersfictie, een fictievorm die gretig benut wordt door advocaten 
en rechters. Het juridische alsof wordt ingezet met het oog op het eigen belang van 
deze juristen. 

o De billijke rechtersfictie, het alsof dat door de rechter wordt gebruikt met het oog op 
de rechtvaardigheid. Het belang van rechtzoekenden staat hier op de voorgrond. 
Deze rechtsfictie vertoont gelijkenis met de fictie die door de Romeinse praetor 
wordt ingezet.276 

Ik beschrijf beide categorieën van de rechtersfictie kort.

2.4.1  De strategische rechtersfictie en de sluwe jurist
Met het ondertekenen van de Magna Carta door King John in 1215 ontstaan in Engeland 
twee centrale gerechtshoven: de Court of Common Pleas en de Court of King’s Bench.277 De 
Court of Common Pleas behandelt burgerlijke zaken, zoals eigendomsgeschillen en 
conflicten over schuldvorderingen. De juridische bevoegdheid van de King’s Bench is 
beperkt tot misdrijven ‘jegens de Kroon’, zoals bedrog, verraad en belastinggeschillen. Dit 
gerechtshof bezit bovendien strafrechtelijke jurisdictie over iedereen die gevangen zit in 
de Marshalsea gevangenis in de provincie Middlesex. De jurisdictie van de Court of King’s 

Bench is beperkter, dat weerspiegelt zich in haar financiën. Dat gegeven speelt een rol bij 
de meest vermaarde strategische fictie in het middeleeuwse Engeland, de Bills of Middlesex. 
Dit strategisch fingeren is gebaseerd op de rechtsregels omtrent het onrechtmatig 
betreden van andermans grond, de trespass (huisvredebreuk). Dit geldt in Engeland als 
een ernstige overtreding: geen enkel mens mag immers het grondgebied van een ander 
betreden zonder diens nadrukkelijke toestemming. Elke overtreding van deze regel is 
strafbaar, de overtreder moet zich verantwoorden voor het ‘kneuzen van het gras’ op het 
grondgebied van de eiser.278 Hoewel sprake lijkt van een zaak tussen burgers onderling, 
berust de berechting van deze overtredingen bij de Court of King’s Bench. Een trespass 

geldt immers als schending van the King’s Peace, de door de koning gegarandeerde 

275 Maine 1861 blz. 24 e.v. Ik heb Maines visie kort besproken in deel 1, hoofdstuk 1, par. 1.5.4.
276 Aan dit duo kan de verhalende rechtersfictie worden toegevoegd. Dit verbeeldende alsof wordt benut door 

Amerikaanse rechters om een door hen bepleite uitleg van de (Grond)wet te ondersteunen. Zie voetnoot 189. 
In de Engelse common law ontbreekt deze variant. Ik bespreek haar daarom niet.

277 In 1280 wordt de Court of Chancery toegevoegd. Dit hof kan beslissen op individuele verzoekschriften.
278 Lord Camden spreekt in Entick v. Carrington, 19 Howell’s State Trials 1029 (1765) over “bruising the grass.”
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bescherming van de eigendommen van zijn burgers. Dat gegeven is de geboortegrond 
van de ficties die worden aangeduid als de Bills of Middlesex. Dit alsof ontstaat rond 1400 
en heeft bijna vijf eeuwen lang de Engelse rechtspraak beïnvloed.

Bills of Middlesex
Wie over een burgerlijk geschil wil procederen, moet aankloppen bij de Court of 

Common Pleas. Dit gerechtshof hanteert een ingewikkelde procedure die de inzet 
vereist van dure deskundigen. Voor elk onderdeel van de klacht moet een schriftelijke 
dagvaarding, the writ, ingediend worden. Zelfs de kleinste verschrijving kan er echter 
toe leiden dat de zaak niet berecht wordt. Een procedure voor de Court of King’s Bench 
is goedkoper en verloopt sneller omdat de voor de dagvaarding benodigde aanklacht, the 

bill, minder precisie vereist. Bovendien levert deze procedure de betrokken advocaat 
een grotere vergoeding. Deze verschillen verleiden de middeleeuwse jurist er toe om 
ook burgerlijke procedures te verplaatsen naar de Court of King’s Bench. Dit hof werkt 
daar graag aan mee omdat elke rechtszaak ook de rechter financieel voordeel biedt. 
Om de verplaatsing binnen de strenge procedurele regels te laten verlopen wordt 
een bouwwerk van ficties gemetseld. Deze Bills of Middlesex kennen uiteenlopende 
varianten, maar in haar basale vorm is de constructie als volgt. Burger A wil burger B 
aanklagen voor het onbetaald blijven van een schuldvordering. Eigenlijk moet A 
aankloppen bij de Court of Common Pleas, maar zijn advocaat dient een aanklacht in 
tegen B bij de Court of King’s’ Bench, stellende dat B onrechtmatig het grondgebied 
van A zou hebben betreden. B wordt vanwege deze (fictieve) trespass aangehouden 
en wordt opgesloten in Marshalsea Prison in afwachting van zijn proces.279 Op enig 
moment laat de advocaat van A de verzonnen vordering vallen en klaagt B aan voor 
de werkelijke eis: het onbetaald blijven van de schuld. Onder die omstandigheden is 
de Court of King’s Bench bevoegd te oordelen over deze civiele zaak: de gedaagde B 
is immers in hechtenis genomen. Klachten van B dat hij gevangen is genomen op 
grond van een aanklacht waarvan iedereen weet dat deze fictief is, worden door de 
rechter genegeerd.280

Hoewel dit juridische labyrint de procedure bijzonder onoverzichtelijk maakt, bezorgt 
deze strategische fictie de Court of King’s Bench een vertienvoudiging van haar omzet in 
de periode 1560-1640.281 Ook andere strategische ficties dragen bij aan deze omzetgroei.282 
Voor de juristen van de Court of Common Pleas heeft het fantasievol procederen tot gevolg 

279 Ook de vader van Charles Dickens wordt in 1824 gevangen gezet in Marshalsea Prison vanwege een onbetaalde 
schuld aan een bakker.

280 Baker 2002, blz. 49 e.v. en Harwell 2002. Voor het indienen van een aanklacht bij de Court of King’s Bench hoeft 
geen eed afgelegd te worden, A loopt dus niet het risico aangeklaagd te worden voor meineed. 

281 Baker 2002, blz. 43.
282 Zoals de assumpsit waarbij het niet terugbetalen van een vordering wordt gekwalificeerd als bedrog, zie Simpson 

2004, blz. 70 e.v.
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dat het aantal procedures en dus het inkomen aanzienlijk daalt. De klachten daarover 
leiden in 1875 tot een samenvoegen van de centrale gerechtshoven in Engeland.283 De 
door Court of King’s Bench geïntroduceerde fictie van de Bills of Middlesex leidt uiteindelijk 
tot haar ondergang. 

De common law in Engeland kent talloze voorbeelden van dit strategisch gebruik van het 
alsof.284 Bentham definieert de rechtsfictie daarom als een opzettelijke juridische leugen 
die door rechters bewust wordt benut om de eigen bevoegdheid uit te breiden, een 
onterecht claimen van rechtsvormende macht.285

2.4.2  De billijke rechtersfictie 
In Engeland wordt de fictie niet alleen strategisch benut, ze wordt ook ingezet om on-
rechtvaardige gevolgen van starre rechtsregels te kunnen verzachten. Deze variant van 
het alsof vertoont sterke overeenkomsten met de pleisterfunctie van de Romeinsrechtelijke 
ficties, hoewel de common law variant vaak creatiever wordt ingekleed dan het nuchtere 
Romeinse fingeren. 
Zo biedt de rechter een zekere Fabrigas, die vanwege een persoonlijk geschil met de 
gouverneur van Menorca door hem gevangen wordt gehouden, met behulp van een 
fictie een rechtsmiddel tegen zijn onterechte gevangenschap. Fabrigas kan deze 
gouverneur niet rechtstreeks via een Engels Hof aanklagen omdat het Engelse recht niet 
wordt erkend op Menorca, een aanklacht in Menorca zelf zal hem weinig soelaas bieden. 
Om Fabrigas toch een rechtsingang te kunnen bieden, fingeert het Engelse gerechtshof 
daarom dat Menorca, een eiland in de Middellandse zee, zich bevindt in de Londense 
parochie St. Mary Le Bow.286 Met deze geografisch georiënteerde fictie breidt het Engels 
hof zijn jurisdictie uit om Fabrigas een billijke behandeling te kunnen bieden.287  
Ook in het latere Engelse recht zet de rechter de fictie in om resultaten te kunnen bereiken 
die in zijn ogen rechtvaardig zijn.288 Het alsof speelt bijvoorbeeld een rol indien een kind 
door anderen dan de biologische ouders wordt opgevoed. Wanneer deze opvoeders niet 
de wettelijke procedures voor een legale adoptie hebben gevolgd, hebben zij formeel 

283 Via de Supreme Court of Judicature Act 1873, die na een val van de regering pas in 1875 in werking treedt. 
284 Zie Klerman 2013 voor andere voorbeelden van deze strategische rechtsfictie.
285 Bentham (Works) 1838-1843, Volume I: “A fiction of law may be defined as a willful falsehood, having for its 

object the stealing of legislative power, by and for hands which durst not, or could not, openly claim it; and, but 
for the delusion thus produced, could not exercise it.”

286 Fabrigas v. Mostyn, Kings Bench Court 1774. Ook deze fictie heeft een beperkt bereik. Zo stelt Lord Mansfield 
bij bekrachtiging van deze zaak: “A fiction of law shall never be contradicted so as to defeat the end for which 
it was invented, but for every other purpose it may be contradicted.”

287 Deze fictieve uitbreiding van de jurisdictie wordt ook gehanteerd bij financiële aangelegenheden. Om een 
Franse wissel in Engeland betaalbaar te maken, concludeert een rechter in 1443 dat Parijs in London ligt, zie YB 
Pasch (20 Hen VI, f 28, pl 21, 1443). In de zaak YB Mich (15 Ed IV, f 14, p1 18, 1576) wordt verondersteld dat Calais 
in Kent ligt. Zie Moglen & Pierce 1990, blz. 1210.

288 Miller 1910, blz. 623, definieert de billijke rechtsfictie dan ook als “a legal assumption (…) of an innocent and 
beneficial character, made to advance the interests of justice.”
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geen enkel recht. Met de inzet van de fictie van de ‘billijke adoptie’ kan worden gehandeld 
alsof de wettelijke adoptieprocedure wel zou zijn gevolgd.289 

Veel van deze ‘billijke’ rechtersficties vormen inmiddels reguliere onderdelen van het 
huidige common law recht. Het frequente gebruik van deze vorm van het alsof door de 
rechter hangt ook samen met het karakter van een niet-gecodificeerd rechtstelsel. De 
common law rechter kan immers niet leunen op een voor iedereen geldende letter van de 
wet om een gelijke behandeling van vergelijkbare gevallen te waarborgen. Het common 

law stelsel moet deze waarborg anders regelen en benut daarvoor de leer van het 
precedent.290 Grondgedachte van deze leer is dat de consistentie in en de rechtszekerheid 
van het recht vereisen dat een beslissing die door een hogere rechter in een soortgelijke 
zaak is genomen, gevolgd moet worden. Deze gebondenheid aan precedenten wordt 
ook in civil law stelsels ervaren, maar daar is de rechter in beginsel vrij in zijn uitspraken. 
Voor een common law rechter is de leer van het precedent dwingender: voor hem vormen 
eerdere uitspraken de basis waaruit hij het voor zijn zaak geldende recht moet herleiden.291 
De gelijkenis tussen de feiten bepaalt zodoende of een zaak binnen de werkingssfeer van 
een bepaald precedent valt. Als deze vergelijkbaarheid in voldoende mate aanwezig is, 
wordt het precedent door middel van analogie toegepast op de nieuwe situatie. Omdat 
geen enkele zaak volledig identiek is aan een andere zaak, speelt het alsof een belangrijke 
rol bij de vaardigheid een zaak in de mal van bepaalde precedenten te kunnen ‘proppen’. 
Er zal immers altijd, in meer of mindere mate, gefingeerd moeten worden dat de feiten 
gelijk zouden zijn aan elkaar.292 Knauer stelt dat rechters dit alsof ook gebruiken om de 
soms ruwe resultaten van de leer van het precedent te matigen door de rechtsfeiten zodanig  
te buigen dat ze binnen het bereik van een ander precedent passen.293 Ook de leer van 
het precedent biedt daardoor een vruchtbare bodem voor de bloei van rechtsficties in  
de common law.

2.5  De kritiek van Bentham: een filosoof met een fictiefobie?

Uit deze geschiedenis blijkt dat in Engeland niet alleen wonderlijke, maar ook verwerpelijke 
ficties zijn gecreëerd door rechters. Dat is wellicht de reden dat de meest venijnige 
aanvallen op het bestaan van de rechtsfictie uit de pen van Engelse schrijvers vloeien.  

289 Orth 2007, blz. 72-74. Als voorbeeld van een equitable adoption verwijst hij naar Lankford v. Wright, 489 S.E.2d 
604 (1997).

290 Deze leer is gebaseerd op het beginsel stare decisis et non quieta movere. Vrij vertaald: blijf bij het beslotene en 
verstoor de rust niet. Daaruit volgt al een starre benadering van de rechtsvorming. 

291 De common law rechter redeneert in feite altijd inductief, Kemp Allen 1927, blz. 162-163.
292 Vaihinger stelt dat de mate van de gelijkenis bepaalt of een analoge benadering het karakter heeft van een 

hypothese (vermoedelijk waar) of van een fictie (zeker onwaar). Vaihinger 1911, blz. 312 e.v.
293 Knauer 2010, blz. 2.
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De bekendste tirades zijn afkomstig van Bentham, de filosoof wiens visie op de relatie 
tussen fictie en taal centraal heeft gestaan in het eerste hoofdstuk.294 Benthams kijk op de 
fictie in het recht is anders gekleurd. Hij hanteert een ruime definitie van dit alsof: het 
betreft voor hem elke situatie waarin een kloof bestaat tussen de taal van het recht en de 
werkelijkheid. Ook een eed waarin niemand meer gelooft of een wet die zo verouderd is 
dat deze alleen nog in naam bestaat, beschouwt hij als een rechtsfictie: 

“een rechtsfictie kan in het algemeen worden gedefinieerd als zeggen dat iets bestaat  
dat niet bestaat en vervolgens handelen alsof het wel bestaat. Of omgekeerd.295 

Voor Bentham is elk gebruik van het alsof in het recht kwaadaardig.296 In zijn ogen kan en 
mag het recht niet steunen op de schijn die wordt opgeroepen door de woordenmagie 
van de fictie. Hij bestrijdt dan ook de visie van Blackstone die in zijn Commentaries on the 

Laws of England (1825) de fictietraditie in het Engelse recht hartstochtelijk verdedigt. Voor 
Blackstone is de rechtsfictie als: 

“een trap die de bewoners van het Engelse juridische kasteel in staat stelt uit te stijgen 
boven het starre middeleeuwse recht.”297 

Blackstone betoogt dat het alsof nuttig zou zijn in elke situatie waarin het moeilijk is (of lijkt)  
om de rechtsregels te buigen. Omdat de rechtsfictie het juridische ‘kasteel’ kan repareren 
zonder het te herbouwen, betitelt Blackstone haar als een nuttig, zelfs heilzaam instrument. 
Bentham ziet dat anders. Het instrument van de rechtsfictie wordt in die tijd immers ook 
volop misbruikt door juristen.298 Blackstone heeft dat gevaar van de strategische rechtsfictie 
nooit erkend. Bentham wil het recht zuiveren van ieder alsof, hij verzet zich hevig tegen 
het gebruik van de fictie: 

“de verderfelijke, pestachtige adem van de fictie vergiftigt het gevoel van alles dat 
haar omgeeft.”299

In de literatuur wordt graag verwezen naar Benthams kruistocht tegen de rechtsfictie.300 

294 Zie deel 1 hoofdstuk 1, par. 1.3.5 e.v.
295 Zie de beschrijving door Burton in Bentham (Works) 1838-1843, Volume I, Introduction to the Study of Ben-

tham’s Works: “a Fiction of Law may be defined in general as the saying something exists which does not exist, 
and acting as if it existed; or vice versa.” 

296 Een fictie die alleen maar dwaas zou zijn, bestaat volgens Bentham niet, “except in so far as all wickedness is 
folly,” Bentham (Works) 1838-1843, Volume VII, Thirteenth Device.

297 Blackstone 1825, Volume III, blz. 42.
298 De praktijken van de Bills of Middlesex duren tot 1875, zie deel 1, hoofdstuk 2, par. 2.4.1.
299 Bentham (Works) 1838-1843, Volume I, Principles of Morals and Legislation.
300 Zie Fuller 1967, Olivier 1973, Soiffer 1986 en Stolzenberg 1999. Zo spreekt Fuller 1967, blz. vi, over “Bentham’s 

unequaled capacity for excoriation.” De laatste jaren is de waardering voor Bentham gegroeid, zie onder meer 
Quinn 2015 en Petroski 2015. 
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Vaak blijft het bij het citeren van zijn uitvallen, Benthams onderbouwing van zijn kritiek 
blijft ten onrechte onbelicht.

2.5.1  Ficties en rechters: een verstoorde familierelatie
In het eerste hoofdstuk heb ik beschreven dat Bentham de fictie beschouwt als een 
noodzakelijk element van de taal. We hebben alsof-woorden nodig om gedachten en 
ideeën aan te kleden: zonder de verbeelding van de fictie zou onze taal niet kunnen 
bestaan. Deze positieve houding lijkt lastig te rijmen met Benthams oorlog tegen de fictie 
in het recht. Als we zonder het alsof in de taal de werkelijkheid niet kunnen verwoorden 
en als onze woorden geen neutrale weerspiegeling kunnen zijn van een externe realiteit, 
waarom zouden we dan de rechtsfictie afkeuren?

In de literatuur is gesuggereerd dat Benthams visie op de fictie gebaseerd zou zijn op een 
onjuist onderscheid tussen fictie en feit en een “onnozele verheerlijking” van de laatst- 
genoemde categorie.301 Die benadering is onjuist. Bentham baseert zijn visie op de fictie 
op een taalfilosofische benadering. Hij creëert daarmee een wereld waarin twee uiteen- 
lopende perspectieven op de fictie naast elkaar kunnen bestaan: een algemene acceptatie 
van de taalkundige functie van de fictie in het algemeen, maar een afwijzing van het 
misleidende karakter van specifieke varianten van dit alsof, zoals de rechtersfictie. Bentham 
lijdt niet aan een fictiefobie, hij is alleen allergisch voor haar optreden op bepaalde 
terreinen. De fictie kan immers uitgroeien tot een kwaadaardig middel indien ze in de 
verkeerde handen valt. Bij zijn onderscheid tussen de goede en de kwade fictie bespeurt 
Bentham misbruik van het alsof door drie verschillende groepen: 

“Heel anders dan het nut en de noodzaak van de taalkundige fictie, is de fictie van 
dichters, priesters en juristen.”302

Binnen deze opsomming is de aanwezigheid van de ‘dichter’ verrassend.303 Bentham schildert 
hem af als een verteller van fabels die “zuiver van onoprechtheid” zouden zijn.304 Daarmee 
negeert Bentham, net als Plato,305 de functie van literaire fictie in een mensenleven. Omdat 
de verhalende fictie een taal spreekt die ontsnapt aan dagelijkse woorden, kan een dieper 
gelegen ‘waarheid’ worden verteld. Het woord van de dichter slaat een lek in de taal.306 

301 “A simpleminded glorification of the latter”, zie Stolzenberg 1999, blz. 230.
302 Bentham (Works) 1838-1843, Volume VIII, A Fragment on Ontology.
303 Benthams beschouwt iedere vertolker van literaire fictie als een dichter, ook als een schrijver zijn verbeelding 

niet in een metrum giet. 
304 Bentham (Works) 1838-1843, Volume VIII, A Fragment on Ontology: “The fictions of the poet (…) are pure of 

insincerity, and, neither for their object nor for their effect have anything but to amuse [or] (…) to excite.”
305 Plato gunt de dichter geen plaats in zijn ideale staat: “we should send him to another city.” Plato, Republic III.
306 Roggeman 2000, blz. 55. Zo dicht Kim Don: “als morgen de dag valt/ en ik haar roekeloos verdrink.”
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Hij verwoordt daarmee wat onzegbaar is.307 Bentham miskent die waardevolle functie. 
Zijn kritiek op de ficties van priesters is beter te verklaren. Een fundamenteel verschil 
tussen het verhaal van de dichter en de vertellingen van de priester is dat de laatste een 
machtspositie kan bekleden die de dichter steevast ontbeert. Dat de priester zijn (machts)
positie kan misbruiken en dat ook regelmatig heeft gedaan, is bekend. Maar in welke mal 
het alsof van de priester ook wordt gegoten, Bentham kwalificeert het altijd als misleidend. 
Deze rechtlijnige benadering hanteert Bentham ook bij zijn benadering van de ficties 
gecreëerd door de jurist. De strategische rechtersfictie heeft volgens Bentham enkel ten 
doel om via bedrog en misleiding de eigen rechtsvormende macht uit te breiden.308 Nu 
deze fictie alleen het belang van juristen dient, gaat dat ten koste van het algemene 
belang. Dit kenmerk van de strategische rechtersfictie is volgens mij de verklaring voor de 
ogenschijnlijke dualiteit in Benthams benadering.309 Het utilistische principe van het 
grootste geluk kan Benthams positieve benadering van ficties in het algemeen verzoenen 
met zijn meedogenloze aanval op de recht(er)sfictie. Deze juridische fictie in de common 

law houdt zich immers niet aan de basisregel van Benthams utilisme, het nastreven van 
het grootste geluk voor het grootste aantal. De strategische rechtersfictie baseert zich 
uitsluitend op de wil en het belang van één klasse in de samenleving, de juristen. Dat is de 
reden waarom Bentham enerzijds de op het financiële voordeel van deze juristen gerichte 
fictie kwalificeert als een opzettelijke leugen die uiteindelijk de toegang tot het recht 
belemmert, terwijl hij anderzijds wel oog heeft voor de positieve kanten van het alsof. 

2.5.2  De historische functie van de common law fictie
Benthams harde veroordeling betreft vooral de strategische rechterfictie die, dat zal 
niemand ontkennen, ook een kwalijke vorm van fingeren is. Deze fictie is nadrukkelijk 
gericht op de bevoordeling van juristen en bemoeilijkt het begrip van de werking van het 
recht.310 
Maar ook de billijke rechtersfictie, gericht op het belang van rechtzoekenden, kan in de 
ogen van Bentham geen genade vinden. Want, zegt hij, niemand is zo ver verheven boven 
zijn medemens dat hij hem zou moeten bedriegen voor zijn eigen bestwil. Als het doel 
van het alsof de rechtvaardigheid is, dan moet dit doel op directe en ondubbelzinnig 
wijze door de wetgever zelf worden nagestreefd.311 
Zelfs al zou de fictie in het verleden heilzaam zijn gebleken, voor Bentham geldt dat het 
seizoen van de fictie voorbij is.312 Hoewel hij erkent dat ook het op Romeinse grondslag 

307 Juist daarom is juist poëzie in staat troost te bieden. Zie de ogenschijnlijk simpele woorden: “kijk/ ‘t is veel erger/ 
dan je denkt/ als je denkt/ is ‘t nog erger.” Schierbeek 1973, blz. 49.

308 Bentham (Works) 1838-1843, Volume VIII, A Fragment on Ontology.
309 Bentham (Works) 1838-1843, Volume IX, Constitutional Code. Ook Stolzenberg relateert Benthams schijnbare 

dualisme aan het utilisme, zie Stolzenberg 1999. Ze werkt dat echter niet verder uit.
310 Baker 2001, blz. 49, beschrijft de problemen die deze klassieke ficties creëren voor historici.
311 Bentham (Works) 1838-1843, Volume I. Zie ook Ogden 1932, blz. xvii.
312 Bentham (Works) 1838-1843, Volume I.
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gestoelde gecodificeerde recht gebruik maakt van het alsof, ziet hij vooral de common law 
als een vruchtbare broedplaats voor ficties: 

“In een naar Romeins voorbeeld gebouwd rechtsstelsel verschijnt de fictie als een 
wrat, die zo nu en dan het gezicht van de rechtvaardigheid kan vervormen. De fictie 
in het Engelse recht is echter als een syfilis die door al haar aderen loopt en in alle 
onderdelen van het systeem verrotting veroorzaakt.”313

Als medicijn tegen de ‘verrotting’ wijst Bentham op codificatie van wetgeving. Hij 
verwacht dat een schriftelijke vastlegging van rechtsregels het overgrote deel van de in 
de common law gewortelde ficties kan vernietigen. Bovendien wil hij met de vastlegging 
van wetteksten het monopolie van de jurist op de taal van het recht doorbreken.314 In een 
common law stelsel bestaat immers een voor leken onoverzichtelijke hoeveelheid 
rechterlijke regels, het recht is daardoor niet toegankelijk voor degene die aan haar regels 
worden gebonden. Bentham acht codificatie voorts noodzakelijk om te voorkomen dat 
de bewoners van de samenleving teleurgesteld worden in hun verwachtingen over de 
juridische verhoudingen.315 Het grootste nut van geschreven wetgeving is immers de 
(rechts)zekerheid, gebaseerd op het kunnen kennen van het recht. Die kwaliteit ontbreekt 
in de ongeschreven common law.316 Deze kenbaarheid van het recht is het voornaamste 
doel van Benthams codificatiestreven. Hij kan echter niet bevroeden dat ook in civil law 

stelsels de werkelijke kenbaarheid van het recht niet optimaal is.

2.6  Tot slot

Uit een terugblik op dit historische mengelmoesje blijkt dat er grote verschillen bestaan 
tussen het Romeinse rechtstelsel en het middeleeuwse common law systeem in Engeland. 
Toch maken rechtsvormers in beide systemen graag gebruik van de fictie. Dit alsof is 
eerder omschreven als een bewuste, doelgerichte afwijking van de werkelijkheid. Deze 
voorlopers van de huidige rechtsfictie kunnen worden verdeeld in twee hoofdgroepen: 

o de ficties met een pleisterfunctie, een alsof in het recht dat wordt gecreëerd om de 
gebleken gebreken in het recht of haar uitvoering te repareren;

o de ficties met een strategische functie, een alsof dat juist door juristen wordt ingezet 
om gevonden mazen in het recht in te zetten voor het eigen voordeel.

313 Bentham (Works) 1838-1843, Volume V, Purposes: “In Rome-bred law (…) fiction is a wart, which here and there 
deforms the face of justice. In English law, fiction is a syphilis, which runs in every vein and carries into every part 
of the system the principle of rottenness.“

314 Harmon 1990, blz. 3-4.
315 Het “disappointment-preventing principle”, Bentham (Works) 1838-1843, Volume III.
316 Bentham (Works) 1838-1843, Volume III. De leer van het precedent acht hij onvoldoende rechtszeker.



104

De ficties met een pleisterfunctie vormen de eerste en de belangrijkste groep van het 
historische alsof. Het betreft ficties die door rechtsvormers worden gecreëerd om de kloof 
te overbruggen tussen de bestaande en de wenselijke uitkomst van de toepassing van 
rechtsregels op de feiten. Deze billijke rechtsfictie is niet alleen te vinden in de Romeinse 
periode, maar duikt ook op in het middeleeuwse Engeland. Ook daar is deze pleisterfunctie  
van de fictie gericht op een rechtvaardige behandeling van rechtzoekenden.317 Haar alsof- 
karakter kan immers worden benut om de onwenselijke gevolgen van de toepassing van 
rechtsregels te vermijden of te verzachten. 
Ook bij een gebrekkige uitvoering van het recht kan de pleisterfunctie van de fictie 
worden ingezet. Dat is gebleken bij de inzet van de rendementsfictie in het fiscale recht. 
Als de Romeinse belastinggaarder om administratieve redenen een fictieve heffings-
grondslag introduceert voor de heffing over het inkomen, benut hij het alsof als een 
(nood)oplossing voor de gebreken in de uitvoering van de regelgeving. 

In de tweede groep van de historische fictie vinden we de strategische fictie, daarbij 
wordt bewust gezocht naar mazen in het recht. Die tactische fictie wordt door juristen 
benut in hun eigen voordeel. Deze bewust misleidende variant van de fictie is alleen in 
het common law stelsel ontdekt. Ook hier is een gebrek in het recht aanwezig: de 
bestaande regelgeving kan de inzet van deze fictie ‘voor eigen bate’ immers niet 
voorkomen. Het meest in het oog springende misbruik is aanwezig bij de Bills of Middlesex. 
Pas eeuwen later wijzigen de regels en wordt deze door advocaten en rechters gevonden 
maas in het recht gerepareerd. In Engeland wordt daarmee de lucratieve inzet van deze 
procedurele rechtsfictie een halt toegeroepen. Ook andere strategische ficties zijn 
inmiddels uit het zicht verdwenen. De inzet van deze bewust misleidende fictie door 
juristen behoort daarmee tot het verleden.318 Het is evenwel deze fictievorm die aan de 
basis heeft gelegen van Benthams kritische visie op het strategisch gebruik van het alsof. 
De historische terugblik heeft echter ook laten zien dat die kritiek niet in de weg staat aan 
Benthams positieve waardering van de taalkundige functie van fictie in het algemeen. 
Zijn inzichten op dat terrein blijven waardevol. 

317 Deze inzet van het alsof wordt ook door de huidige rechter benut. Zo oordeelt Hof Amsterdam 15 november 
2006, nr. 04/02922, V-N 2007/24.12, dat een bepaalde Luxemburgse regeling zo zeer lijkt op een pensioenregel-
ing in de zin van de Wet LB 1964, dat de aan dit fonds betaalde premies aftrekbaar zijn als pensioenpremies.

318 Al is het bewust gebruik maken van mazen in de wet geen ‘vergangenheid’. Dit uitnutten van gaten in het recht 
geschiedt tegenwoordig vooral door belastingplichtigen die daarvoor juristen inhuren.
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1Hoofdstuk 3    Het polijsten van de werkdefinitie

3.1  Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is de fictie geschetst als een doelgerichte en bewuste 
afwijking van de werkelijkheid. Aan dit rijtje kenmerken is voor de fictie in het recht een 
aanvullende karaktertrek toegevoegd: haar alsof heeft rechtsgevolg. In dit hoofdstuk zal 
deze werkdefinitie worden verfijnd. Die aanscherping is nodig omdat uit het debat over 
de rechtsfictie blijkt dat zeer verschillend kan worden gedacht over haar begripsafbake-
ning en daarmee over de inhoud, de reikwijdte en het nut van het alsof. Waar de ene 
wetenschapper de rechtsfictie schetst als een elementaire noodzakelijkheid319 of als een 
kruk voor het denken,320 ziet een ander haar als een aanwijzing voor de pathologische 
toestand van het recht321 of zelfs als de bankroetverklaring van de rechtswetenschap.322 
Dit hoofdstuk schetst een drietal uiteenlopende visies op de definitie van de rechtsfictie 
waarbij haar afbakening gericht kan zijn op de functie, de vorm of het resultaat van de 
fictie. Onderzocht wordt ook of dit verschil in visie gevolgen heeft voor de erkenning van 
haar aanwezigheid in het recht. Uiteindelijk leidt de analyse van de verschillende visies tot 
een gepolijste definitie van de rechtsfictie. Voordat de werkdefinitie wordt bijgeschaafd, 
zal de rechtsfictie eerst worden vergeleken met twee verwante rechtsfiguren: het rechts-
vermoeden en het forfait. 

3.2  Rechtsfictie, rechtsvermoeden en forfait

Eerder is het alsof-karakter van de fictie onderscheiden van de hypothese.323 De techniek 
van de hypothese wordt in de wetenschap gebruikt als een veronderstelling die voorlopig 
als waarheid wordt aangenomen, maar nog geverifieerd moet worden. De hypothese is 
daarom te beschouwen als een veronderstelling die een onzekere waarheid schetst, waar 
de fictie geldt als een (veronder)stelling die vrijwel zeker onwaar is. 

In de praktijk van het recht wordt echter niet naar de waarheid van een veronderstelling 
gezocht, de hypothese stapt daar opzij om ruimte te scheppen voor het rechtsvermoeden. 

319 Mallachow 1922, blz. 114.
320 Von Jhering 1865, III, blz. 288.
321 Fuller 1967, blz. viii.
322 Esser 1940, blz. 15. Hij citeert de Duitse jurist Oskar Bülow.
323 Voor dit door Vaihinger gemaakte onderscheid, zie deel 1, hoofdstuk 1, par. 1.4.6.
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Dit rechtsvermoeden kan worden toegepast als er geen zekerheid bestaat over bepaalde 
feiten: de wetgever of de rechter vult de ontbrekende gegevens aan om de vermoedelijke 
situatie zoveel mogelijk te benaderen. Bekende voorbeelden uit het civiele recht zijn het 
vermoeden van overlijden bij vermiste personen en het vermoeden van wetenschap van 
de benadeling van schuldeisers bij paulianeus handelen.324 Een fiscaalrechtelijk voorbeeld 
is het vermoeden dat een fusie geacht wordt in overwegende mate te zijn gericht op het 
ontgaan van belastingheffing indien deze fusie niet plaatsvindt op grond van zakelijke 
overwegingen, behoudens ingeval het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt.325 Net als 
de fiscale rechtsfictie wijkt ook het rechtsvermoeden af van de werkelijke feiten, maar 
beide rechtsfiguren naderen de werkelijkheid vanuit een andere richting. Dat verschil is in 
het parlement aan de orde gesteld door Van Houten: 

“Nu is door den geachte afgevaardigde uit Zutphen, den heer Borgesius, gezegd, dat 
hij het verschil niet begrijpt tusschen eene fictie en een vermoeden. Die geachte 
afgevaardigde heeft mij verbaasd door den geringen omvang van zijne kennis of 
door den grooten omvang van zijne ars ignorandi. (…) Wanneer ik eene fictie maak, 
dan ben ik volstrekt niet gehouden aan de waarheid. Integendeel. Eene rechtsfictie is 
bijvoorbeeld dat roerend goed is onroerend, indien het in zeker verband met 
onroerend voorkomt. Dan maak ik door de wet tot onroerend, wat uit zijne natuur 
roerend is. (…) Eene fictie kan geheel onwaar zijn, maar het rechtsvermoeden moet 
approximatief waar zijn, omdat het alleen den bewijslast verplaatst.”326 

Een fictie veronderstelt iets waarvan we weten dat het strijdig is met de werkelijkheid, 
terwijl een rechtsvermoeden iets aanneemt dat werkelijk zou kunnen zijn. Waar het 
rechtsvermoeden een band heeft met de werkelijkheid, wordt die band bij de rechtsfictie 
nadrukkelijk doorgeknipt. Bovendien wordt het rechtsvermoeden ingezet om bepaalde 
(bewijs)problemen voor te zijn, waar de rechtsfictie wordt geïntroduceerd om een 
rechtsgevolg te creëren dat zonder dit alsof niet kan intreden.327 

3.2.1  De twee gedaantes van het rechtsvermoeden
Zoals gezegd wordt bij een rechtsvermoeden aangenomen dat het veronderstelde juist 
is en de werkelijke situatie weergeeft. Is sprake van een weerlegbaar rechtsvermoeden, 
dan wordt de mogelijkheid geboden om aan te tonen dat de werkelijke situatie anders is. 

324 Deze rechtsvermoedens zijn te vinden in art. 1:199 BW, art. 1:413 BW en art. 3:46 BW.
325 Zie art 3.55, lid 4, ond. b en art. 3.57, lid 4, Wet IB 2001. Het betreft weerlegbare vermoedens. Een onweerlegbaar 

vermoeden schuilt in art. 2, lid 4, Wet VpB 1969: een naar Nederlands recht opgericht lichaam wordt geacht in 
Nederland gevestigd te zijn. De Commissie ficties en forfaits onderscheidt ook combinaties. Zo noemt ze de 
autokostenfictie (art. 3.20 Wet IB 2001) een combinatie van een vermoeden en een forfait, zie Commissie ficties 
en forfaits 2014, blz. 22. Deze benadering voegt mijns inziens weinig toe aan het onderscheid, ik laat haar daarom 
achterwege. 

326 Kamerstukken II 1893/1894, 42e vergadering, Regeling van de kiesbevoegdheid (…), 1 maart 1894, nr. 6, blz. 893.
327 In gelijke zin Moltmaker 1968, blz. 19.
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Zodra dit feitelijk bewijs wordt geleverd, wijkt de veronderstelling. Zo kan een man 
aantonen dat hij niet de vader is van het tijdens zijn huwelijk geboren kind, het rechtsver-
moeden van vaderschap lost dan met terugwerkende kracht op. 
Ook een onweerlegbaar rechtsvermoeden is geënt op de vermoedelijk werkelijke situatie. 
Aan deze veronderstelling wordt echter ook vastgehouden indien zou blijken dat de 
werkelijke situatie anders is. Daardoor ontstaat een krachtig bewijsmiddel. Zo vormt het 
onweerlegbare rechtsvermoeden van onbehoorlijk bestuur bij een niet tijdige melding 
van betalingsonmacht een machtig wapen voor de curator.328 Indien het bestuur niet 
tijdig melding heeft gedaan van de betalingsonmacht van de onderneming, volgt uit de 
wet dat het zijn taak onbehoorlijk zou hebben vervuld. Bovendien wordt (onweerlegbaar) 
vermoed dat die onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het 
faillissement. Daarmee is de bestuurder aansprakelijk voor het tekort in het faillissement.329  
Door dit verbod op tegenbewijs wordt het mogelijke bestaan van een feit opgewaardeerd 
tot het niveau waarop dit feit rechtens wordt beschouwd als afdoend bewezen. De band 
van het onweerlegbare rechtsvermoeden met de werkelijkheid is zwak. Haar optreden 
lijkt dan ook sterk op het alsof van de rechtsfictie: 

“Het vermoeden waartegen het tegenbewijs is uitgesloten nadert de fictie.”330

Deze nadering is voor een aantal juristen niet groot genoeg voor een gelijkstelling van 
beide rechtsfiguren. Een onweerlegbaar rechtsvermoeden kwalificeert in hun ogen pas 
als een fictie als de eventuele juistheid van de gemaakte veronderstelling er helemaal niet 
toe doet, als we “naar die onderstelling niet vroegen.”331 Fuller stelt echter dat de techniek 
van het onweerlegbaar rechtsvermoeden vooral wordt benut in situaties waarin het 
veronderstelde feit onjuist is. Als immers, betoogt hij, een feit zich werkelijk voordoet, dan 
kan haar aanwezigheid doorgaans ook bewezen worden. Er is dan geen noodzaak 
aanwezig voor het vermoeden van dat feit.332 De stelling dat een onweerlegbaar rechts-
vermoeden feiten veronderstelt die waar zouden kunnen zijn, is dan misleidend. In die 
situatie past het predicaat fictie beter. 
Ook Eggens heeft moeite met de benaming van het onweerlegbare rechtsvermoeden. 
Indien immers het toestaan van tegenbewijs zoveel bezwaren met zich mee brengt dat 
de wetgever daarom op het gefingeerde feit het vermoeden plakt dat dit feit werkelijk is, 
moet het rechtsvermoeden worden beschouwd als een (voorwaardelijke) rechtsfictie: 

328 Zie art. 36 IW 1990.
329 In HR 21 januari 2010, BNB 2011/176 rijst de vraag of dit vermoeden voor bonafide bestuurders leidt tot strij-

digheid met het gemeenschapsrechtelijke evenredigheidsbeginsel. De Hoge Raad stelt daarover echter geen 
prejudiciële vragen. 

330 Scholten (Asser) 1974, blz. 51.
331 Scholten (Asser) 1974, blz. 51. In gelijke zin Moltmaker 1968, blz. 19 en Van Beers 2009, blz. 380 e.v.
332 Fuller 1967, blz. 37, noemt als voorbeeld het vermoeden van acceptatie van een gift. Dit vermoeden is in de 

praktijk alleen van belang als de bevoordeelde zich niet bewust is van de gift en deze daarom niet geaccepteerd  
kan hebben.



110

“Want als tegenbewijs - tegen het geschied zijn van een feit (…) - niet is toegelaten, 
dan wordt dit feit gefingeerd voor het geval dat het niet geschied is en dit niet 

geschied zijn ook te bewijzen zou zijn. (…) Voor dit geval is het vermoeden een fictie, 
zodat men bij deze vermoedens van voorwaardelijke ficties zou kunnen spreken.”333

Eggens stelt vervolgens dat een onweerlegbaar rechtsvermoeden de rechtsfictie niet 
nadert, maar een rechtsfictie is. Ik sluit me bij zijn mening aan. In het onderzoek naar de 
rechtsfictie in de inkomstenbelasting maak ik daarom geen onderscheid tussen het 
onweerlegbare rechtsvermoeden en de rechtsfictie.334 De veronderstelling dat de werkelijkheid 
zou gelden als uitgangspunt voor het rechtsvermoeden is immers niet meer te handhaven 
als ook wordt vastgehouden aan een onjuist gebleken vermoeden. Er spelen dan kennelijk 
andere motieven een rol. Ook de Aanwijzingen voor de regelgeving erkent deze gelijkenis 
tussen rechtsfictie en onweerlegbaar rechtsvermoeden: 

“Een fictie in een wettelijk voorschrift levert een onweerlegbaar rechtsvermoeden op.”335

3.2.2  Het forfait als getalsmatig rechtsvermoeden 
Ook het fiscale recht biedt onderdak aan rechtsvermoedens. In het formele belastingrecht 
vinden we vooral op de bewijslast gerichte rechtsvermoedens. Naast onweerlegbare 
varianten, zoals de bestuurdersaansprakelijkheid, bestaat er ook een aantal te ontkrachten 
veronderstellingen.336 
Indien de vermoede rechtswerkelijkheid een getalsmatige aangelegenheid betreft, 
spreekt de fiscalist liever over een forfait. Daarbij worden voor soortgelijke of dicht bij 
elkaar liggende situaties vaste bedragen vastgesteld.337 De Commissie ficties en forfaits 
hanteert een vergelijkbare omschrijving:

“een forfait een regeling is die een vaste waarde toekent aan bijvoorbeeld een genoten 
voordeel/geleden nadeel. Deze vaste waarde komt in de plaats van het werkelijk door de 
belastingplichtige genoten voordeel/geleden nadeel.”338

Het forfait is bedoeld om de empirische werkelijkheid van de gemiddelde belastingplichtige  
op praktische wijze te benaderen. Forfaitaire regelingen worden geïntroduceerd met het 
oog op de doelmatigheid van het fiscale recht: ze worden benut wanneer de vaststelling 
van het werkelijke voordeel uitvoeringstechnische problemen kan opleveren of te kostbaar 

333 Eggens 1958, blz. 322, voetnoot 22. De cursivering is aangebracht door Eggens zelf.
334 In gelijke zin Commissie ficties en forfaits 2014, blz. 13.
335 Aanwijzingen voor de regelgeving, Circulaire van de Minister-president van 18 november 1992, toelichting op 

aanwijzing nr. 61. 
336 Zie bijvoorbeeld het weerlegbare vermoedens in art. 33 IW 1990. 
337 Hofstra & Van Raad 1992, blz. 198.
338 Commissie ficties en forfaits 2014, blz. 9.
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wordt geacht. Het forfait stelt daarom voor gelijksoortige situaties genormeerde bedragen 
vast die gebaseerd kunnen worden op de uitkomst van de formule: percentage * grondslag. In 
andere situaties worden vaste bedragen gehanteerd voor verschillende categorieën. 
Hoewel de wetgever met de inzet van een forfait beoogt om de werkelijkheid van een 
gemiddelde belastingplichtige te benaderen, kiest hij er met deze pragmatische 
benadering bewust voor om niet de werkelijkheid van het individu als uitgangspunt te 
nemen voor de heffing. Omdat het forfait wortelt in de vermoedelijke realiteit van de 
gemiddelde belastingplichtige, komt haar uitkomst slechts bij toeval overeen met de 
werkelijkheid van het individu. De helaasheid van veel forfaitaire regelingen is bovendien 
dat de aanvankelijk met zorg ingeschatte werkelijkheid steeds verder wegdrijft van de 
forfaitaire bedragen. Treffend voorbeeld is het eigenwoningforfait (art. 3.112 Wet IB 2001), 
een bepaling die beoogt het voordeel uit het bezit van een eigen woning te belasten. Het 
forfaitair bepaalde fiscale inkomen vertoont echter geen enkele gelijkenis met de 
werkelijkheid van de belastingplichtige. De aanvankelijk onzekere werkelijkheid van het 
fiscale forfait is getransformeerd in de zekere onwerkelijkheid van de rechtsfictie. 

Het fictieve karakter van een forfaitair ingevuld rechtsvermoeden wordt versterkt als  
er geen mogelijkheid tot tegenbewijs wordt geboden, noch direct, noch indirect. Bij  
een forfait met een directe tegenbewijsmogelijkheid wordt de belastingplichtige de 
mogelijkheid geboden om feiten en omstandigheden aan te voeren die toepassing van 
het forfait opzij schuiven.339 In de historie van de inkomstenbelasting vinden we een 
voorbeeld in art. 37, lid 1, letter a Wet IB 1964. Deze regeling van het arbeidskostenforfait 
biedt de groep belastingplichtigen die aantoonbaar meer arbeidskosten maakt dan het 
wettelijke forfait de mogelijkheid om dit surplus af te trekken.340 

Een indirecte mogelijkheid tot tegenbewijs is aanwezig bij het keuzeforfait.341 Daarbij 
krijgt de belastingplichtige de keuze om de heffing te baseren op de werkelijke feiten of 
op forfaitaire bedragen. In de inkomstenbelasting komt het keuzeforfait weinig voor. Een 
van de schaarse voorbeelden is de tonnageregeling (art. 3.22 t/m 3.24 Wet IB 2001).342  

Beide vormen van tegenbewijs kunnen het verlies aan rechtvaardigheid beperken dat 
optreedt bij de inzet van een forfait, bovendien kunnen ze waarborgen dat de band met 

339 Het tegenbewijs kan ook open staan voor de belastingdienst, zie art. art. 3.20, lid 1, Wet IB 2001 waarbij de 
bijtelling van het autokostenforfait wordt omschreven als een “ten minste.” Die bepalingen zijn schaars, in dit 
onderzoek abstraheer ik van deze optie. 

340 Dit systeem wordt doorkruist als de wetgever het forfait stapelt met instrumentele doeleinden, zie deel 2, 
hoofdstuk 2, par. 2.3.4. Zowel de forfaitaire als de echte aftrekbaarheid van arbeidskosten is inmiddels uit het 
wettelijk beeld verdwenen. 

341 In vergelijkbare zin Commissie ficties en forfaits 2014, blz. 12. 
342 Een keuzemogelijkheid treedt ook op in art. 3.15 Wet IB 2001, de in aftrek beperkte algemene kosten voor 

ondernemers. Dit betreft geen keuzeforfait: de belastingplichtige kan immers niet opteren voor hetgeen voor 
hem werkelijk als in aftrek beperkte kosten zou gelden. Hij krijgt slechts de keuze tussen een aftrekbeperking 
als forfaitair vast bedrag of als forfaitair percentage.
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de werkelijkheid behouden blijft. Toch zijn de voorbeelden van weerlegbare forfaits in de 
inkomstenbelasting schaars.343 Het onwrikbaar vaststaande forfait is zelfs zo ruim verte-
genwoordigd in de fiscale wetgeving dat Hofstra en Van Raad haar karakteriseren als de 
enige “echte” forfaitaire regeling.344 Een fiscale wetgever die de doelmatigheid en eenvoud 
van zijn fiscale wetgeving nastreeft met de inzet van een forfait, is immers geneigd iedere 
mogelijkheid tot tegenbewijs bij voorbaat uit te sluiten. 

3.2.3   De verborgen werkelijkheid: het forfait en het rechtsvermoeden  
als ficties

Een overkoepelend kenmerk van rechtsficties, rechtsvermoedens en forfaits is dat het 
door hen gepresenteerde beeld geen getrouwe afspiegeling is van de empirische werkelijkheid 
van de individuele belastingplichtige. Zoals eerder opgemerkt heeft de rechtsfictie een 
andere band met deze werkelijkheid dan het rechtsvermoeden en het forfait. Een fictie 
veronderstelt iets waarvan we weten dat het onjuist is, terwijl een vermoeden en een forfait  
iets aannemen dat waar zou kunnen zijn. Betoogd kan worden dat het rechtsvermoeden 
en het forfait veronderstellingen zijn die de empirische werkelijkheid van een individu op 
pragmatische wijze benaderen, terwijl de rechtsfictie deze werkelijkheid bewust doorkruist. 

Ook het onweerlegbare rechtsvermoeden en het onweerlegbare forfait nemen echter 
openlijk afstand van die empirische werkelijkheid: ze houden immers ook stand als de 
werkelijkheid anders blijkt. Datzelfde geldt indien aan de weerlegbaarheid zoveel eisen 
worden gesteld dat de facto sprake is van een onwrikbaar vaststaande bepaling. Ook het 
de facto onweerlegbare karakter knipt de band met de empirische werkelijkheid definitief 
door. Deze relatie met de werkelijkheid staat ook onder spanning als de vormgeving van 
een forfait haar loskoppelt van de te benaderen werkelijkheid.345 Wie ook in deze situaties 
vasthoudt aan het gebruik van de termen rechtsvermoeden en forfait, negeert de door 
hen gecreëerde kloof met de empirische werkelijkheid. Dat pleit er voor om de term 
rechtsfictie in ieder geval te gebruiken voor zowel de onweerlegbare als de onrealistische 
rechtsvermoedens en forfaits in het fiscale recht. 

Een dergelijke keuze zou echter tot problemen leiden bij de afbakening van het begrip 
‘praktisch onweerlegbaar zijn’ of bij de beoordeling van het (on)realistische karakter van beide 
rechtsfiguren. Om die afbakeningsproblematiek te voorkomen, wordt voor de classificatie 
van deze rechtsfiguren geen onderscheid gemaakt tussen hun al dan niet weerlegbare of 

343 Ook schaars is de aanwezigheid van een niet-getalsmatige rechtsfictie die ontkracht kan worden door het 
leveren van tegenbewijs. Art. 2.2 Wet IB 2001 (de woonplaatsfictie) en art. 8 SW 1956 (fictieve vervreemding) 
zijn daarvan voorbeelden. 

344 Hofstra & Van Raad 1992, blz. 198.
345 Vgl. de Conclusie van A-G Wattel bij HR 9 oktober 2009, BNB 2010/32 die in voetnoot 38 over de vermogens-

rendementsheffing opmerkt: “Ik gebruik het woord ‘fictief’ omdat met het veronderstelde rendement geen 
poging gedaan wordt de werkelijkheid te benaderen.“
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realistische karakter. Ook bij weerlegbare en zelfs bij realistische rechtsvermoedens en 
forfaits in het fiscale recht is immers sprake van een bewuste keuze van de wetgever om 
niet de empirische werkelijkheid zelf als wettelijk uitgangspunt te nemen. Bij het rechts-
vermoeden berust die keuze op het voorkomen van problemen in de bewijsvoering, het 
forfait is meer georiënteerd op het oplossen van problemen in de uitvoering.346 

Hoewel het alsof van het rechtsvermoeden en het forfait minder ver verwijderd kunnen 
staan van de empirische werkelijkheid dan het alsof van de fictie,347 volgt uit het voorgaande  
dat ik deze drie rechtsfiguren onder het verzamelbegrip rechtsfictie schaar. In alle gevallen 
is immers sprake van wettelijk voorgeschreven afwijking van de werkelijkheid.348 Alleen 
het motief voor deze afwijking en de mate van de afwijking kunnen verschillen. In het 
onderzoek beschouw ik daarom zowel de rechtsfictie, als het rechtsvermoeden en het 
forfait tot de categorie rechtsficties.349 

3.3  Denkbeelden over de rechtsfictie 

Wie de verschillende visies op de ficties in het recht vergelijkt, ontdekt dat de weten-
schappelijke aandacht voor dit concept sterk wisselt per land. Het is niet verwonderlijk dat 
het debat over de rechtsfictie uitbundig bloeit in common law landen. Zowel het 
historische als het hedendaagse gebruik van het alsof zet veel pennen van Engelse en 
Amerikaanse juristen in beweging.350 Ook in de Franse en Duitse rechtsliteratuur neemt de 
fictie een belangrijke plaats in.351 In Duitsland komt de interesse voor deze juridische 
vertaalslag opnieuw tot leven na de publicatie van Vaihingers filosofie van het Als Ob. 
Geïnspireerd of gealarmeerd door Vaihingers visie op de juridische fictie hebben diverse 
auteurs zich gebogen over het door hem geschetste beeld.352 

In Nederland bloeit de aandacht voor het concept rechtsfictie minder uitbundig. Van een 
rechtsfilosofische analyse van het fiscale alsof, zoals opgetekend door Bentham en 
Vaihinger, is nauwelijks sprake in ons land. Ook een uitgebreid historisch onderzoek naar 
de rechtsfictie, zoals verricht door Dekkers, Von Jhering, Esser en Fuller, ontbreekt in de 

346 Zoals besproken in deel 1, hoofdstuk 3, par. 3.2.
347 In dat opzicht kunnen sommige weerlegbare forfaits worden beschouwd als verre verwanten in de familie van 

de fictie.
348 Rechtsvermoedens en forfaits wijken daarmee ook af van de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid in een op 

draagkracht gebaseerde inkomensbelasting.
349 Anders: Commissie ficties en forfaits 2014, blz. 8. Nu zij de fictie definieert als het onderbrengen van een neven-

begrip onder een hoofdbegrip waartoe het niet behoort, is samenvoeging ook niet mogelijk. Mijn definitie van 
de fiscale rechtsfictie, zie hierna, staat deze samenvoeging wel toe.

350 Harmon 1990, blz. 2-16, schetst verschillende visies, van Bentham en Blackstone tot en met Fuller. 
351 In Frankrijk Dekkers 1935 en Thomas 1995, in Duitsland Demelius 1858 en Von Jhering 1865.
352 Zoals Kelsen 1919, Mallachow 1922 en Strauch 1923. 
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Nederlandse rechtsliteratuur.353 Voor dit merkwaardige verschil in interesse heb ik geen 
verklaring kunnen vinden. Het is zeker niet zo dat Nederlandse auteurs geen aandacht 
besteden aan het concept van de rechtsfictie, maar het betreft vooral losse artikelen.354 
Bovendien wordt het speciale karakter van het alsof niet altijd erkend. Zo stelt Moltmaker 
in zijn proefschrift over de ficties in de successiewetgeving: 

“Bedacht moet worden, dat een wetsfictie niet meer is en niet meer pretendeert te 
zijn dan een louter uit doelmatigheidsoverwegingen gekozen constructie.”355 

Inmiddels heeft de Commissie ficties en forfaits bijgedragen aan de Nederlandse theorie- 
vorming omtrent het alsof.356 Ook Freudenthal en Albert hebben een aantal gaten in deze 
theorie gevuld. De visies van deze twee wetenschappers staan echter haaks op elkaar. 
Voor Freudenthal wortelt het hoofdkenmerk van de fictie in de afstand die zij creëert met 
de empirische werkelijkheid van belastingplichtigen. Hij betoogt dat aan dit deel van het 
“inkomstenbelastingsprookje” een einde moet komen, want 

“Niets gaat boven de werkelijkheid, althans in fiscaal opzicht.”357 

Albert bekijkt de fiscale rechtsfictie door een andere bril. Hij beschouwt de fictie in het 
recht als een redactionele wetstechniek: 

“De constatering dat een wettelijke bepaling een fictie behelst, vind ik even weinig 
zeggend als de vaststelling dat een wettelijke bepaling driemaal het lidwoord de bevat.”358 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke omschrijvingen van het begrip rechtsfictie 
mogelijk zijn en welke omschrijving de essentie van het alsof in het recht het beste weergeeft. 
Dat wezen van de rechtsfictie bepaalt immers ook de wijze waarop de voorlopige definitie 
van de fictie - een doelgerichte en bewuste afwijking van de werkelijkheid - kan worden 
gepolijst tot haar definitieve omschrijving.

3.3.1  De trilogie van de kenmerken van het alsof 
In de literatuur zijn drie verschillende denkrichtingen over de rechtsfictie te onderscheiden, 
waarbij haar functie, haar vorm of haar resultaat wordt aangemerkt als meest kenmerkende 

353 Olivier, die in 1973 in Leiden promoveert op de Romeinsrechtelijke oorsprong van de rechtsfictie, lijkt de uitzon-
dering op deze ‘regel’. Hij heeft echter de Zuid-Afrikaanse nationaliteit.

354 Vgl. Eggens 1958, Glastra van Loon 1959, Soeteman 1970 en Adriani 1959. 
355 Moltmaker 1968, blz. 17.
356 Zie Commissie ficties en forfaits 2014.
357 Conclusie Freudenthal 2004 op blz. 35 van zijn oratie.
358 Albert 2012. Ondanks de door hem gestelde analogie met het lidwoord, schrijft hij regelmatig over de rechts-

fictie. Zie ook Albert 2006 (1) en Albert 2006 (2).
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karaktertrek.359 Hoewel deze denkrichtingen dezelfde rechtsfictie op het oog hebben, 
hanteert elke stroming haar eigen kijk op het wezenskenmerk van dit alsof. Ik licht het 
verschil tussen deze visies toe aan de hand van de toerekeningsfictie van het afgezonderde 
particuliere vermogen. 

De toerekeningsfictie voor trustvermogen
Art. 2.14a, lid 1 Wet IB 2001 stelt: “Voor de toepassing van deze wet (…) worden de 
bezittingen en schulden alsmede de opbrengsten en uitgaven van een afgezonderd 
particulier vermogen (…) geacht bij degene die dat vermogen bij leven of bij 
overlijden heeft afgezonderd tot zijn bezit te behoren, onderscheidenlijk op te 
komen.” Daarmee wordt gefingeerd dat het daadwerkelijk in een irrevocable 

discretionary trust afgezonderde vermogen nooit zou zijn afgezonderd door de 
inbrenger van dat vermogen. 
Wie de definitie van de fictie richt op haar functie, stelt het motief voor het fingeren 
centraal bij zijn beschrijving. Uit de wetshistorie blijkt dat de wetgever de fiscale 
transparantie van art. 2.14a Wet IB 2001 heeft gecreëerd opdat geen ‘zwevend 
vermogen’ kan ontstaan dat zich aan belastingheffing zou kunnen onttrekken. Voor 
functiedenkers weerspiegelt dit doelmatige wegdenken van de reële inbreng het 
fictiekarakter van deze bepaling. 
Richt de begripsomschrijving zich op de vorm van het alsof, dan komt de redactionele 
weergave van deze rechtsregel in beeld. Vanwege de in het wetsartikel benutte term 
“worden…geacht” zullen ook de vormdenkers de bepaling als een fictie typeren. 
Traditioneel worden immers termen als “wordt beschouwd, wordt geacht, wordt 
aangemerkt” door de wetgever benut om de aanwezigheid van een rechtsfictie te 
markeren.
De focus van de definitie kan ook gericht zijn op het resultaat van het fingeren. Ook 
voor deze resultaatdenkers geldt de toerekening als een fictie nu de gefingeerde 
fiscale transparantie inbreuk maakt op de juridische en (mogelijk ook) de economische 
realiteit van de inbrenger. Het vermogen van een irrevocable discretionary trust 
behoort immers niet (meer) toe aan de inbrenger nu hij dit vermogen onherroepelijk 
heeft overgedragen aan deze trust. Toch wordt het fiscaalrechtelijk aan hem 
toegerekend.

Dezelfde rechtsfictie wordt dus bekeken met steeds andere ogen. Zoals hierna zal blijken, 
bepaalt de gehanteerde blik op de essentie van de fiscale fictie niet alleen haar definitie, 
ze leidt ook tot verschillende kwalificaties. De blikrichting heeft bovendien consequenties 
voor de (on)uitwisbaarheid van de ficties in het recht en de rechtsbeleving.

359 Aan deze materie heb ik eerder (in verkorte vorm) aandacht besteed, zie Dusarduijn 2013 (2).
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3.4  Focus op de functie van de rechtsfictie

De denkers behorend tot deze groep stellen bij hun analyse van de rechtsfictie haar 
taakopdracht centraal. Dat kan op cynische wijze. Zo schetst Bentham de strategische 
rechtsfictie als een opzettelijke diefstal van rechtsvormende macht door rechters.360 
Doorgaans is de weergave minder negatief gekleurd. Schauer beschouwt de rechtsfictie 
als een manier om (verondersteld) onbillijke gevolgen van bestaande rechtsregels te 
kunnen repareren. Hij ziet de fictie vooral als een correctie voor de te beperkte of te ruime 
reikwijdte van reguliere rechtsregels (onder- of over-inclusiviteit).361 Deze correctie kan 
worden geëffectueerd door feiten anders in te kleuren, waardoor de facto de rechtsnorm 
zelf wordt opgerekt of ingeperkt. Als de fictie evenwel in staat is “om te geeven aan een 
persoon of zaak een hoedanigheid de welke zy uit haar zelve niet heeft,”362 is het van 
belang te weten waarom de toekenning van een andere hoedanigheid, een andere 
inkleuring van de feitelijke werkelijkheid nodig wordt geacht. 

Deze focus op de functie van de fictie is vooral te vinden in literatuur over de ficties in het 
Romeinse Rijk waar het alsof een welkome oplossing vormt voor situaties waarin het 
vasthouden aan bestaande rechtsregels tot onrecht zou leiden. Met het oog op de recht-
vaardigheid zorgt de Romeinsrechtelijke fictie voor een uitbreiding, aanvulling of wijziging 
van de feiten zodat deze binnen het bereik van de geldende rechtsnorm gebracht kunnen 
worden. Deze rechtsregels zelf blijven ongewijzigd. Deze door de praetor gecreëerde 
fictie vormt daarmee een tussenfase in de rechtsontwikkeling, een manier om van de 
oude naar de nieuwe formule over te kunnen stappen.363 
Ook de rendementsfictie in het Romeinse belastingrecht wordt geïntroduceerd vanwege 
haar nut, maar haar alsof is niet gericht op de rechtvaardigheid van het recht, maar op de 
uitvoering van rechtsregels. Veel functiedenkers negeren daarom het bestaan van deze 
fiscale fictievariant.364

3.4.1  De functionele rechtsfictie gedefinieerd
Zoals eerder is gebleken bloeit in het Romeinse recht vooral het alsof van de praetor.365 
Deze praetoriaanse fictie “kwam plotseling tevoorschijn aan het gerechtshof van de magistraat, 
net zoals de stormen die zich in de natuur ontladen om de lente op te roepen.”366 

360 Bentham (Works) 1838-1843, Volume VII, Thirteenth Device.
361 Schauer 2011, blz. 17. Zie ook Gribnau 2004.
362 Boey 1773. Het woordenboek vervolgt: tantum operatur fictio in casu fictitio quantum veritas in casu vero.
363 Dekkers 1935, blz. 96, spreekt over een middel «pour passer de la formule ancienne à la formule nouvelle.»
364 Dekkers 1935 en Olivier 1973 bespreken deze fiscale rechtsfictie daarom niet.
365 Zoals beschreven in deel 1, hoofdstuk 2, par. 2.2.
366 Deze poëtische weergave van Kuntze wordt geciteerd door Dekkers, zie Dekkers 1935, blz. 86.
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Volgens Olivier omvat de praetorfictie de volgende karakteristieken:

o Een feit of situatie wordt verondersteld hoewel dit feit of deze situatie zich in de 
werkelijkheid niet voordoet.

o Deze onjuiste veronderstelling is bewust en opzettelijk, de gefingeerde realiteit kan 
daarom niet worden betwist.

o De veronderstelling wordt voorgeschreven of toegestaan door de rechtsregels en 
heeft daarom rechtsgevolg.367

De functie van deze fictie is om een billijke actie mogelijk te maken die binnen het 
bestaande recht niet mogelijk is. Uit teksten van Romeinse juristen blijkt dat zij deze 
historische rechtsfictie niet zelf definiëren. Ze beschouwen haar als een optelsom van 
kenmerken, hoewel de functie van het alsof (het repareren van gebreken in de rechtvaar-
digheid van het bestaande recht) daarbij centraal staat. 

De esthetische functie van de fictie
Binnen de familie van functiedenkers is Meijers een buitenbeentje. Ook hij beschouwt 
de functie van de fictie als haar wezenskenmerk, maar hij zoekt de meerwaarde van 
het alsof in haar beeldende kracht. De functie van de rechtsfictie is volgens hem 
esthetisch van aard: “In ficties zit een beeldende kracht die beter tot het geheugen 
spreekt dan een dorre opsomming ener strenge systematiek.”368 Hoewel de veronderstelde 
beeldende kwaliteit van de fictie wellicht ooit behulpzaam is geweest bij het memoreren 
van wetteksten, vormt deze poëtische zeggingskracht geen afdoend argument meer 
voor haar gebruik. In het snel wijzigende fiscale recht speelt het geheugen geen rol 
van betekenis. 369 Meijers betoogt vervolgens dat het beste bewijs van het nut van 
ficties zou zijn dat geen enkel rechtstelsel het ooit zonder hen heeft kunnen stellen.370 
Dit is, volgens Eggens, het “historisch gewordene gewaardeerd naar zijn traditionele 
vorm.”371 Dat ‘eerdere’ gebruik van de rechtsfictie vormt evenmin een rechtvaardiging voor 
het hedendaagse hanteren van het alsof. Opvallend is bovendien dat Meijers de fictie 
van de stilzwijgende wilsverklaring wel afkeurt. Dat alsof duidt hij als “een niet te recht- 
vaardigen onwaarheid, een spel met woorden.”372 Waar Meijers de beeldende kracht 
van de fictie eerst alle lof toezwaait, kan de verbeelding zich kennelijk ook tegen haar 
keren. Gezien het voorgaande laat ik de visie van Meijers verder buiten beschouwing.

367 Olivier 1973, blz. 8-9. Hij richt zich op de beschrijving van De Pistoa (in re certa contrariae veritatis pro veritate 
assumptio: het bewust in strijd met de waarheid veronderstellen van iets als waar). Daaraan is later het iure facta 
(voorgeschreven door de wet) en het ex aequitate (met het oog op gelijkheid) aan toegevoegd. 

368 Meijers 1958, blz. 31.
369 Toch stelt de Commissie ficties en forfaits 2014, blz. 14, dat een fictie haar nut zou bewijzen “indien zij een beeldende 

kracht heeft die beter tot het geheugen spreekt dan een systematische opsomming.” 
370 Meijers 1958, blz. 31.
371 Eggens 1958, blz. 324-325.
372 Meijers 1937 blz. 202 en Eggens 1958, blz. 327.
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Historisch gezien ligt de functie van de fictie en daarmee ook de rechtvaardiging van haar 
bestaan, vooral in haar rol bij de evolutie van het recht.373 Om maatschappelijke 
ontwikkelingen te kunnen integreren in een star systeem van rechtsregels, waarborgt de 
rechtsfictie een noodzakelijk geachte wijziging door een alsof, een veronderstelling te 
creëren. Met deze oplossing kan, zonder wijziging van de regels, het recht snel en 
doelmatig worden aangepast aan een veranderende werkelijkheid. Maine stelt dat de 
zorgvuldig vormgegeven veronderstelling zou dienen om deze door de fictie aangebrachte 
materiële wijzigingen in een rechtsregel te verbergen. Hij omschrijft de rechtsfictie als:

“elke veronderstelling die verbergt, of probeert te verbergen, dat een rechtsregel een 
verandering heeft ondergaan, waarbij deze regel naar de letter onveranderd is 
gebleven maar in de uitwerking wel is bijgesteld.”374

Maine doelt met zijn visie niet alleen op de Romeinse rechtsfictie, maar ook op het alsof 
benut in de common law. Beide vertegenwoordigers van het alsof zouden ons laten 
denken dat met het gebruik van de fictie alles bij het oude is gebleven, terwijl het recht in 
feite wel is gewijzigd. Bij de Romeinse rechtsfictie zijn echter alle betrokken partijen op  
de hoogte van het fingeren, van een verbergen van de wijziging is derhalve geen sprake. 
De door Demelius gegeven functionele omschrijving van de fictie is daarom meer in 
overeenstemming met haar karakter: 

“de rechtsfictie is een bewust onjuiste voorstelling van feiten en omstandigheden die 
door een rechtsvormende instantie wordt voorgeschreven vanwege haar nut.”375 

Deze pleisterfunctie van de fictie bestaat nog steeds. Ook de huidige rechtsvormer benut 
het alsof om gebreken in het fiscale recht of haar uitvoering te kunnen repareren.376 

De rechtsfictie kan echter uitgroeien tot buiten haar actieradius. Dat mankement kan 
optreden als de auteur van de fictie de oplossing niet volledig doordenkt of als hij de 
werking van het alsof onvoldoende afbakent. Zo blijkt bijvoorbeeld de Fierensfictie buiten 
haar oevers te treden.377 Het is ook denkbaar dat de doelstelling van de fictie niet (volledig) 
overeenstemt met haar vormgeving, het gekozen prototype. Daarvan is sprake bij de ton-
nageregeling, een sinds 1996 bestaande mogelijkheid om de winst uit zeescheepvaart 

373 Demelius 1858, Blackstone 1825 en Olivier 1973 beschouwen de rechtsfictie dan ook als een belangrijke stap in 
de rechtsontwikkeling.

374 Maine 1861, blz. 21-22: “any assumption which conceals, or affects to conceal, the fact that a rule of law has 
undergone alteration, its letter remaining unchanged, its operation being modified.” Over deze rechtsficties 
merkt hij op: “They satisfy the desire for improvement (…) at the same time that they do not offend the super-
stitious disrelish for change which is always present.”

375 Demelius 1858, blz. 76.
376 Vgl. de anti-misbruikfictie en de pragmatische ficties die worden beschreven in deel 2 van het onderzoek.
377 De Hoge Raad heeft haar daarom onverbindend verklaard, zie HR 22 oktober 2010, BNB 2010/335 te bespreken 

in deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.6.3.
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vast te stellen op basis van een forfait.378 Invoering van deze regeling leidt tot een jaarlijkse 
belastingderving van (omgerekend) € 11,3 miljoen.379 Uit deze cijfers kan al worden 
afgeleid dat het forfait niet is bedoeld om de werkelijkheid van de gemiddelde zeevaart-
schipper te benaderen. Deze bepaling is ingevoerd met het oog op een niet-fiscale be-
leidsdoelstelling: het zeker stellen van een duurzame ontwikkeling van de zeescheepvaart 
in Nederland.380 Toch kiest de wetgever voor de invoering van de fictievariant van het 
forfait, niet voor een lager tarief, een vrijstelling of een niet-fiscale subsidie. Dat is 
opmerkelijk. De keuze voor een forfait wekt immers de indruk dat wordt gestreefd naar 
een benadering van de werkelijk genoten winst:

“Met het forfait wordt immers de winstcapaciteit van een schip op een globale wijze 
benaderd. (…) Dat de uitkomst van een forfaitaire winstbepaling zal kunnen afwijken 
van het door deze leden genoemde residu, ben ik mij bewust.”381

Hoewel toepassing van de tonnageregeling leidt tot een verwachte daling van de belasting  - 
opbrengst met meer dan 80%, wordt gesproken over het “op een globale wijze” benaderen 
van de winstcapaciteit. De keuze voor en de uitwerking van deze fictie treedt buiten haar 
oevers: de tonnageregeling kan en zal er niet in slagen om de gepropageerde benadering 
van de werkelijke winstcapaciteit te realiseren. De Commissie ficties en forfaits oordeelt, 
terecht, dat de wetgever gebruik maakt van de uiterlijke vorm van een forfait om het 
werkelijke doel van de regeling te camoufleren.382

3.4.2  De functionele rechtsfictie sterft 
Nu de door de Romeinse praetor gecreëerde rechtsfictie gericht is op het herstel van een 
lacune in het recht, luidt het herstel van die tekortkoming het einde van het alsof in. Zodra 
het systeem van de Romeinse burgerrechten wijzigt en ook de vreemdeling voortaan als 
burger geldt, verliest de praetoriaanse burgerschapsfictie haar nut waardoor dit alsof uit 
het rechtsbeeld verdwijnt. Houwing stelt dat de fictie “de neiging [heeft] te verdwijnen 
naarmate immers juister formuleering voor de rechtsregels gevonden wordt.”383 Die 
formulering is te voorzichtig, het verdwijnen van de fictie is immers nauw gerelateerd aan 

378 Dit forfait hangt samen met de tonnage van het schip, zie artt. 3.22-3.24 Wet IB 2001. De tekst van deze bepaling 
toont dat sprake is van een fictie, een afwijking van de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid: “Op verzoek (…) 
wordt, in afwijking van de artikelen 3.8 tot en met 3.20, 3.25 tot en met 3.65, en 3.79, de winst uit zeescheepvaart 
bepaald aan de hand van de tonnage.” [cursivering SD]

379 Kamerstukken II 1995/1996, 24 482, nr. 3, blz. 3. De omvang van deze belastingderving is bij invoering van de 
regeling al bekend.

380 Kamerstukken II 1995/1996, 24 482, nr. B, blz. 2.
381 Kamerstukken II 1995/1996, 24 482, nr. B, blz. 2-3: “Dat een winstvaststelling aan de hand van de tonnage onder 

omstandigheden slechts in beperkte mate recht doet aan het werkelijk gerealiseerde resultaat, ben ik mij be-
wust. (…) Dit is inherent aan een forfaitaire regeling.”

382 Commissie ficties en forfaits 2014, blz. 72. Zij vermoedt dat de gekozen route samenhangt met eventuele staats-
steunaspecten.

383 Houwing 1939, blz. 55.
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het verdwijnen van haar functie. Dat is ook te herleiden uit een stelregel in het Engelse 
recht: 

“Waar waarheid (werkelijkheid) is, bestaat de rechtsfictie niet.”384

Het centraal stellen van de functie in de definitie van de rechtsfictie benadrukt de intentie 
tot tijdelijkheid van deze rechtsfiguur. Wanneer de rechtsfictie niet meer dienstbaar is aan 
haar doel, dient ze te verdwijnen uit het recht.385 Dat geldt ook voor de rechtsfictie in de 
inkomstenbelasting. Zo zou de gefingeerde fiscale transparantie van art. 2.14a Wet IB 2001 
moeten oplossen zodra het vermogen niet meer zweeft in fiscale zin, bijvoorbeeld omdat 
er een economische deelgerechtigdheid is ontstaan.386 Indien de fictie haar functie niet 
meer kan of hoeft te vervullen, zal deze bijzondere rechtsregel geschrapt moeten worden. 
Het alsof glijdt anders af tot het niveau van een verzinsel.

3.4.3  De functiedenkers trekken zich terug
In de ontwikkeling van het Westerse recht is de functie van het fingeren door de praetor 
inmiddels vervallen. Mede daardoor is de gerichtheid op de functie van de fictie vervaagd 
in de huidige definities van het alsof, hoewel het doelgericht fingeren nog steeds een 
elementair onderdeel vormt van de fictie. In latere rechtsliteratuur wordt de definitie van 
de rechtsfictie echter vooral afgestemd op haar vorm of haar resultaat. De vormaanhangers 
schilderen de rechtsfictie als een verkorte rechtsregel, een (redactioneel) hulpmiddel voor 
de wetgever, terwijl denkers die zich richten op haar resultaat liever spreken over feiten, 
zaken en voorstellingen in strijd met de werkelijkheid. Deze wetenschappelijke tweestrijd 
dringt door tot in het parlement. De afgevaardigde Lévy, die zich concentreert op de 
vorm van de fictie, windt zich op over de resultaatgerichte visie van zijn tegenstanders: 

“gisteren is door de heeren Van Houten en de Savorhin Lohman herhaald dat fictiën 
zijn onwaarheden, of gelijk de heer Lohman dat noemde, feiten, zaken, voorstellingen 
in strijd met de werkelijkheid. (…) Ik heb mij bevlijtigd aan te toonen, dat eene fictie 
is een verkorte rechtsregel, een hulpmiddel voor den wetgever om zich aan te sluiten 
bij het reeds bestaande recht, eene korte samenvatting om hetgeen de wetgever 
alsnog zeggen wil, gelijk te stellen met bestaand recht. (…) In Engeland berust het 
gansche recht van onroerend goed op de fictie, dat de grond, de bodem het 
uitsluitend eigendom van de Kroon is; daarop berust het zoogenaamde Landlord- 
stelsel, het entail-recht, de onmogelijkheid om rechtstreeks den grond, den bodem

384 Zie Peloubet 1880, blz. 84: “Fictio juris non est ubi Veritas.” Vertaald als: “where there is truth, fiction of law does 
not exist.”

385 Een periodieke herijking van het bestaansrecht van ficties is daarom noodzakelijk. Zie ook deel 4.
386 Zie de uitzonderingsbepalingen op de toerekeningsfictie in art. 2.14a, lid 2, sub a en b Wet IB 2001. In de praktijk 

werken deze bepalingen niet naar behoren. Vgl. de kritiek op de hardheden van dit regime door Boer 2013 (3).
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 te verhypothekeeren. En nu wensch ik u te vragen: is die fictie een leugen, of een kort 
saamgevatte rechtsregel?”387

Deze strijd tussen het vormdenken en het resultaatdenken wordt hierna verder ontrafeld. 
Ik benadruk dat daarbij gebruikte termen als ‘vormdenken’ en ‘resultaatdenken’ neutrale 
termen zijn en ook als zodanig zijn bedoeld.388 Ze geven slechts aan welk aspect van de 
rechtsfictie door een wetenschapper wordt beschouwd als haar belangrijkste kenmerk.

3.5  Focus op de vorm van de rechtsfictie 

Lévy en andere aanhangers van deze zienswijze richten hun blik op de vorm waarin de 
wetgever een rechtsfictie giet: het fingeren berust in hun ogen op redactionele 
overwegingen. Veel Nederlandse denkers in deze stroming borduren daarbij voort op de 
door Dekkers gegeven definitie van de rechtsfictie:

“een technische procedure bestaande uit het bewust rangschikken van een feit, zaak 
of persoon onder een (theoretisch gezien) onjuiste juridische categorie, om met deze 
praktische oplossing te bereiken dat de typisch voor bedoelde categorie geldende 
rechtsregels ook op dat feit, die zaak of persoon van toepassing kunnen worden.”389

In de Nederlandse rechtsliteratuur duikt deze schets van de rechtsfictie het meest op.390 

Hoofdingrediënt van de vormgerichte definitie is de redactionele techniek van de inde-
plaatsstelling: een rechtsfictie brengt een bepaalde situatie (feiten, zaken of personen) 
onder een juridische categorie, waaronder deze situatie “bepaaldelijk” niet valt.391 Een 
vormdenker spreekt dus van een fictie indien iets dat niet onder een omschrijving in het 
recht valt, door de fictie geacht wordt daar toch onder te vallen.392 De bedoeling van het 
alsof is dat voor een bepaalde situatie dezelfde rechtsregels gelden als voor situaties die 
‘van nature’ binnen de grenzen van een fiscaalrechtelijke categorie vallen.

387 Kamerstukken II 1893/1894, 43e vergadering, Regeling van de kiesbevoegdheid, 2 maart 1894, nr. 6, blz. 905.
388 De aanduiding ‘vormdenker’ is dus geen verwijt van formalisme.
389 Dekkers 1935, blz. 86: «placer ( …) dans une catégorie juridique sciemment impropre, pour la faire bénéficier 

(…) de telle solution pratique.” Zijn definitie betreft de Romeinse rechtsfictie, dat verklaart het ‘bénéficier‘ (prof-
iteren) van de fictie. Dat element is in de vertaling niet overgenomen. Deze definitie richt zich niet alleen op de 
vorm (het rangschikken), maar ook op de functie (om te bereiken). Voor Dekkers vormt evenwel de rangschik-
king zelf het hoofdelement van zijn definitie. 

390 Vormdenkers zijn Scholten (Asser), Moltmaker, Van Apeldoorn en Geppaart. In Albert 2012 presenteert ook 
Albert zich als zodanig.

391 Moltmaker 1968, blz. 12.
392 Adriani 1959, blz. 325.



122

De negatieve rechtsfictie
De vormgekleurde definitie van de rechtsfictie is meestal gebaseerd op een positief 
geladen alsof dat feiten en gebeurtenissen binnen bereik van een rechtsregel brengt. 
Er bestaan echter ook negatieve rechtsficties: een binnen de rechtsregel passend feit 
of omstandigheid wordt daarbij bewust uitgezonderd van toepassing van die regel. 
Het als uitgangspunt gekozen basisbegrip wordt door deze rechtsfictie juist ingeperkt.  
Als voorbeeld noemt Moltmaker de fictieve inperking van het begrip ‘bezittingen’ in 
art. 8 van de voormalige Wet VB 1964, waardoor onder meer pensioenrechten en tot  
de NSW behorende landgoederen niet tot de bezittingen behoren.393 Deze negatief 
geformuleerde fictie zou vervangen kunnen worden door een vrijstelling in de wet. 
Dat de wetgever toch gebruik maakt van de fictievorm zou volgens Moltmaker worden 
ingegeven vanuit overwegingen van (tekstuele) spaarzaamheid. Door gebruik te 
maken van de fictievorm zou de wet duidelijk en overzichtelijk blijven. Belangrijker 
evenwel acht ik het inhoudelijke argument voor deze keuze: een vrijstelling heeft een 
ander karakter dan een negatieve fictie, omdat een vrijstelling suggereert dat daaraan 
een belastbaarheid voorafgaat.394 

Ook de huidige wetgeving bevat negatieve ficties. Binnen het stelsel van de vermogens-
rendementsheffing worden bijvoorbeeld bepaalde belastingvorderingen en –schulden 
uit de rendementsgrondslag gedefinieerd, zie de slotzin van art. 5.3, lid 2 en lid 3, sub 
b Wet IB 2001.

Voor vormdenkers ligt de reden voor het gebruik van het alsof in het recht vooral in haar 
redactionele pluspunten. Rechtsvormers maken gebruik van de rechtsfictie omdat de 
formulering van rechtsregels via de techniek van de fictie in het algemeen de bondigste 
is. Scholten schildert de rechtsfictie daarom als het “hulpmiddel van de spaarzaamheid 
van regels en begrippen.”395 De techniek van de rechtsfictie kan dan worden vergeleken 
met een vorm van steno. Met het als reeds geboren aanmerken van een ongeboren kind 
(art. 1:2 BW) wordt op eenvoudige wijze een hele reeks van regels toepasselijk gemaakt, 
ook voor situaties die minder gemakkelijk te overzien zijn. Het gebruik van de fictie zou de 
voorkeur verdienen boven een uitdrukkelijker geformuleerde bepaling en herhaalde 
verwijzingen naar een andere wettelijke bepaling. 
Wie zodoende de rechtsfictie beschouwt als een redactionele techniek voor wetgeving, 
ziet geen principieel verschil tussen rechtsficties en andere rechtsregels. Zoals hierna zal 
blijken veronderstelt een vormdenker immers dat de fictie kan worden uitgegumd door 
het geven van een opsomming of door gebruik te maken van een ruimer geformuleerd 
hoofdbegrip waarop uitzonderingen worden gemaakt. 

393 Vgl. de formulering van art. 5.4 en 5.7 Wet IB 2001. Zie ook Dusarduijn 2010, blz.117-118.
394 Moltmaker 1968, blz. 17-18.
395 Scholten (Asser) 1974, blz. 51-52. 
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3.5.1  De (on)herkenbaarheid van de vormfictie
Een rechtsfictie die een gelijkstelling van ongelijke situaties in het recht gebiedt, is 
traditioneel te herkennen aan de uitdrukking ‘wordt geacht’ of soortgelijke woorden. Zo 
bepaalt de woonplaatsfictie van art. 2.2 Wet IB 2001: 

Een persoon die ophoudt in Nederland te wonen en binnen een jaar daarna weer in 
Nederland gaat wonen zonder intussen in een andere mogendheid (…) te hebben 
gewoond, wordt ook tijdens zijn afwezigheid geacht in Nederland te hebben 
gewoond. [cursivering SD]396 

Met de aanduiding ‘wordt geacht’ geeft de wetgever aan zich te realiseren dat de reële 
woonplaats van de ‘afwezige’ belastingplichtige zich in deze periode niet op Nederlandse 
bodem bevindt. Het alsof erkent met haar woordkeus de feitelijke onjuistheid van die 
aanname. 
De aanwezigheid van een rechtsfictie kan echter niet worden opgespoord aan de hand 
van traditionele verwoordingen als wordt geacht, wordt beschouwd, of wordt aangemerkt. 
Zo vermeldt de huidige tekst van de Wet IB 2001 135 keer de term ‘wordt geacht’,397 maar 
deze telling vormt geen weerspiegeling van het aantal rechtsficties in deze wet. Een 
rechtsfictie kan immers ook aanwezig zijn als de rechtsregels wordt verwoord met de 
robuuste term wordt gesteld, zoals in art. 3.23 Wet IB 2001 (tonnageregeling), art. 3112  
Wet IB 2001 (voordeel uit eigen woning) en art. 4.31 Wet IB 2001 (verleende koopopties). 
Een eenduidige verwoording van het alsof in het belastingrecht ontbreekt dus. Bovendien wijst 
de uitdrukking wordt geacht niet automatisch op de aanwezigheid van een rechtsfictie: 

“Wil men nagaan of er sprake is van een fictie of b.v. van een precisering van een door 
de wet eerder gehanteerd begrip, dan zal men zich moeten afvragen waar het gebruikte 
begrip van afkomstig is en wat de oorspronkelijke betekenis is.”398

Ook hieruit blijkt de noodzaak voor een heldere verwoording van de fiscale rechtsfictie, 
alleen daardoor kan haar kenbaarheid en haar herkenbaarheid toenemen.399 

3.5.2  De rechtsfictie wordt uitgegumd 
Uit het voorgaande blijkt dat een vormdenker het gebruik van ficties door de wetgever 
niet rechtvaardigt met overwegingen van rechtstheoretische aard. In zijn ogen waarborgt 
de fiscale rechtsfictie het economische gebruik van taal, ze houdt de wettekst helder en 

396 Voor vormdenkers toont de woonplaatsfictie spaarzaam taalgebruik omdat ze een opsomming van mogelijke 
situaties voorkomt.

397 Telling op basis van de in augustus 2015 geldende tekst van de Wet IB 2001.
398 Moltmaker 1968, blz. 13.
399 Ik werk dit verder uit in deel 3, hoofdstuk 3.
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overzichtelijk. Uit die visie volgt dat deze rechtsfictie ook kan worden vervangen door een 
juridische verwijzing of gelijkstelling. Zo stelt Apeldoorn:

“Van alle in de wet voorkomende ficties geldt, dat zij alleen naar den vorm, naar de 
formuleringen ficties zijn: zij kunnen alle vervangen worden door bepalingen die 
uitdrukkelijk geformuleerd zijn als uitzonderingen op of verwijzingen naar andere 
bepalingen. Onmisbaar zijn dus de wettelijke ficties niet.”400

Ter illustratie van de mogelijkheden voor het herformuleren van een alsof bepaling 
verwijst Albert naar de fiscale rechtsfictie van art. 3, lid 1 SW 1956. In haar huidige vorm 
bepaalt deze fictie dat elke Nederlander die binnen het Rijk heeft gewoond en binnen 
tien jaren, nadat hij het Rijk metterwoon heeft verlaten, overlijdt of een schenking doet, 
geacht wordt ten tijde van zijn overlijden of van het doen van de schenking binnen het 
Rijk te wonen. Albert betoogt: 

“De wetgever had precies hetzelfde resultaat kunnen bereiken zonder woonplaats-
fictie, namelijk door in artikel 1 van de Successiewet 1956 verkrijgingen belastbaar te 
stellen die afkomstig zijn van: 
a. degene die op het moment van de schenking of overlijden in Nederland woont; 
b.  degene die tien jaar vóór het moment van de schenking of overlijden in Nederland 

woonde en die op het moment van de schenking of overlijden de Nederlandse 
nationaliteit heeft.”401 

In zijn ogen kan het gebruik van de rechtsfictie worden vermeden door de alternatieve 
verwoording dat voor feit b, die niet binnen het bereik van categorie a valt, dezelfde 
rechtsgevolgen optreden als voor feit a. Bij deze focus op de vorm van de rechtsfictie leidt 
herformulering van de wettekst tot een tekstueel verdwijnen van de rechtsfictie. Feit b 
wordt immers niet meer ‘geacht’ feit a te zijn, als beide feiten juridisch aan elkaar gelijk 
worden gesteld. De hoofdrolspeler in de woonplaatsfictie wordt dus niet geacht in 
Nederland te wonen, hij wordt voor het fiscale recht gelijkgesteld met iemand die in 
Nederland woont. 

Hoewel de vormfictie lijkt te sterven door deze verwoording, is materieel bezien nog steeds 
sprake is van een fingeren. De reguliere fiscale rechtswerkelijkheid van de Successiewet 
stelt immers dat verkrijgingen worden belast die afkomstig zijn van inwoners, erflaters en 
schenkers die ten tijde van het overlijden resp. de schenking in Nederland wonen.402  

400 Van Apeldoorn 1966, blz. 352, in gelijke zin Moltmaker 1968, blz. 16. Anders: Albert 2012. Hij stelt, mijns inziens 
terecht,: “Vanzelfsprekend zijn er ook nogal wat ficties die niet zijn te vermijden zonder de einduitkomst geweld 
aan te doen.” Hij wijst daarbij op art. 2.14a Wet IB 2001. 

401 Albert 2012. Het voorbeeld is ook aangehaald in de introductie.
402 Art. 1, lid 1 SW 1956.
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De met letter b verwoorde uitbreiding dat ook een verkrijging wordt belast van een 
niet-inwoner die de Nederlandse nationaliteit heeft (mits hij in de afgelopen tien jaar 
inwoner is geweest), is nog steeds een bewuste doelgerichte afwijking van die reguliere 
fiscale rechtswerkelijkheid. De hoofdrolspeler woont in deze periode immers niet werkelijk  
in Nederland, maar het door hem geschonken of vererfde vermogen wordt belast alsof 
dit wel zo is. Dat botst met het uitgangspunt van de Successiewet. De uitbreiding van  
het basisbegrip belastbare verkrijgingen geldt in dit onderzoek daarom, ongeacht haar 
verwoording, als een fiscale rechtsfictie. 
De kern van de rechtsfictie - haar botsing met de reguliere, door de rechtsnorm geconstrueerde, 
rechtswerkelijkheid - verdwijnt niet door een andere tekstredactie.403 Deze herziene 
verwoording vermomt juist het fingeren, het afwijken van de reguliere fiscale rechts-
werkelijkheid. Om te voorkomen dat de aanwezigheid van een alsof een semantische 
discussie wordt, bepleit ik de herkenbare aanwezigheid van de rechtsfictie, ook in de taal 
van de wet.404 

Het ‘bewust’ uitgummen van de fictie door een herziening van het taalgebruik moet 
worden onderscheiden van de situatie waarin een fictie haar status ontgroeit door een 
gewijzigd rechtsinzicht. Zo kan worden gedacht dat het concept ‘vertegenwoordiging’ 
een fictie is indien verondersteld zou worden dat een mens in rechte uitsluitend gebonden zou 
kunnen worden door zijn persoonlijk handelen. De fictie is dan nodig om gebondenheid 
door handelingen van anderen aan te nemen (alsof de handeling zelf wordt verricht). 
Vanuit een ander rechtstheoretisch perspectief is echter het begrip ‘vertegenwoordiging’ 
geen fictie.405 

3.5.3  Het hernieuwde vormdenken
Aan de klassieke vormdefinitie van de fictie kleeft een smetje nu een herformulering van 
een rechtsregel de fictie alleen tekstueel uit beeld laat verdwijnen, maar niet materieel.  
De door Geppaart geïntroduceerde definitie van de fictie is dan ook te verkiezen boven 
de klassieke indeplaatsstellingsdefinitie van Dekkers. Als essentie van een rechtsfictie 
beschouwt Geppaart:

“het bewust van toepassing verklaren van rechtsregels die gelden voor een bepaalde 
feitelijke grondslag op een andere feitelijke grondslag.”406 

403 Deze vaststelling zegt nog niets over het al dan niet gerechtvaardigd zijn van dit fingeren. Deze inhoudelijke 
beoordeling van een aantal fiscale rechtsficties vindt plaats in deel 2 van dit onderzoek. 

404 Zie verder deel 3, hoofdstuk 3.
405 Eggens 1958, blz. 320-321. Anders: Van Beers 2009, blz. 382.
406 Zie Geppaart 1999.
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Ook deze definitie is gebaseerd op de vorm waarin de rechtsfictie wordt gegoten, de 
omschrijving is immers niet gericht op de functie of het resultaat van dit alsof.407  

De omschrijving is ruimer dan de klassieke vormdefinitie. Geppaarts verwoording omvat 
enerzijds de klassieke vorm waarin de rechtsregels van categorie a van toepassing worden 
verklaard op het in deze categorie onder te brengen feit b dat geacht wordt een feit a te 
zijn. Anderzijds biedt zijn definitie ook ruimte voor de variant waarbij de wetgever vastlegt 
dat voor feit b dezelfde rechtsregels zullen gelden als voor feiten die binnen categorie a 
vallen. Ook dan zijn de rechtsgevolgen voor beide feiten gelijkgeschakeld, maar de 
traditionele indeplaatsstelling treedt niet op. Met deze ruimere omschrijving voorkomt 
Geppaart dat de rechtsfictie weggepoetst zou worden door een herformulering van de 
rechtsregel. Niet alleen het fingeren met behulp van een juridische gelijkstelling van de 
feitelijk ongelijke omstandigheden wordt erkend als een rechtsfictie, maar ook de 
gelijkstelling van de rechtsgevolgen voor deze ongelijke omstandigheden.

Het nadeel van de vernieuwde vormgerichte definitie is dat ze niet kan worden toegepast 
op een volledig nieuwe rechtsregel gebaseerd op het fingeren van feiten en omstandigheden. 
Het van toepassing verklaren van rechtsregels op een bepaalde grondslag vereist immers 
de aanwezigheid van een bestaande categorie. Deze problemen treden onder meer op 
bij de in 2001 geïntroduceerde vermogensrendementsheffing die binnen het reële stelsel 
van de Wet IB 2001 een bijzonder karakter heeft. Art. 5.2 Wet IB 2001 belast immers niet 
het daadwerkelijk met het vermogen gegenereerde inkomen. Met het oog op de eenvoud 
en een stabiele belastingopbrengst wordt bedacht dat het jaarlijks inkomen uit sparen en 
beleggen 4% bedraagt van de waarde van het op de peildatum tot de grondslag 
behorende vermogen. Ook hier is sprake van een doelgerichte en bewuste afwijking van 
de werkelijkheid.408 Zou de Geppaartse definitie van de rechtsfictie worden toegepast op 
het door art. 5.2 Wet IB 2001 gefingeerde rendement, dan past deze omschrijving niet. We 
veronderstellen weliswaar dat de vermogensbezitter 4% rendement genereert, maar 
binnen het analytische kader van de Wet IB 2001 is geen sprake van het van toepassing 
verklaren van (reeds geldende) rechtsregels op een andere feitelijke grondslag. Binnen 
een op vorm gerichte fictiedefinitie zou deze rechtsregel niet kwalificeren als een fictie. 
Toch staat het dit alsof van de vermogensrendementsfictie haaks op het uitgangspunt 
van de Wet IB 2001. In deze op draagkracht gerichte heffing geldt immers de hoofdregel 
dat het reële inkomen uit een inkomensbron de basis voor heffing vormt. Andere ficties 
binnen de Wet IB 2001 - zoals de fictieve plaatsing van vermogen in meerdere 
inkomensboxen op grond van art. 2.14 lid 3, sub b Wet IB 2001 en de stapeling van ficties 
in art. 5.20 lid 3 Wet IB 2001 - vallen eveneens buiten het kader van deze verbeterde vorm-
omschrijving. 

407 In gelijke zin Freudenthal 2004, blz. 14.
408 Zowel van de empirische werkelijkheid, als van de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid.
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Ook bij het door Geppaart geformuleerde alternatief leidt het centraal stellen van de vorm 
van de rechtsregel dus tot een onterecht uitsluiten van meerdere bepalingen van hun 
kwalificatie als rechtsfictie.409 Overigens negeert deze wetenschapper bij zijn analyse van 
het alsof de rol van de empirische werkelijkheid van belastingplichtigen. Deze dimensie 
van de werkelijkheid is essentieel voor de aanvaardbaarheid van het alsof, haar maat-
schappelijke legitimiteit. Bij resultaatdenkers staat juist dit facet van de werkelijkheid 
centraal, zoals we hierna zullen zien. 

Uit het voorgaande volgt dat de reikwijdte van de vormomschrijving van de rechtsfictie te 
beperkt is. Deze definitie omvat immers niet iedere rechtsregel waarbij sprake is van 
fingeren. Bovendien geldt de door vormdenkers gesuggereerde belofte van tekstuele 
beknoptheid niet voor iedere fiscale rechtsfictie. Ook de door deze vormdenkers 
aangehangen stelling dat een andere tekstuele vormgeving van rechtsficties het alsof zou 
kunnen uitgummen, acht ik onjuist. Een andere verwoording wijzigt weliswaar de 
woorden van de wet, maar de redactionele aanpassing lost de in de in de rechtsregel 
besloten fictie niet daadwerkelijk op. Bovendien wordt daardoor de zichtbare relatie met 
de ratio van de rechtsregel zelf, het doel van de reguliere rechtsnorm, volledig losgelaten.  
Voor mijn onderzoek is de definitie gehanteerd door vormdenkers daarom minder 
geschikt.

3.6  Focus op het resultaat van de rechtsfictie 

Voor denkers behorend tot de derde stroming staat het resultaat van het fingeren centraal: 
de definitie van de rechtsfictie wordt daarbij gerelateerd aan haar uitkomst. Een fictie 
geldt daarbij als een voorstelling die onwerkelijk is.410 Hoewel de relatie tussen het alsof en 
de werkelijkheid bij iedere fictie een rol speelt, benutten alleen de resultaatdenkers deze 
werkelijkheid als onderdeel van hun definitie. In zijn onderzoek naar de inkomstenbelasting  
als de ‘koningin in zijn belastingsprookje’, omschrijft Freudenthal de inkomensfictie als:

“een wettelijke bepaling op grond waarvan de werkelijkheid verplicht geheel of ten 
dele terzijde wordt gesteld en die een rechtstreeks gevolg heeft voor de hoogte van 
het voor de inkomstenbelasting in aanmerking te nemen inkomen.”411

Het gevolg van de rechtsfictie, het creëren van een situatie in strijd met de werkelijkheid 
van een belastingplichtige, beschouwt hij als haar wezenskenmerk. Een omschrijving van 
de fictie die inzoomt op haar resultaat, het negeren van de werkelijkheid, voorkomt dat 

409 In gelijke zin Freudenthal 2004, blz. 14.
410 Eggens 1958, blz. 5.
411 Freudenthal 2004, blz. 16.
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deze alsof-bepaling door een herformulering haar fictiekarakter zou verliezen. De definitie 
kan bovendien ook worden ingezet bij de rechtsfictie die een nieuw alsof tot leven roept.  
Toch kleven ook aan deze definitie haken en ogen. Het diffuse karakter van het begrip 
werkelijkheid hangt immers als een donkere wolk boven de heldere definitie van het 
 resultaatdenken. Om de resultaatgerichte visie op de rechtsfictie te kunnen onderzoeken, 
wordt daarom eerst een uitstapje gemaakt naar de filosofische kijk op de werkelijkheid. 
De eerste reisgenoot daarbij is de correspondentiedenker.

3.6.1  Correspondentiedenkers: zien is geloven 
Wie nadenkt over wat werkelijk is, komt al snel op de idee dat de werkelijkheid een relatie 
heeft met onze zintuigen: alles wat we kunnen zien, horen, voelen, proeven of ruiken 
ervaren we als een realiteit.412 De term werkelijk lijkt onlosmakelijk verbonden met 
‘zintuiglijk waarneembaar’, al vallen de begrippen niet volledig samen omdat onze 
zintuigen ook foute waarnemingen kunnen doen.413 Wie deze gedachte hanteert, erkent 
alleen concrete, objectief waarneembare zaken als een werkelijke bestaanbaarheid. Een 
belangrijk pluspunt van deze visie is dat ze overeenstemt met ons intuïtieve idee van wat 
werkelijk is. Als mensen zijn we geneigd onze waarneming van een stukje wereld te 
beschouwen als een werkelijkheid. Ik zie, hoor, voel, proef of ruik iets, dus dat iets bestaat,  
is werkelijk. Ook in het recht duikt deze visie op de werkelijkheid op. Voor Hijmans geldt  
ze zelfs als enige rechtsbron:

“dat de voornaamste rechtsbron niet is de wet noch de gewoonte, en evenmin de 
rechtswetenschap of de rechtspraak (…) maar de levende werkelijkheid zelf. Deze 
draagt haar recht in zich, en de rechtsorde is één harer zijden.”414

Hoewel Hijmans de geldingskracht van wet en gewoonte erkent, beschouwt hij ze als 
“aftapkranen, aangebracht aan de origineele rechtsbron, die ook buiten hen om vloeit.”415 

Juridische constructies en begrippen - zoals de goede trouw of de ondeelbare verbintenis 
- bestaan voor hem niet werkelijk want die “heeft nog niemand op een wandeling 
ontmoet.”416 Rechtsinstituten zoals koop en huur zouden wel werkelijkheden zijn, omdat 
het voltrekken daarvan daadwerkelijk aanschouwd kan worden. Ook koop- en huur-
overeenkomsten zijn echter begrippen die alleen denkend bepaald kunnen worden, op 

412 De autoriteit van onze zintuigen als bron van kennis is twijfelachtig. Volgens fenomenologen zouden niet onze 
zintuigen zich vergissen, wijzelf maken de vergissing. We verwoorden immers onze waarneming in een door 
mensen gemaakte, onvolmaakte taal. Zie Popper 1962, blz. 50.

413 Medicijnen, ziekten en stress kunnen onze waarneming beïnvloeden, net als drank en drugs.
414 Hijmans 1910, blz. 13-14.
415 Hijmans 1910, blz. 7. Basis voor zijn betoog is HR 17 december 1909, W-8947 (Druyvestein) waarin wordt geoor-

deeld dat een materieel bestaande vereniging geen erfgenaam kan zijn nu aan formele eisen niet is voldaan. 
Anders: Van den Bergh 1989, blz. 9-11.

416 Hijmans 1933, blz. 8.
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een wandeling komen we hen evenmin tegen. Bovendien heeft niemand ooit deze 
overeenkomsten zelf zien voltrekken. Eggens merkt dan ook op dat de visie van Hijmans 
naïef is:

“zoo verstoffelijkt hij de koop en de huur, omdat hij zich als werkelijkheid denkt datgene 
wat - onmiddellijk zonder doordenking - voor zintuigelijke waarneming vatbaar is.”417

Hijmans kijk op de werkelijkheid in het recht hangt nauw samen met de klassieke opvatting 
over de waarheid gehanteerd door aanhangers van de correspondentietheorie.418 Voor 
hen is iets waar als het correspondeert met de (waarneembare) werkelijkheid, de waarheid 
loopt hand in hand met deze werkelijkheid. Hoewel ik de correspondentiedenkers 
ongetwijfeld tekort doe met deze korte schets, beschouwen zij een bestaan onafhankelijk 
van het (subjectieve) bewustzijn als het ware kenmerk van de werkelijkheid. In die visie is 
een droom niet werkelijk omdat deze voortvloeit uit het onderbewustzijn en geen 
verband houdt met een waarneming buiten de geest van de dromer. Alleen bij een 
passief ontvangen indruk is sprake van een oorzaak buiten de mens, deze geldt wel als 
een waarheid en een werkelijkheid.419 Het object (het waargenomene) moet los staan van 
het subject (de waarnemer) om waar en werkelijk te kunnen zijn. 

Aan deze gedachte kleeft een belangrijk probleem. Wie denkt dat de objectieve werkelijkheid 
(passief) waargenomen kan worden, ontkent de wisselwerking tussen mens en omgeving. 
Geen enkele indruk kan volledig passief worden ontvangen omdat geen enkele 
waarneming maagdelijk is. Elke oogopslag veroorzaakt gezichtsbedrog, stelt de dichter.420 
De filosoof Descartes (1596-1650) concludeert dan ook dat er een wezenlijk onderscheid 
bestaat tussen de wereld zoals deze werkelijk is en de wereld zoals wij haar ervaren. Voor 
Descartes bestaat de werkelijke wereld uit bewegende materie die volkomen betekenisloos 
is, terwijl de wereld die mensen ervaren vol betekenis is.421 Het ervaren object bestaat dus 
niet los van het subject: de wereld zoals we haar ervaren is een product van ons eigen 
brein. Daarom kunnen we nooit zeker zijn van het waarheidsgehalte van ons denken en 
van onze waarnemingen, het kan allemaal verbeelding zijn.422 Die twijfel geldt ook ten 
aanzien van beelden die we als objectief ervaren, zoals de journalistieke fotografie.

417 Eggens 1935, blz. 5.
418 De idee dat waarheid bestaat uit een overeenstemming tussen de werkelijke feiten en het menselijk verstand. 
419 Glastra van Loon 1959, blz. 232.
420 Roggeman 2000 blz. 48, slotzin van zijn ‘Gedicht om op een wolk te schrijven’. 
421 Rutten 2009, blz. 3-4.
422 Descartes lost dit brugprobleem op met de introductie van een goddelijke instantie die garant kan staan voor 

de waarheid van onze kennis. Zie Rutten 2009, blz. 16 e.v.
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Een blik op de werkelijkheid
Voor correspondentiedenkers geldt: zien is geloven.423 Toch kunnen ook onze ziende 
ogen ons bedriegen. Dat geldt bij uitstek als we bewerkte afbeeldingen zien, zoals 
een geretoucheerde foto. Een retouche kan beelden verfraaien door toevoeging van 
licht en schaduw, maar ze kan ook delen van het beeld onzichtbaar maken. Deze 
 retoucheerkunst is zelfs een probaat middel om politieke tegenstanders uit beeld  te 
poetsen, ze wordt daarom aangeduid als de Stalinistische reconstructie. Zo wordt 
Trotsky, die door Stalin in 1927 naar Siberië wordt verbannen, via retouche ook uit de 
fotografische herinnering van de Russen verwijderd. De geschiedenis herhaalt zich in  
2012 als de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un via een strategisch fotoshoppen 
zijn ter dood gebrachte oom Jang Song-thaek uit het beeldmateriaal elimineert. 
De beïnvloeding van het gepresenteerde beeld kan ook op subtielere wijze plaatsvinden. 
Elke fotograaf weet dat hij met zijn keuze voor beelduitsnede, combinatie van 
sluitertijd en diafragma en standpunt nauwkeurig kan bepalen wat de toeschouwer 
te zien zal krijgen. Hij kan daarmee ook de door het beeld opgeroepen emotie 
beïnvloeden. Bij fotografische kunst verwacht en herkent de kijker dit spel met de 
werkelijkheid, bij journalistieke fotografie zijn we minder wantrouwig. Ook daar blijkt 
echter dat ‘zien’ niet altijd synoniem is met het ‘geloof’ in het zichtbare. Zo wordt  
in 1992 een foto verspreid van een vluchtelingenkamp in Bosnië waarop we een 
uitgemergelde man met ontbloot bovenlijf zien achter prikkeldraad. Het beeld 
schokt de wereld, omdat het herinneringen oproept aan de concentratiekampen van 
de nazi’s. Jaren later blijkt de werkelijkheid anders dan afgebeeld. Niet de man bevindt  
zich achter het prikkeldraad, de cameraploeg staat zelf achter een hek. Andere, 
 ongepubliceerde, beelden tonen dat de mensen in het kamp min of meer vrij kunnen 
lopen. Camerahoek en beelduitsnede zijn zorgvuldig gekozen, net als de in beeld 
gebrachte man die van nature erg mager is.424 

Ook als we zelf, zonder tussengeschoven beelden, naar de werkelijkheid kijken, staat geen 
enkele waarneming los van onszelf. Pas als we die waarnemingen ordenen in ons hoofd 
en inkleuren met ons denken, geven wij hen betekenis.425 We weten niet hoe de werkelijkheid 
echt is, we kennen alleen het door ons waargenomen beeld.426 Deze Kantiaanse conclusie 
vormt echter geen obstakel voor de resultaatsdefinitie van de fictie. De door resultaatdenkers 
verwoorde werkelijkheid betreft niet de ware werkelijkheid die ons omringt, maar de 

423 Fuller 1967, blz. 93, spreekt over “the picture theory of truth.”
424 Deichmann 1997, gebaseerd op interviews met de cameraploeg. Overigens zijn er wel Bosnische vluchtelingen 

gemarteld, uitgehongerd en zelfs vermoord. Op een andere plaats zou dit beeld een werkelijkheid kunnen zijn.
425 Voor Kant vindt deze ordening vooral plaats via de a priori vormen van zintuiglijkheid (tijd en ruimte) en de a 

priori categorieën van het verstand (kwantiteit, kwaliteit, relatie en modaliteit). Zie daarover ook Vaihinger 1911, 
blz. 613 e.v. Voor dit onderzoek is dat minder relevant.

426 Ook Plato laat in de Republiek met zijn allegorie van de grot zien dat onze ervaringswereld alleen maar een 
schaduw is, een reflectie van de echte wereld. Popper 1962, blz. 46 noemt dit “the beginnings of a pessimistic 
epistemology.” Zie ook Bonjour & Lyoins 2007.
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werkelijkheid zoals de mens die ervaart, aanschouwt en beschouwt. Een rechtsfictie wijkt 
dan niet af van de ware werkelijkheid, maar van de werkelijkheid zoals die wordt ervaren. 
De resultaatgerichte definitie van de rechtsfictie vereist echter een nadere afbakening van 
deze werkelijkheid en de plaats van het (fiscale) recht binnen dat ervaren stukje wereld. 
Om die afbakening te kunnen maken, verlaten we het filosofische pad weer.

3.6.2  De invloed van de civielrechtelijke werkelijkheid
Albert geeft een eerste aanzet voor de omschrijving van de, voor dit onderzoek relevante, 
werkelijkheid als hij in zijn definitie van de fiscale rechtsfictie de wereld van de fiscaliteit 
relateert aan de rechtswerkelijkheid van de civilist. Daartoe breidt hij voor zijn definitie het 
begrip werkelijkheid uit. Dat leidt tot de volgende omschrijving: 

“Een (belasting)fictie is: iets bewust in strijd met de werkelijkheid - daaronder begrepen de door 
de wetgever gecreëerde civielrechtelijke werkelijkheid - als feitelijke toestand aannemen.”427 

Dat zou, in de woorden van Albert, impliceren dat alle ficties die in het civiele recht zijn 
opgenomen, uitgesloten zijn van het begrip fictie in de fiscale wereld.428 Nu Albert het 
begrip rechtspersoon ziet als “de belangrijkste fictie in het civiele recht” 429 is het begrip 
daarom automatisch uitgesloten van zijn beschrijving van het begrip (belasting)fictie.

Een waardevol element in deze definitie is dat Albert in deze definitie rekening houdt met 
de interactie tussen verschillende werkelijkheden. Ook mijn onderzoek naar de fiscale 
rechtsfictie betrekt verschillende dimensies van de werkelijkheid in de beschouwing.430 Ik 
deel echter de mening van Albert niet dat een civielrechtelijke fictie nimmer als een fiscale 
rechtsfictie zou kunnen gelden. Weliswaar beschouw ik de besloten vennootschap 
evenmin als een rechtsfictie, maar niet vanuit de gedachte dat deze rechtspersoon een 
civielrechtelijke fictie zou zijn en daarom automatisch deel zou zijn van de fiscale rechts-
werkelijkheid. Zoals ik eerder heb betoogd, is bij het begrip rechtspersoonlijkheid geen 
sprake van een (rechts)fictie. Het begrip rechtspersoon maakt onderdeel uit van het 
reguliere recht, zowel binnen de civielrechtelijke als de fiscaalrechtelijk werkelijkheid.431 

Of en in hoeverre de civielrechtelijke wereld doorwerkt in het fiscale recht, moet volgens 
mij per situatie worden bekeken. Dat geldt zowel voor haar fictieve als voor haar reguliere 
civiele rechtsbegrippen. 

427 Albert 2006 (1), blz. 6. In een later artikel lijkt hij meer te neigen naar de vormgerichte definitie van een rechts-
fictie, zie Albert 2012.

428 Albert 2012. Bedoeld zal zijn: uitgesloten van het begrip belastingfictie. 
429 Albert 2012. Ook de Commissie ficties en forfaits 2014, blz. 47, blijkt aanhanger van de fictiegedachte van rechts-

persoonlijkheid.
430 Zie verder deel 1, hoofdstuk 3, par. 3.7 voor deze ontleding van de dimensies van de werkelijkheid. 
431 Zie deel 1, hoofdstuk 1, par. 1.5.1.2 voor een beschouwing over de fictieleer van rechtspersonen.
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Over deze relatie tussen het fiscale en het civiele recht kan echter verschillend worden 
gedacht. Zo kan worden verondersteld dat het fiscale recht ondergeschikt is aan het civiele 
recht,432 maar het fiscale recht kan ook worden beschouwd als een autonoom rechtsgebied 
met eigen doelstellingen, beginselen en normen. Deze fiscale rechtswerkelijkheid gebruikt  
dan uitsluitend fiscaalrechtelijke kwalificaties.433 Een derde visie wordt verdedigd door 
Geppaart. Hij hanteert de idee dat het fiscale recht samen met het civiele recht en andere 
rechtswerkelijkheden deel uitmaakt van dezelfde rechtseenheid. Binnen deze gedachte 
vormen het civiele en het fiscale recht functioneel verschillende, maar gelijkwaardige 
onderdelen van eenzelfde rechtsorde. 
Ook in mijn ogen vormt de wereld van het recht idealiter een eenheid. Bij een ontmoeting 
tussen het fiscale recht en het civiele recht zal echter de kwalificatie van bepaalde (rechts)
feiten vooral gebaseerd moeten worden op definities in de fiscale wet- en regelgeving  
en de uitleg daarvan door de belastingkamer van de Hoge Raad. Begrippen van civiel-
rechtelijke origine kunnen daardoor een eigen fiscaalrechtelijke invulling krijgen. 434 Slechts 
daar waar een fiscale definitie ontbreekt, kan deze worden herleid uit het civiele recht. 
Binnen deze eenheid van recht kent het fiscale recht dus een eigen autonomie. Toch leunt 
een groot deel van de fiscale rechtswerkelijkheid nog steeds op civielrechtelijke begrippen. 
Hoewel de civielrechtelijke blik niet (meer) geldt als de basisnorm voor de uitwerking van 
fiscaalrechtelijke vraagstukken, is zijn invloed nog nadrukkelijk aanwezig. In een aantal 
gevallen kan deze aansluiting bij de civielrechtelijke kijk zelfs leiden tot de kwalificatie 
‘rechtsfictie’, een stempel die een bepaling misschien niet zou krijgen indien we zouden 
uitgaan van een volledig autonoom fiscaalrechtelijk denken. 

De rechtshandeling binnen het vervreemdingsbegrip
De op economische leest gestoelde aanmerkelijkbelangregeling wordt beheerst 
door civielrechtelijk gekleurde jurisprudentie over het, niet in de belastingwet 
gedefinieerde, vervreemdingsbegrip van art. 4.12, sub b Wet IB 2001. Volgens deze 
rechtspraak is van een vervreemding van de aandelen behorend tot een aanmerkelijk 
belang sprake bij “elke rechtshandeling waardoor de eigenaar van aandelen of 
winstbewijzen die aandelen of winstbewijzen uit zijn vermogen in dat van een ander 
doet overgaan.”435 Door deze nadrukkelijke melding van een rechtshandeling, vormt 
de overgang onder algemene titel bij overlijden van de aanmerkelijkbelanghouder 
geen vervreemding van zijn aandelen. Weliswaar is het opmaken van een uiterste 
wilsbeschikking een (eenzijdige) rechtshandeling, maar voor de daadwerkelijke 
overgang van de aandelen in het vermogen van een ander (de erfgenaam) is het 

432 Zie bijvoorbeeld IJzerman 1991, blz. 75-76.
433 Zie Nieuwenhuizen 2010, blz. 52.
434 Zo concludeert Geppaart 1965, blz. 185, dat in het licht van de fiscale norm de suggestie die uitgaat van de 

civielrechtelijke kwalificatie zonodig gebroken zal moeten worden.
435 Zie HR 10 februari 1960, BNB 1960/123. Van winstrealisatie is geen sprake indien de aandelen in het vermogen 

van de aandeelhouder economisch dezelfde plaats innemen als de afgestane aandelen.
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noodzakelijk dat de eigenaar van deze aandelen eerst overlijdt. Dat overlijden is geen 
rechtshandeling en alleen door dit overlijden gaan de aandelen nog niet over: die 
overgang vindt immers plaats krachtens testament. Hoewel een overgang krachtens 
erfrecht in economisch opzicht tot gevolg heeft dat de aandelen uit het vermogen 
van de erflater overgaan in het vermogen van de erfgenaam, mist deze overgang de 
door de vervreemdingsjurisprudentie vereiste rechtshandeling. Nu de wetgever 
enerzijds vasthoudt aan de civiele inkleuring van het vervreemdingsbegrip, maar 
anderzijds de overgang krachtens erfrecht wil zien als een te belasten ‘vervreemding’, 
heeft hij de kunstgreep van het alsof nodig om recht te kunnen doen aan de 
economische werkelijkheid. In art. 4.16, lid 1, sub e, Wet IB 2001 wordt die ‘fictieve 
vervreemding’ geschetst.436

Binnen de eenheid van het recht leidt het ontbreken van een fiscaalrechtelijke definitie 
van het vervreemdingsbegrip enerzijds tot het doorwerken van de civielrechtelijke 
inkleuring van een begrip, anderzijds bewerkstelligt het ook de creatie van een fiscale 
rechtsfictie. 

Ook andere invloeden van de civielrechtelijke inkleuring zijn mogelijk. Zo kan ook een 
 civielrechtelijk alsof het fiscale recht beïnvloeden. Deze civielrechtelijke rechtsfictie kan 
worden beschouwd als een afwijking van de reguliere civielrechtelijke werkelijkheid. Zo 
vormen afstammingsficties een inbreuk op de hoofdregel dat een familierechtelijke 
betrekking ontstaat door bloedverwantschap en bij de fictie van het ongeboren kind 
wordt de hoofdregel doorbroken dat een natuurlijk persoon ontstaat door geboorte. Ook 
de gelding van dit civielrechtelijke alsof in de wereld van het fiscale recht dient per situatie 
beoordeeld te worden en is vooral afhankelijk van de vraag of de fiscale wet- en 
regelgeving over eigen definities beschikt. Dat is niet altijd het geval. In veel situaties sluit 
het fiscale recht daarom stilzwijgend aan bij de betekenis van civielrechtelijke begrippen, 
ook als deze begrippen afkomstig zijn uit de fictieve civiele rechtswerkelijkheid.

De invloed van het civielrechtelijke alsof
Zo werkt de afstammingsfictie van een geadopteerd kind (art. 1:3 lid 1 BW respectie-
velijk art. 1:229 BW) automatisch door in het fiscale recht. In art. 2, lid 3, sub i, AWR 
wordt immers een kind gedefinieerd als een eerstegraads bloedverwant en aanverwant  
in de neergaande lijn. Die omschrijving omvat ook het geadopteerde kind omdat het 
civielrechtelijke alsof een bloedverwantschap met de adoptiefouders veronderstelt.437 

Eenzelfde automatische doorwerking geldt voor het rechtsvermoeden van art. 1:199 

436 Art. 4.16 Wet IB 2001 omvat ook fictieve vervreemdingen die in economisch opzicht geen overgang vormen, 
zoals de emigratie van een aanmerkelijkbelanghouder.

437 Door de aanduiding ‘bloedverwant’ in art. 2, lid 3, sub i AWR blijft het geadopteerde kind in fiscale zin ook het 
kind van zijn biologische ouders. Zie Gubbels & Van Vijfeijken 2012, blz. 245-246.
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BW dat veronderstelt dat de echtgenoot de vader is van het kind dat gedurende het 
huwelijk wordt geboren. Deze man geldt ook fiscaalrechtelijk als ouder. Hij kan 
daardoor aanspraak maken op fiscale rechtsregels gericht op het ouderschap, zoals 
bepaalde heffingskortingen (zie art. 8.14a en 8.14b Wet IB 2001). Wordt het rechts-
vermoeden van art. 1:199 BW later weerlegd, dan lost het door het huwelijk ontstane 
vaderschap met terugwerkende kracht op. Civielrechtelijk is de echtgenoot van de 
moeder nooit de vader van het kind geweest, de fiscale rechtsregels zijn dan ten 
onrechte toegepast. Het doorhalen van de civielrechtelijke fictie veroorzaakt in de 
inkomstenbelasting echter geen terugwerkende kracht omdat de man op het moment 
van toepassing van deze rechtsregel ook zelf denkt de vader van het kind te zijn.438 

In andere situaties kan nadere regelgeving nodig zijn voor de vertaling van een 
civiele rechtsfictie naar het fiscale terrein. Zo bepaalt art. 1:2 BW dat het niet geboren 
kind als geboren moet worden aangemerkt. Deze veronderstelling kan alleen door 
het kind zelf worden ingeroepen indien zijn belang dat vordert. Het ontstaan van een 
belastingschuld ten laste van het ongeboren kind is daarmee uitgesloten.439 Dat 
betekent dat de termijn voor het doen van een aangifte Successiewet moet worden 
aangepast als een zwangerschap de oorzaak is dat onzekerheid bestaat omtrent de 
persoon van de erfgenaam of de heffing van de belasting.440 Deze termijn begint pas 
te lopen als aan het onzekere bestaan van dit kind een einde is gekomen, bijvoorbeeld 
door zijn geboorte. De verschuldigde erfbelasting wordt echter berekend over het 
op de sterfdag aanwezige vermogen, uitgaande van het aandeel dat het later 
geboren kind op dat moment zou hebben verkregen.

De leer van de rechtseenheid impliceert dat alleen bij het ontbreken van een eigen fiscaal-
rechtelijke definitie een doorwerking van de civielrechtelijke fictie zal plaatsvinden. Bovenstaande 
uiteenzetting laat zien dat er meerdere mogelijkheden bestaan voor de manier waarop 
en de mate waarin een civielrechtelijke fictie haar stempel drukt op de fiscale rechts-
werkelijkheid.441 Van de door Albert veronderstelde automatische doorwerking is weliswaar 
vaak, maar niet altijd sprake. Dit automatisme ontbreekt in onderstaand voorbeeld.

Transparant zijn of transparant lijken442

Art. 2.14a Wet IB 2001 bepaalt dat het afzonderen van vermogen onder bepaalde 
voorwaarden fiscaalrechtelijk wordt genegeerd. Deze transparantie vormt een inbreuk  
op de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid waarbinnen de rechtspersoonlijkheid 

438 Adriani 1959, blz. 314. In verband met het terugvorderingsrecht van het erfdeel vindt voor de erfbelasting wel 
herrekening plaats indien pas na het overlijden van de vader de onwettigheid van het kind komt vast te staan.

439 Adriani 1959, blz. 314. 
440 Zie art. 45, lid 2 SW. De standaardtermijn is acht maanden na overlijden van de erflater.
441 Dit terrein is nog niet volledig in kaart gebracht. Het leent zich voor nader onderzoek.
442 Vrij naar Broeders & Van der Zeijden 2014. Het door hen voorgestelde beslismodel voor fiscale rechtsvinding is 

overigens niet gericht op de invloed van civiele rechtsficties.
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wordt gerespecteerd. Nu art. 2.14 Wet IB 2001 de civielrechtelijke vormgeving van het 
afzonderen van het in een stichting ondergebracht vermogen niet volgt, is sprake 
van een fiscale rechtsfictie. Op grond van deze fiscale rechtsfictie kan een stichting 
die civielrechtelijk zelfstandig is, transparant worden geacht voor de toepassing van 
bepaalde fiscale doeleinden. 
Ook het civiele recht kent echter een transparantiefictie. Wanneer een natuurlijk 
persoon over het vermogen van een stichting kan beschikken alsof het diens eigen 
vermogen is, kan voor civiele doeleinden onder omstandigheden worden gesteld 
dat de stichting transparant is. Deze civielrechtelijke transparantie negeert de rechts-
persoonlijkheid van deze stichting. Wanneer deze civielrechtelijke transparantiefictie 
zou gelden als een fiscaalrechtelijke werkelijkheid - zoals Albert verdedigt - dan zou 
deze civiele transparantie ook fiscaalrechtelijk gevolgd moeten worden. Bij inbreng 
van vermogen in deze civielrechtelijk transparante stichting is dan geen sprake meer 
van een afzondering van vermogen. Aan de toepassing van art. 2.14a Wet IB 2001 
komen we dan niet toe, het vermogen wordt immers al toegerekend aan degene die 
daarover kan beschikken. Het zou echter ook betekenen dat de uitzondering van art. 
2.14a, lid 7 Wet IB 2001, op grond waarvan een reëel belast afgezonderd vermogen 
fiscaalrechtelijk niet transparant wordt geacht, niet kan worden toegepast op een 
stichting die civielrechtelijk transparant is, maar wel reëel wordt belast. Dat is in mijn 
ogen niet de juiste duiding van deze situatie omdat art. 2.14a Wet IB 2001 voorziet in 
een eigen, fiscaalrechtelijke definitie. De te duiden feiten worden daarom niet 
beïnvloed door de civielrechtelijke transparantiefictie.443

Het civielrechtelijke alsof geldt in deze zaak niet automatisch als onderdeel van de fiscaal-
rechtelijke werkelijkheid. Binnen de leer van de rechtseenheid kan en zal, in het licht van 
de fiscale norm, een bestaande fiscaalrechtelijke kwalificatie van (rechts)feiten de 
suggestie van een civielrechtelijke invulling daarvan doorbreken.444

3.6.3  De gefilterde fiscale rechtswerkelijkheid
Hoewel de fiscaalrechtelijke wereld gekleurd kan worden door zowel de reële als de fictieve 
civiele werkelijkheid, staat de autonomie van het fiscale rechtsgebied niet tussen aan-
halingstekens. De fiscale wetgever kiest zelfstandig welke feiten hij uit het ruime aanbod 
van de maatschappelijke gebeurtenissen en hun eventuele civielrechtelijke inkleuring 
rechtens relevant acht. De omschrijving van wat fiscaalrechtelijk als werkelijkheid geldt, 
hangt nauw samen met deze feitenselectie. Van Dale vertaalt de term ‘in werkelijkheid’ 
dan ook met een ‘in feite’.445 

443 Broeders & Van der Zeijden 2014 concluderen dat er geen civiel recht nodig is om de fiscale wet toe te kunnen 
passen. Ik deel hun mening.

444 Vrij naar Geppaart 1965, blz. 185.
445 Van Dale. ‘In werkelijkheid’ betekent niet alleen ‘in feite’, maar ook ‘inderdaad’.
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De fiscale rechtswerkelijkheid wordt afgebakend door de selectie van de voor haar 
relevante feiten, die ook een civielrechtelijk karakter kunnen hebben. Deze selectie van 
feiten is, naar haar aard, normgerelateerd: een uit de dagelijkse realiteit geplukt feit geldt 
pas als rechtsfeit als deze gebeurtenis van belang is voor de toepassing van een specifieke 
fiscale rechtsnorm. Wie de werkelijkheid op fiscale aspecten wil beoordelen, moet haar 
filteren. Het doel van een wettelijke regeling geldt daarbij als de voornaamste zeef. Dat 
impliceert dat de fiscale rechtswerkelijkheid alleen kan worden bepaald binnen een 
afgebakend onderdeel van de belastingwet. De onderliggende bedoeling van dit deel 
van de wet bepaalt niet alleen wat als fiscale werkelijkheid geldt en daarmee als rechtsfeit 
wordt aangemerkt, maar die doelstelling beantwoordt ook de vraag of een in de regeling 
opgenomen bepaling geldt als een afwijking van de gefilterde fiscale werkelijkheid. Als 
dus de vennootschapsbelasting zich richt op het zelfstandig belasten van de belastbare 
winst van iedere belastingplichtige vennootschap,446 kwalificeert de fiscale eenheid - de 
veronderstelling dat een aantal vennootschappen één vennootschap zou vormen - 
binnen deze wet als een rechtsfictie. De faciliteit schuift immers de reguliere fiscale 
rechtswerkelijkheid van de zelfstandige belastingplicht bewust opzij.447 

In het fiscale recht kan dit alsof worden ingezet om de doelstelling van een fiscale rechtsnorm 
te waarborgen, maar de rechtsfictie kan ook worden ingezet met (instrumentele) argumenten 
die deze doelstelling juist verzwakken of zelfs ontkennen. Of de fiscale rechtsfictie daarmee 
afbreuk doet aan haar eigen legitimiteit is niet alleen afhankelijk van de reden waarom 
wordt afgeweken van de fiscaal gefilterde werkelijkheid, maar ook van de concrete 
consequenties van dit fingeren voor de empirische werkelijkheid van belastingplichtigen. 
Deze toetsing wordt later in dit onderzoek uitgevoerd.448 Geconstateerd wordt alleen dat 
de door de fictie gecreëerde bewuste afwijking van de fiscaal relevante werkelijkheid een 
spanningsveld veroorzaakt. 

De rechtsfictie hypnotiseert niet
Hoewel resultaatdenkers de afwijking met de werkelijkheid zien als het essentiële 
kenmerk van de fictie, vindt bij dit alsof geen daadwerkelijke gelijkstelling plaats tussen de 
werkelijke en de gefingeerde feiten. Het is dus niet zo dat wij, onder hypnotische 
invloed van de fictie, feiten voor waar aan moeten nemen die overduidelijk onwaar 
zijn of omgekeerd. De rechtsfictie kan geen feiten scheppen of veranderen: ze roept 
rechtsgevolgen in het leven met een alsof-benadering als wapen. Bij een vluchtige 
benadering lijkt er geen verschil te bestaan tussen de situatie waarin wij gefingeerde 
feiten voor waar aannemen en de situatie waarin wij bepaalde rechtsgevolgen 

446 Vgl. art. 2, lid 1, sub a Wet VpB 1969.
447 Art. 15 Wet VpB 1969. Deze fictie sluit daardoor wel aan bij de economische werkelijkheid. 
448 De juridische legitimiteit wordt onderzocht in deel 2, de maatschappelijke legitimiteit staat centraal in deel 3 

van dit onderzoek.
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verbinden aan feiten alsof ze waar zouden zijn. Zou echter de rechtsfictie ons opdragen 
om het gefingeerde als werkelijkheid te zien, dan hoeven wij slechts te toetsen welke 
feiten wij moeten veronderstellen. Het rechtsgevolg van de veronderstelde feiten 
vloeit daaruit dan automatisch voort, het recht redeneert immers dat deze feiten 
daadwerkelijk geschied zouden zijn. De vraag of deze rechtsgevolgen overeen-
stemmen met de bedoeling van de wetgever hoeft dan niet meer gesteld te worden. 
Sterker nog: ze mág niet eens worden gesteld.449 Ook daarom is het belangrijk te zien 
dat rechtsficties niet hypnotiseren: haar benadering vormt een alsof, geen is. Een 
rechtsfictie die rechtsgevolgen veroorzaakt die ver verwijderd staan van of botsen 
met haar eigen doel en strekking, dient opzij geschoven te worden. Ook een fiscale 
rechtsfictie moet immers doeltreffend zijn. Het gebruik van deze rechtsfiguur zal 
moeten leiden tot de door de wetgever met het alsof beoogde doelstelling.450 Die 
waarborg ligt besloten in de omschrijving van het alsof als een doelgericht instrument. 

De spanning tussen de ervaren fiscale werkelijkheid en de fiscaal gefingeerde wereld 
vormt voor resultaatdenkers de essentie van de rechtsfictie. Bij deze tweedeling zijn feiten 
en gebeurtenissen die optreden in de samenleving al in een eerder stadium gefilterd. 
Voor resultaatdenkers kwalificeert niet elke afwijking van de ervaren werkelijkheid als een 
fictie, de afwijking geldt pas als een alsof als ze afwijkt van een fiscaal relevante werkelijkheid. 

De resultaatgerichte omschrijving heeft overigens een ruimer bereik dan de vormgerichte 
definitie van de fictie, het alsof verdwijnt niet uit beeld door een tekstuele herziening. Zou 
immers de fictie van het voljaarspartnerschap worden vervangen door een uitbreiding 
van het partnerbegrip zelf, dan verdwijnt weliswaar het ‘wordt… geacht’ uit de wettekst, 
maar de gefingeerde duur van het partnerschap blijft haaks staan op de werkelijke duur 
daarvan.451 Waar de vormgerichte definitie het alsof niet meer (h)erkent door een herziene 
omschrijving, voorkomt de resultaatgerichte definitie dit ogenschijnlijk verdwijnen van de 
rechtsfictie. Toch kan ook bij deze omschrijving het bestaan van het alsof worden miskend 
en wel door het hanteren van een andere visie op de werkelijkheid. Om deze betwisting 
van het bestaan van de fictie te kunnen ontleden, ontmoeten we eerst de tweede 
reisgenoot in het filosofisch denken: de coherentieleer. 

449 Bernhöft 1907, blz. 245: “die Frage (…) wäre unzulässig.”
450 De doeltreffendheid van wetgeving geldt als een belangrijke kwaliteitseis voor wetgeving. Zie Nota Zicht op 

wetgeving 1991, Kamerstukken II 1990/1991, 22 008, nrs. 1 en 2, blz. 24-25. Zie ook Witteveen 2014, blz. 25: 
“Goede wetten zijn wetten die geschikt zijn voor het gestelde doel en die niet te veel averechtse werkingen 
vertonen.” In deel 2 toets ik de doeltreffendheid van een aantal modelficties.

451 Zie art. 2.17, lid 7 Wet IB 2001: ”Indien de belastingplichtige gedurende een deel van het kalenderjaar een part-
ner heeft wordt hij voor de toepassing van dit artikel geacht het gehele kalenderjaar die partner te hebben 
gehad indien hij daarvoor samen met die partner kiest.” 
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3.6.4  Het coherentiedenken: alles is verbonden 
Net als Vaihinger en Bentham is Eggens ervan overtuigd dat de denkende mens altijd een 
aandeel heeft in zijn ‘objectief’ waarneembare realiteit. Omdat ons denken voor een groot 
deel de werkelijkheid (be)denkt, moeten we ons bewust zijn van het stempel dat we 
drukken op die realiteit. Ook ‘blote’ feiten zijn een door ons aangebrachte ordening van 
de werkelijkheid, daarmee kleden we de blote feiten aan. Als mens vormen we onze eigen 
werkelijkheid. 

Maar Eggens doet nog een stapje verder. Waar Bentham het bestaan van onbedachte, 
werkelijke entiteiten erkent en Vaihinger de Kantiaanse opvatting hanteert dat ook sprake 
is van onkenbare werkelijkheden, stelt Eggens dat subject en object onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zouden zijn. In die gedachte is geen plaats voor onbedachte entiteiten 
of ongekende werkelijkheden: de werkelijkheid bestaat voor hem in de verbondenheid 
tussen denker en gedachte, tussen subject en (denk)object. Eggens volgt daarmee de 
visie van de filosoof Hegel (1770-1831) die stelt dat er maar één werkelijke realiteit bestaat. 
Er is dus geen kloof tussen denker en gedachte: de werkelijkheid is de uitkomst van een 
continu doorgaand proces waarbij nieuwe tegenstellingen telkens worden opgeheven.452 

Werkelijkheid betekent dan verbondenheid. Alles wat uit het grote verband tussen de 
denker en het gedachte wordt losgemaakt en als ‘afzonderlijk’ wordt gedacht, is een 
abstractie. Die abstractie gaat voorbij aan de innerlijke samenhang van alle elementen in 
die ene werkelijkheid. In de visie van Hegel dient de denkende mens zich voortdurend 
rekenschap te geven van zijn eigen aandeel in de gedachte werkelijkheid. Hij moet 
bovendien door een redelijke doordenking proberen de oorspronkelijke samenhang van 
de werkelijkheidsmomenten te begrijpen. 

3.6.5  De rechtsfictie wordt ontkend
Eggens past deze Hegeliaanse visie ook toe op het recht dat voor hem voortvloeit uit het 
systematiserend denken van de mens. Ook in het recht zou sprake zijn van een verbonden 
werkelijkheid. Elke breuk in dat systeem - zoals de fictie die zich lijkt los te weken van de 
(rechts)werkelijkheid - is dan toe te schrijven aan een gebrek aan doordenking, een 
onbegrip van die werkelijkheid. Omdat deze breuk in zijn ogen niet kan bestaan, moet de 
fout dus liggen bij degene die het bestaan van de fictie erkent. Dat is precies wat Eggens 
betoogt. Wie meent dat de wetgever iets onwerkelijks voor werkelijk houdt, zou als 
 correspondentiedenker alleen het waarneembare beschouwen als een werkelijkheid. Al 
het andere, het niet waarneembare, zou door deze denkers ten onrechte worden bestempeld 
als een fictie. Het denken wordt dan buiten de waargenomen werkelijkheid geplaatst. 

452 Zie de Hegel-lezing door Steunebrink 2013 en Van Gerwen 1992, blz. 87-93. Voor Hegel zijn de werkelijkheid en de 
waarheid bovendien in voortdurende transformatie: zowel de feiten als hun beoordelingsmaatstaven wijzigen. 
Wat waar of rechtvaardig is op het ene moment in de geschiedenis, hoeft dat op een ander moment niet te zijn.
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Volgens Eggens zou deze correspondentiedenker vergeten dat wij met onze gedachten 
de werkelijkheid bedenken.453 

De klassieke, resultaatgerichte voorstelling van een fictie in het recht, door Eggens verwoord als 
het als werkelijk denken of voorstellen van iets dat onwerkelijk is, blijkt een lastig concept 
voor coherentiedenkers zoals Eggens.454 In Hegeliaanse zin kan deze discrepantie tussen 
voorstelling en werkelijkheid niet ‘werkelijk’ zijn: wie spreekt over het bestaan van ficties, 
zou simpelweg onvoldoende nadenken. Volgens Eggens fingeert de rechtsfictie niets, ze 
fixeert slechts wat rechtens geldt. In die visie doet een fictie wat het recht altijd al doet, 
een eigen (rechts)werkelijkheid creëren. In deze gedachte staat Eggens niet alleen. Ook 
Albert stelt dat de belastingwetgever zijn eigen werkelijkheid schept. Hij bestempelt 
daarom het onderscheid tussen de fiscale fictie en de werkelijkheid in het belastingrecht 
als geheel inhoudsloos.455 Een soortgelijk standpunt wordt gehanteerd in Duitse rechtsli-
teratuur. Zo betoogt Kelsen dat een van de (rechts)werkelijkheid afwijkende fictie in het 
recht zich niet voor kan doen omdat een wet niet met zichzelf in tegenspraak kan 
komen.456 Zijn landgenoot Esser onderschrijft deze redenering. Hij stelt dat een fictie geen 
verzinsel is, maar een reproductie die door het recht op dezelfde waarde wordt geschat 
als het origineel.457 Volgens Esser heeft deze normatieve gelijkstelling niet de betekenis van een 
Vaihingeriaans als-of, ze zouden duiden op een als-dan.458 Een voorbeeld kan dit verhelderen. 

De zwangere ondernemer
Lid 5 van art. 3.6 Wet IB 2001 bepaalt dat bij een door zwangerschap veroorzaakte 
onderbreking van de werkzaamheden de ondernemer in kwestie geacht wordt haar 
werkzaamheden niet te hebben onderbroken. Deze rechtsregel vormt in het denken 
van Esser geen als-of. Er wordt immers niet verlangd dat we ons verbeelden dat de 
zwangere ondernemer onafgebroken doorwerkt. Volgens Eggens dwingt deze 
bepaling ons alleen tot een juridische gelijkstelling. Als de ondernemer zwanger is, 
dan hebben de uren van het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor het recht 
dezelfde waarde als de daadwerkelijk gewerkte uren van een niet-zwangere ondernemer. 
De bepaling kent daarmee een rechts - waarde toe aan die periode. Voor Eggens is 
van een rechtsfictie daarom geen sprake. 

453 Eggens 1958, blz. 318. Daaruit blijkt dat Eggens ook de vormdefinitie van de fictie niet juist acht.
454 Glastra van Loon 1959, blz. 234, schetst de worsteling met de werkelijkheid door correspondentie- resp. co-

herentiedenkers: “Het is het onuitroeibare ‘Ding an sich’ dat zich hiermee, de ene keer in de reflex van het 
schijnbaar werkelijke, ditmaal in de weerkaatsing van de fictie, aandient.” Het probleem van het niet kunnen 
kennen van de werkelijkheid speelt voor correspondentiedenkers op de grens tussen werkelijk en schijnbaar 
waarnemen, voor coherentiedenkers brengt het (ontkende) bestaan van de fictie dit probleem in beeld. 

455 Zie Albert 2012 en Albert 2006 (1). 
456 Kelsen 1919, blz. 644.
457 Esser 1940, blz. 21. Ook Demelius zegt over de fictie: “Erdichtet wurde nichts”, zie Demelius 1858, blz. 39. 
458 Esser 1940, blz. 23-24: “Das (…) hat nicht der Bedeutung des Vaihinger‘schen Als-Ob, sondern die des Wie-Wenn.“ 
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Wie het coherentiedenken van Eggens hanteert, zal moeten concluderen dat geen enkele 
wet rechtsficties bevat.459 Een rechtsnorm kan immers nooit met de door haar gecreëerde 
rechtswerkelijkheid in strijd komen omdat ze onlosmakelijk met deze rechtswerkelijkheid 
verbonden is. Weliswaar kan de inhoud van deze rechtsregel afwijken van maatschappe-
lijke of economische feiten en omstandigheden, maar deze alledaagse realiteit van de 
‘echte’ wereld vormt in deze visie geen element van de rechtswerkelijkheid. 

Eggens’ ontkenning van het bestaan van rechtsficties klinkt aannemelijk, maar buiten de 
filosofische kaders van het betoog wankelt ze. Zijn betoog is immers gebaseerd op een 
verkorte resultaatgerichte definitie waarbij de fictie wordt geschetst als een voorstelling 
van iets onwerkelijks als werkelijk of omgekeerd. In deze omschrijving, stelt Eggens, schuilt 
de misvatting dat het recht een complex van waarneembare gebeurtenissen zou zijn. Al 
het andere, het niet waarneembare, zou een fictie worden genoemd door resultaatden-
kers. Die correspondentiegedachte over het recht zou inderdaad onjuist zijn. Zou de 
erkenning van het bestaan van ficties stoelen op dit idee, dan is Eggens’ schets van de 
gefingeerde fictie juist. Maar de resultaatgerichte definitie van de fictie is niet geworteld 
in de waarneembare werkelijkheid, ze spreekt over de werkelijkheid die gelding heeft in 
het recht. Het verwijt van Eggens berust dus op een foutieve veronderstelling, zoals ook 
Glastra van Loon concludeert. 

De werkelijkheid in de wereld van Glastra van Loon
Glastra van Loon stelt dat er in de praktijk van het recht twee geldingsgebieden zijn 
die nauw met elkaar samenhangen. Hij omschrijft ze als het werkelijkheidsgebied van 
het positieve recht en het werkelijkheidsgebied van de taal.460 Het spel met de fictie 
ontstaat als een gelijkenis in het ene gebied geen gelding heeft voor het andere 
gebied. Zo stelt art. 1:2 BW het ongeboren kind in bepaalde situaties gelijk aan het 
geboren kind, maar in de context van de omgangstaal gelden beide kinderen als 
ongelijk. Als gezegd wordt dat een fictie een voorstelling is van werkelijkheid a alsof deze 
werkelijkheid b zou zijn, dan wordt onvermeld gelaten dat het daarbij gaat om 
verschillende werkelijkheidsgebieden. De fictie staat dan met een been in de werkelijkheid 
van het positieve recht en met een ander been in de werkelijkheid van de dagelijkse taal. 
Het bezwaar van Glastra van Loon tegen de klassieke fictiedefinitie van iets onwerkelijks  
als werkelijk is dat deze omschrijving suggereert dat het denken van de fictie zich 
uitsluitend afspeelt op het enkele niveau van een door de omgangstaal beschreven 
werkelijkheid. In feite vereist het een beweging van het ene vlak naar het andere (en 
terug). Daarom stelt Glastra van Loon voor om het alsof in het recht als volgt te 
definiëren: 

459 Deze ‘theorie van de juridische waarheid’ is ook besproken door Bernhöft 1907 en bekritiseerd door Fuller 1967, 
blz. 21, voetnoot 44.

460 Dit werkelijkheidsgebied omvat deels de ervaren werkelijkheid.
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“Van een fictie is sprake, wanneer men in context of geldingssfeer I iets, dat in die 
sfeer algemeen geldt als A, omdat het in geldingssfeer of context II geldt als a, voor 
bepaalde gevallen laat gelden als B, welke gelding reeds/ook toekomt aan iets anders, 
omdat dat in geldingssfeer II geldt als b.”461

Uit het betoog van Eggens blijkt dat hij het bestaan van de rechtsfictie ontkent omdat hij 
in zijn beschouwing van de werkelijkheid geen plaats inruimt voor afzonderlijke, maatstaf 
bezittende werkelijkheidsgebieden.462 Hij negeert daarmee het bestaan van verschillende 
dimensies in de werkelijkheid. Hoewel Glastra van Loon in zijn beschouwing wijst op dit 
manco in het denken van Eggens, lijkt hij zelf over het hoofd te zien dat ook het werkelijk-
heidsgebied van de omgangstaal slechts een onderdeel vormt van de empirische 
werkelijkheid van de bewoners van een samenleving. Ook het werkelijkheidsgebied van 
het positieve recht heeft meer aspecten. 

3.7  De ontleding van de werkelijkheid

3.7.1  De drie dimensie van de werkelijkheid
Alles overdenkend kom ik tot de conclusie dat daar waar de rechtsfictie op de voorgrond 
treedt, er drie dimensies van de werkelijkheid te onderscheiden zijn. Deze dimensies van 
de werkelijkheid spelen elk een belangrijke rol bij haar bestaan en haar bestaansrecht: 

o De eerste dimensie omvat de empirische werkelijkheid van de belastingplichtige.  
Dit werkelijkheidsgebied verzamelt alle maatschappelijke, economische, juridische, 
politieke, culturele en persoonlijke feiten en omstandigheden van een mens. Deze 
mens zal deze optelsom ook ervaren als zijn persoonlijke werkelijkheid.

o Deze mengelmoes van feiten en omstandigheden wordt in de tweede dimensie 
door wetgevers en andere rechtsvormers uitgefilterd tot een fiscaal relevante rechts-
werkelijkheid. 

 Deze rechtswerkelijkheid ontstaat doordat de fiscale wetgever rechtens relevante feiten  
en omstandigheden selecteert uit de empirische werkelijkheid en aan deze feiten 
rechtsgevolgen verbindt. De reikwijdte van de door deze rechtsnorm geconstrueerde 
fiscale werkelijkheid is afhankelijk van de doelstelling van een (onderdeel van de) 
fiscale wet. Deze werkelijkheid duid ik aan als de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid.

o In de derde dimensie van de werkelijkheid treedt de rechtsfictie naar voren. 
 Het alsof vormt een bewuste en doelgerichte afwijking van de reguliere fiscale rechts- 

461 Glastra van Loon 1959, blz. 233. Zijn fictiedefinitie is voor mij onbruikbaar aangezien uit deze omschrijving 
geen concreet beeld opduikt van de fictie. Een belangrijke functie van de definitie is echter dat ze een begrip 
verduidelijkt, zie Franken 1993, blz. 78.

462 Het coherentiedenken is dit opzicht dan ook onvolledig, zie Glastra van Loon 1959, blz. 234.



142

werkelijkheid omdat de daartoe behorende fiscale rechtsregels naar hun inhoud of in hun 
praktische uitvoering tekortschieten om de doelstelling van de daaraan ten grondslag 
liggende rechtsnorm te kunnen realiseren en uit te kunnen voeren. Om die gebreken 
te kunnen repareren creëert de wetgever een fictieve fiscale rechtswerkelijkheid.

De drie verschillende dimensies van de werkelijkheid in het fiscale recht - de empirische 
werkelijkheid van belastingplichtigen, de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid en de door 
de fictie gecreëerde fiscale rechtswerkelijkheid - staan in een onlosmakelijke samenhang 
met elkaar. Ze beïnvloeden elkaar voortdurend.463 Die relatie tussen deze drie dimensies 
van de werkelijkheid blijkt ook van belang voor het bestaansrecht van de fiscale 
rechtsfictie. Wijzigingen in de eerste dimensie van de werkelijkheid (de empirische 
realiteit) of binnen de tweede dimensie (de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid) kunnen 
immers tot gevolg hebben dat de derde dimensie van de werkelijkheid (de fictieve fiscale 
rechtswerkelijkheid) niet langer nodig is of juist aanpassing behoeft.

In de huidige literatuur wordt alleen het verschil tussen de eerste, empirische werkelijk-
heidsdimensie en de derde dimensie, de fictieve fiscale rechtswerkelijkheid, herkend en 
erkend.464 Er vindt dus geen differentiatie plaats tussen de fictieve fiscale rechtswerkelijk-
heid en de gewone reguliere fiscale rechtswerkelijkheid. Dat onderscheid wordt noch 
door resultaatdenkers, noch door vormdenkers gemaakt.465 Toch dienen ook deze twee 
dimensies van de fiscale rechtswerkelijkheid onderscheiden te worden. Wie de rechtsfictie 
niet onderscheidt van de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid, kan niet zien dat zij een 
andere relatie heeft met rechtsbeginselen en hij zal evenmin de maatschappelijke 
legitimiteit van deze rechtsfiguur kunnen toetsen. Dat betekent dat ook de relatie  
tussen deze twee dimensies van de rechtswerkelijkheid een essentiële rol speelt bij de 
beantwoording van de vraag onder welke voorwaarden het gebruik van de rechtsfictie in 
de inkomstenbelasting aanvaardbaar is.

3.7.2  De gepolijste definitie
Resultaatdenkers beschouwen het verschil tussen de empirische werkelijkheid en de door 
de fictie gecreëerde rechtswerkelijkheid als het belangrijkste kenmerk van het alsof in het 
recht. Daarbij wordt echter over het hoofd gezien dat het recht altijd al een eigen 
werkelijkheid creëert, ook de reikwijdte van een niet-fictieve rechtsregel is gebaseerd op 
de door de wetgever geselecteerde rechtens relevant feiten uit de empirische realiteit 
waaraan hij rechtsgevolgen verbindt. Ook de reguliere rechtswerkelijkheid stemt niet 

463 De taal in het recht zou als de vierde dimensie onderscheiden kunnen worden. Nu deze taalwerkelijkheid 
zoveel mogelijk dient aan te sluiten bij de twee dimensies van de rechtswerkelijkheid, beschouw ik de taal niet 
als een aparte werkelijkheidsdimensie.

464 Zie Freudenthal 2004 en Niessen 2002.
465 Albert 2012 en Eggens 1958 bestempelen beide dimensies nadrukkelijk als een geheel.
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volledig overeen met de empirische dimensie van de werkelijkheid. Dat onderscheid 
tussen rechtswerkelijkheden wordt, ten onrechte, genegeerd door resultaatdenkers. 
Vormdenkers ontkennen evenwel de aanwezigheid van de empirische werkelijkheid. 
Gesuggereerd wordt immers dat de rechtswerkelijkheid - waartoe in hun ogen ook de 
werkelijkheid van de rechtsfictie behoort - als een in zichzelf besloten systeem volledig 
onafhankelijk zou kunnen opereren van de empirische werkelijkheid van de bewoners 
van een samenleving. Ook deze visie op het recht en de rechtsfictie is incompleet. Dat een 
rechtsvormer de relevante rechtswerkelijkheid schetst in een eigen terminologie betekent 
niet dat deze rechtswerkelijkheid volledig kan worden losgeweekt van de daadwerkelijke 
handelingen, gebeurtenissen of situaties in het maatschappelijk leven.466

Beide denkrichtingen missen zodoende een relevante dimensie van de werkelijkheid. Dat 
noopt tot het ontwerpen van een eigen definitie. Met het oog op het voorgaande 
definieer ik de fiscale rechtsfictie als volgt:

een fiscale rechtsfictie is een bewuste, doelgerichte afwijking van de reguliere fiscale 
rechtswerkelijkheid.467

De afstand met het tweede werkelijkheidsgebied, de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid, 
definieert het alsof derhalve als een fiscale rechtsfictie. De kunstgreep van het alsof is 
nodig om de doelstelling en de uitvoering van een bepaalde fiscale rechtsnorm te kunnen 
waarborgen. Om te kunnen beoordelen onder welke voorwaarden het gebruik van deze 
fiscale rechtsfictie rechtmatig is, de juridische legitimiteit van het alsof, richt dit onderzoek 
zich vooral op de motieven die rechtsvormers hanteren voor deze bewuste, doelgerichte 
afwijking van de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid (de tweede dimensie).468

De eerste dimensie van de werkelijkheid maakt geen deel uit van de definitie: voor de 
afbakening tussen de rechtsfictie en andere fiscale rechtsregels is deze empirische werkelijkheid 
niet relevant. Deze relatie van de fiscale rechtsfictie met deze werkelijkheidsdimensie vormt 
echter een belangrijk criterium bij de aanvaardbaarheid van dit alsof door de bewoners 
van een samenleving. Hun bereidheid om belasting te betalen is immers ook afhankelijk 
van het beeld van de eerlijkheid van de fiscale regels. Ook deze maatschappelijke 
legitimiteit, het als rechtvaardig ervaren van het alsof, beïnvloedt de voorwaarden voor 
het hanteren van een fiscale rechtsfictie en wordt daarom onderzocht.469 

466 Adriani 1959, blz. 326.
467 Hoewel de definitie geldt voor alle rechtsvormers, fungeert in dit onderzoek alleen de wetgever als zodanig. 

Zoals uit de definitie blijkt is haar reikwijdte beperkt tot het fiscale recht. Voor de andere gezichten van de fictie 
(de verhalende en de verklarende fictie en de fictie op andere rechtsgebieden) geldt de globale omschrijving 
van de fictie als een bewuste doelgerichte afwijking van de werkelijkheid. 

468 De juridische legitimiteit van de fiscale rechtsfictie staat centraal in deel 2 van mijn onderzoek.
469 Ik onderzoek de maatschappelijke legitimiteit van de fiscale rechtsfictie in deel 3 van mijn onderzoek.
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Uit het voorgaande blijkt dat het onderzoek naar de aanvaardbaarheid van de rechtsfictie 
in de inkomstenbelasting de drie dimensies van de werkelijkheid met elkaar verbindt. Elke 
dimensie speelt immers een belangrijke rol bij de fiscale kleur van het alsof. Deze driehoek 
van werkelijkheden vormt de essentie van het alsof.

3.8  Tot slot

Iedere rechtsfictie, ook de fiscale variant, geldt als een bewuste en doelgerichte afwijking 
van de werkelijkheid. Er kan echter verschillend worden gedacht over de essentie van haar 
bestaan. In dit hoofdstuk zijn drie verschillende visies belicht. De gerichtheid op haar 
functie staat centraal bij de historische fictie, bij het denken over de tegenwoordige fictie 
richt de blik zich vooral op haar vorm of op haar resultaat. Deze drie verschillende visies 
hebben gevolg voor wijze waarop de fictie uit het recht verdwijnt. Ik heb geconcludeerd 
dat alleen de voltooiing of de wijziging van haar functie kan leiden tot een daadwerkelijk 
einde van de fictie. De rechtsfictie verdwijnt echter niet door een taalkundige herformulering  
of door een herformulering van de rechtswerkelijkheid waarin ze is geplaatst.

Uit de bespreking van de verschillende definities van de rechtsfictie is gebleken dat de 
vormgerichte definitie van de fictie niet alle rechtsficties kan omvatten. Het door een 
rechtsvormer gecreëerd alsof is niet alleen een klassieke indeplaatsstelling die de werking 
van een rechtsregel uitbreidt of inperkt, ze kan ook worden gecomponeerd als een 
nieuwe rechtsregel. De door resultaatdenkers gehanteerde definitie van het alsof heeft 
een ruimer bereik. Bij deze omschrijving staat de relatie tussen de fictie en de werkelijkheid 
centraal. 

Na een tweetal filosofische uitstapjes over het begrip werkelijkheid heb ik geconcludeerd 
dat er in het fiscale recht drie werkelijkheidsgebieden bestaan: de empirische werkelijkheid 
van de belastingplichtige, de daaruit voor het recht gefilterde reguliere fiscale rechtswer-
kelijkheid en de daarvan afwijkende fictieve fiscale rechtswerkelijkheid. De fiscale 
rechtsfictie maakt een inbreuk op de reguliere rechtsnormgeconstrueerde werkelijkheid 
omdat de (uitvoering van de) bestaande rechtsregels tekortschieten om de doelstelling 
van de rechtsnorm te kunnen realiseren. Het alsof creëert daarmee haar eigen fictieve 
fiscale rechtswerkelijkheid. 

Bij de afbakening van het fiscale alsof is de relatie tussen de laatstgenoemde werkelijkheden 
van belang. De essentie van de fiscale rechtsfictie is immers dat zij de reguliere fiscale 
rechtswerkelijkheid bewust doorkruist door deze werkelijkheid uit te breiden of in te 
perken. Ik heb de fiscale rechtsfictie daarom gedefinieerd als “een bewuste, doelgerichte 
afwijking van de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid.” Waar het door de rechtsvormer 
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gehanteerde motief voor deze afwijking de juridische legitimiteit van het alsof in het 
fiscale recht beïnvloedt, vormt de afstand van de fictieve fiscale rechtswerkelijkheid tot de 
empirische werkelijkheid een belangrijk element van de eveneens te toetsen maatschap-
pelijke legitimiteit.470 

470 Deze afstand kan ook een rol spelen bij de juridische legitimiteit. Ook de rechtmatigheid van het alsof wordt 
immers beïnvloed door maatschappelijke opvattingen over haar aanvaardbaarheid. Zie onder meer deel 2, 
hoofdstuk 2, par. 2.8.1.
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1Hoofdstuk 4    Samenvattende terugblik op het verhaal

Het eerste deel van mijn onderzoek is gestart met een schets van de drie werelden van de 
fictie: de literatuur, de wetenschap en het recht. Deze ogenschijnlijk ver van elkaar gelegen 
gebieden zijn via de fictie met elkaar verbonden. Dit alsof toont immers op elk terrein 
hetzelfde gezicht: ze is een doelgerichte, bewuste afwijking van de werkelijkheid. Haar 
doelgerichtheid impliceert de beperkte houdbaarheid van het alsof. We zijn bereid het 
verhaal van de fictie te geloven, maar ze dient uit beeld te verdwijnen zodra de verbeelding 
van het alsof niet meer in staat is om haar doel te bereiken. Dat geldt niet alleen voor het 
literaire alsof, maar ook voor de ficties in de wetenschap en in het recht.

Een tweede belangrijke overeenkomst tussen de drie groepen ficties is hun nauwe 
verbondenheid met de taal. De filosoof Bentham is een van de eersten die de aandacht 
heeft gevestigd op dit linguïstische karakter van de fictie. De verbeelding van het alsof is 
nodig voor ons denken en de verwoording daarvan, taal kan niet zonder de fictie bestaan. 
Maar als een niet-ding is de fictie zelf voor haar bestaan volledig afhankelijk van taal. We 
zijn echter geneigd de door ons benoemde fictie te beschouwen als een werkelijkheid. 
Vanuit onze gewoonte om de dingen in onze wereld te benoemen, verwarren we de 
dingen die namen dragen met bestaande realiteiten. Dit woord-ding denken speelt ook 
een rol bij het denken in het recht. De taalkundige aspecten van de fictie mogen daarom 
niet verwaarloosd worden bij het onderzoek naar het fiscale alsof. 

Ook Vaihinger - de tweede filosoof die in het verhaal over de fictie in beeld is gekomen - 
heeft de relatie tussen het fingeren en ons denken onderzocht. Bij zijn onderzoek naar de 
functie van de fictie in de wetenschap maakt hij nadrukkelijk onderscheid tussen de fictie, 
de hypothese en de doctrine. Deze drie denkpatronen verschuiven van onwaar, naar 
wellicht waar, tot zeker waar. Vaihinger beschrijft hoe het menselijk denken altijd op zoek 
gaat naar een evenwicht. Daarom vertoont ons denken de neiging om de fictie te 
beschouwen als een hypothese, we willen de hypothese vervolgens zelfs omvormen tot 
een doctrine. Dit evenwichtsstreven kan de door Bentham beschreven invloed van het 
woord-ding denken versterken. Ook dat aspect kan een rol spelen bij de wijze waarop 
mensen de rechtsfictie ervaren. 

In het verhaal over de fictie is bovendien naar voren gekomen dat het alsof in de wereld 
van het recht verschilt van de andere varianten doordat aan het gebruik van deze 
rechtsfictie een rechtsgevolg wordt verbonden. Ook in de vroege historie van ons recht 
maken rechtsvormers dankbaar gebruik van het alsof in het recht. Voor dat historische 
perspectief is gekeken naar twee uiteenlopende stelsels, het Romeinse recht dat de basis 
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vormt voor ons civil law en het Engelse stelsel van de common law. Uit beide verhalen 
blijkt dat iedere rechtsfictie ontstaat vanuit een leemte, een gebrek in het recht zelf of in 
haar uitvoering. Het alsof kan die leemte vullen. Op welke wijze dat wordt gedaan is 
afhankelijk van de intentie van deze gatendichter. Zo wordt de strategische rechtsfictie in 
Engeland ingezet door juristen die hun eigen voordeel op het oog hebben, terwijl de 
pleisterfictie wordt benut met het oog op de belangen van ‘de’ ander. Het alsof blijkt voor 
de common law jurist twee sterk uiteenlopende functies te kunnen vervullen. 

Het alsof-karakter van dit instrument wordt door wetenschappers op verschillende wijzen 
beschreven. Zo kan iemand de omschrijving van de rechtsfictie richten op de functie die 
het alsof vervult in het recht. Daarbij kan worden gewezen op haar rol in de evolutie van 
het recht zelf of op de praktische voordelen van de rechtsfictie. De functiegerichte 
definitie wordt echter nauwelijks meer gebruikt. Het tegenwoordige debat speelt zich 
vooral af tussen de vormdenkers die zich richten op de wijze waarop het alsof wordt 
geformuleerd en de resultaatdenkers die zich concentreren op de gevolgen van het alsof.

Ik ben geen aanhanger van het vormdenken, mijns inziens wordt de essentie van de 
fiscale rechtsfictie niet weerspiegeld in de wijze waarop ze wordt verwoord. Ook al zou, 
zoals de vormdenkers stellen, het mogelijk zijn om een wet zodanig te herdefiniëren dat 
alle ficties taalkundig zouden verdwijnen, dan nog blijft het resultaat, het alsof, in stand.471 

Met zijn voorstel om de fiscale rechtsfictie taalkundig ‘weg te gummen’ lijkt de vormdenker 
te vergeten dat er naast de werkelijkheid in het recht (de fiscaal relevante rechtswerkelijk-
heid) en de door de fictie geschetste werkelijkheid (de fictieve rechtswerkelijkheid) nog 
een andere werkelijkheid bestaat, de empirische werkelijkheid. Een werkelijkheid die voor 
zintuiglijk denkende mensen zelfs geldt als ‘de’ werkelijkheid. Juist binnen deze empirische 
werkelijkheid ondervinden belastingplichtigen de gevolgen van het alsof in het fiscale 
recht, gevolgen die ook blijven bestaan als deze fictie niet meer te herkennen is in de taal 
van het recht. Alleen al daarom kan en mag deze empirische dimensie van de werkelijkheid 
niet ontbreken bij een onderzoek naar de legitimiteit van de fiscale rechtsfictie. 

Ook de traditionele definitie van de resultaatdenkers kent gebreken. Deze denkers 
negeren immers het onderscheid tussen de twee dimensies binnen de rechtswerkelijk-
heid: de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid en de fictieve fiscale rechtswerkelijkheid. Dit 
onderscheid is vooral van belang voor het onderzoek naar de relatie van de fiscale 
rechtsfictie met rechtsbeginselen, maar beïnvloedt ook de toetsing van haar maatschap-
pelijke legitimiteit. Om ook deze dimensie van de rechtswerkelijkheid in de analyse te 
kunnen betrekken, heb ik de werkdefinitie van de fictie - een doelgerichte en bewuste 
afwijking van de werkelijkheid - aangevuld tot mijn definitieve omschrijving van de fictie 

471 Deze ‘theory of juristic truth’ wordt geschetst en besproken door Franz Bernhöft 1907.
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in het fiscale recht. Ik omschrijf haar als een door een rechtsvormer geïntroduceerde 
bewuste, doelgerichte afwijking van de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid.

Om de aanvaardbaarheid van dit fiscale alsof te kunnen analyseren, richt het onderzoek 
zich op de twee verschillende gezichten van de legitimiteit:

o De juridische legitimiteit, het rechtmatig zijn van de fiscale rechtsfictie. Daarbij staat 
het aanvaardbaar zijn van het fiscale alsof in juridisch opzicht centraal. Bij deze analyse van 
de rechtmatigheid van het alsof is vooral de afbakening tussen de fiscaal relevante 
rechtswerkelijkheid en de door de fictie gecreëerde fiscale rechtswerkelijkheid relevant.

o De maatschappelijke legitimiteit, het als rechtvaardig ervaren van de fiscale rechts- 
fictie. Deze dimensie richt zich op de aanvaardbaarheid van het fiscale alsof in de 
ogen van de bewoners van een samenleving. Bij de ervaren eerlijkheid van de fiscale 
rechtsfictie speelt vooral de afstand tussen de empirische werkelijkheid en de fictieve 
fiscale rechtswerkelijkheid een rol.

In het tweede deel van het onderzoek staat de juridische legitimiteit van de fiscale 
rechtsfictie centraal, het derde deel van het onderzoek richt zich op haar maatschappelijke 
legitimiteit. 
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De auteur

Hoofdstuk 1    De rechtsvormer die ficties schrijft

1.1  Inleiding 

Het onderzoek naar de karaktertrekken van het alsof heeft tot nu toe laten zien dat er drie 
mogelijke zienswijzen zijn op het bestaan van de (fiscale) rechtsfictie. We kunnen ons 
richten op haar functie, haar vorm of haar resultaat. Hoewel deze verschillen in zienswijzen 
leiden tot uiteenlopende definities is het belangrijk te onthouden dat steeds hetzelfde 
fenomeen wordt beschreven.472 De definities omlijnen hetzelfde begrip, maar accentueren 
elk een andere karaktertrek.473 In mijn ogen is een aangepaste resultaatbenadering het 
meest optimaal omdat deze zienswijze een ruimer bereik heeft dan haar twee verwanten, 
de op de functie gerichte omschrijving en de vormvariant.474 De rechtsfictie verbindt 
immers rechtsgevolgen aan handelingen en feiten die deze zonder haar niet zouden 
hebben, ook als haar oorspronkelijke functie is vervaagd of als haar formulering is vertaald 
in een opsomming.475 Dat kan alleen worden (h)erkend met een op het resultaat van de 
rechtsfictie gerichte benadering. Vanuit die gedachte heb ik de rechtsfictie gedefinieerd 
als een bewust door rechtsvormers geïntroduceerde, doelgerichte afwijking van de 
reguliere fiscale rechtswerkelijkheid.476 

De doelgerichtheid in deze omschrijving is een essentieel element van iedere fictie. Met 
zijn keuze voor de fictie meent de auteur dat het fingeren hem het beste in staat stelt het 
gestelde doel te bereiken. Elke fictie is dan ook te beschouwen als een in-staat-steller, een 
enabler. Zo maakt de verhalende fictie het mogelijk om te ontsnappen aan de alledaagse 
werkelijkheid, het alsof van haar taal stelt ons bovendien in staat om deze werkelijkheid te 
verwoorden. Ook de wetenschappelijke fictie is een in-staat-steller. De verbeelding van 
het alsof in het denken maakt het ons mogelijk om antwoorden te vinden. Het faciliterende 
karakter van de fictie is eveneens zichtbaar in het fiscale recht. In die rechtswerkelijkheid 

472 Definiëren (van het Latijnse defīnire) betekent ‘afgrenzen, bepalen’. Met een definitie bepalen we de kijk op het 
te omschrijven begrip.

473 Vgl. het liedje ‘Op de step’ van Sonneveld (1968). Als een steppend jongetje de weg naar Purmerend vraagt aan 
voorbijgangers (een pastoor, een mevrouw en een chauffeur) wijst ieder hem een richting vanuit zijn eigen 
perspectief. Ook Feteris 2014, blz. 1, verwijst naar dit liedje.

474 De weg naar Purmerend kent immers, afhankelijk van het doel van de reiziger, een route die optimaal is.
475 Indien het doel van de rechtsfictie oplost, dient het alsof uit het recht te verdwijnen. Als de wetgever deze 

‘verlopen’ fictie toch handhaaft, kan de rechter ingrijpen. Zie deel 2, hoofdstuk 1, par. 1.2.2.
476 Mijn blikrichting wijkt derhalve af van de traditionele resultaatgerichte definitie waarbij de fictieve werkelijkheid 

hoofdzakelijk wordt vergeleken met de empirische werkelijkheid binnen het fiscale rechtsgebied. Zie deel 1, 
hoofdstuk 3, par. 3.6.
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wordt het alsof bewust ingezet in situaties waarin een fiscale rechtsregel, of de uitvoering 
daarvan, de aan het fiscale recht ten grond liggende doelstelling niet (meer) kan waarborgen. 
Het tweede deel van dit onderzoek concentreert zich op de motieven van de rechtsvormer 
die deze ficties schrijft.

Hoewel de fictiefabriek477 van het Nederlandse fiscale recht vooral draaiend wordt gehouden 
door de wetgever, kan ook de rechter optreden als auteur van de (fiscale) rechtsfictie.478 
Ook de rechter kan recht vormen, een gedachte die algemeen wordt erkend. In zijn 
rechtsvormende rol ontwerpt deze rechter ook fiscale rechtsficties.479 In mijn onderzoek 
blijft de fictieschrijvende rechter echter buiten beeld, alleen de wetgever treedt als auteur 
van het alsof voor het voetlicht. Om te kunnen onderzoeken onder welke voorwaarden 
het door hem geïntroduceerde alsof aanvaardbaar is, analyseer ik in dit deel zijn motieven 
voor de creatie van een fiscale rechtsfictie.

In dit inleidende hoofdstuk baken ik eerst de wereld van de fiscale rechtsfictie af. Ik start 
met een korte beschrijving van haar rangorderegels en zal vervolgens aan de hand van 
een aantal prominente ficties in verschillende wetten aantonen dat de rechtsfictie op elk 
terrein van het fiscale recht haar sporen heeft nagelaten. Daarna kader ik mijn onderzoek 
in tot de rechtsfictie in de inkomstenbelasting. 

Een korte blik op de rol van deze fictie bij de afgrenzing van het fiscale inkomensbegrip 
zal leiden tot de schets van de meest in het oog springende motieven die de wetgever 
benut bij zijn inkomensficties. Om te kunnen beoordelen of en in hoeverre het gebruik 
van de fiscale rechtsfictie aanvaardbaar is, zal de reden voor haar introductie bekend 
moeten zijn. Ik zal de drijfveren van de wetgever terugbrengen tot een aantal kernmotieven, 
waaruit de pragmatische fictie, de anti-misbruikfictie en de mengfictie geselecteerd 
worden voor een nadere analyse. Die analyse geschiedt aan de hand van de kwaliteits-
eisen van het goede belastingrecht, criteria die ik ook benut als leidraad bij het onderzoek  
naar de aanvaardbaarheid van het alsof. Ik rond het hoofdstuk af met het raamwerk van  
het onderzoek dat wordt ingezet bij de analyse van de verschillende fictiecategorieën.

477 Deze mooie term is ontleend aan de gelijknamige brievenroman van Stapel & Dautzenberg 2014.
478 In het elektriciteitsarrest, HR 23 mei 1921, NJ 1921/564, staat de vraag centraal of een tandarts die zijn elektriciteits-

meter manipuleert, vervolgd kan worden voor het stelen van elektriciteit. Alleen met behulp van de inzet van 
de rechtsfictie slaagt de Hoge Raad erin om de handeling binnen bereik van art. 310 WvSr te brengen. Zoals 
gezegd zal ik aan de fictieschrijvende rechter op een later moment een artikel wijden.

479 Zie Hof Amsterdam 22 november 2012, nr. 11/00612, V-N 2013/15.11. Het hof oordeelt dat het om veiligheids-
redenen afzien van inschrijving van een kind op het adres van zijn pleegouder moet worden beoordeeld alsof 
beiden op hetzelfde adres staan ingeschreven.
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1.2  Voorrangsregels bij een fiscale rechtsfictie 

1.2.1  De fiscale rechtsfictie als een speciale rechtsregel
Eerder al heb ik geconstateerd dat de rechtsfictie geen wezenlijke gelijkstelling kan be-
werkstelligen tussen de feiten en omstandigheden uit de empirische werkelijkheid en de 
door het alsof gecreëerde fictieve fiscale rechtswerkelijkheid.480 De wetgever creëert 
weliswaar zijn eigen rechtswerkelijkheid en heeft in dat opzicht een vrijwel onbegrensde 
macht, maar hij kan geen werkelijke feiten of omstandigheden scheppen. Net als een 
reguliere fiscale rechtsregel, heeft een door de wetgever geïntroduceerde rechtsfictie wel 
rechtsgevolg. Dat roept de vraag op naar de rang van deze bijzondere rechtsfiguur.

De rechtsfictie, gekenmerkt door haar afwijking van de reguliere fiscale rechtswerkelijk-
heid, is een lex specialis. Uitgaande van het beginsel dat het bijzondere voorrang heeft 
boven het algemene (lex specialis derogat legi generali), kan en zal deze fictie inbreuk 
maken op de basisregels van de wet waarvan ze deel uitmaakt. Bij een samenloop van 
rechtsregels staat immers de regeling welke een onderwerp het meest specifiek regelt, 
hoger in rang. Die hogere rang krijgt voorrang. Zo luidt één van de basisregels voor 
ondernemers in de inkomstenbelasting dat het einde van het ondernemerschap leidt tot 
een afrekening over de daarbij vrijvallende reserves.481 De fiscale rechtsficties die zijn 
verwoord in de later in de wet opgenomen doorschuifregelingen hebben voorrang op 
deze basisregel.482

1.2.2  Inbreuk op de voorrangsregels
Deze voorrang van de fiscale rechtsfictie geldt echter niet onverkort. De praktische 
toepassing van dit alsof kan immers leiden tot rechtsgevolgen die ver verwijderd staan 
van, of botsen met het doel dat de wetgever met deze fiscale rechtsfictie voor ogen staat. 
Op dat moment treden de algemene regels van het recht naar voren. Wanneer de fiscale 
rechtsfictie haar doel lijkt te overschrijden, zal aan de hand van de reguliere regels voor de 
uitleg van de wet getoetst moeten worden of en in hoeverre de rechtsgevolgen daadwerkelijk 
beoogd zijn. Een consequentie die binnen het bereik van de tekst van het alsof valt, maar 
strijdig is met haar bedoeling, zal sneuvelen door een restrictieve interpretatie van deze 
rechtsfiguur.483 Alleen deze strikte uitleg doet recht aan doel en strekking van de rechtsfictie.

Daarom verlaagt de rechter de omvang van de forfaitaire proceskostenvergoeding aan 
een gemachtigde als blijkt dat het grote aantal proceszaken dat hij voert door knip- en 

480 Deel 1, hoofdstuk 1, par. 3.6.3: de rechtsfictie hypnotiseert niet.
481 Zie art. 3.58 t/m art. 3.61 Wet IB 2001. Ook deze hoofdregels zelf bevatten rechtsficties, zie bijvoorbeeld de 

voorgeschreven vaststelling van de woningwaarde in art. 3.58, lid 2 en lid 3, Wet IB 2001.
482 Vgl. de artt. 3.62 t/m 3.65 Wet IB 2001. Deze rechtsficties trachten liquiditeitsproblemen te voorkomen.
483 Bernhöft 1907, blz. 245: “so tritt die einschränkende Auslegung in ihr Recht.”
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plakwerk tot stand is gekomen.484 Nu het gevoerde betoog in deze zaken daardoor vrijwel 
identiek is, zou het ongecorrigeerd toekennen van de reguliere forfaitaire vergoeding per 
zaak leiden tot een tegemoetkoming die de werkelijke kosten (ver) overtreft. Door te 
kijken naar de bedoeling van de fiscale rechtsfictie - het instellen van een eenvoudig 
toepasbaar, algemeen geldend forfait voor de hoogte van de te vergoeden reële kosten 
van beroepsmatig verleende rechtsbijstand485 - voorkomt de rechter de onbedoelde 
cumulatie van vergoedingen. Het doel van deze rechtsfictie doorbreekt zodoende haar 
ongebreidelde toepassing.486

Een rangorde-conflict van andere aard treedt op bij een samenloop van twee fictiebepa-
lingen met verschillende rechtsgevolgen. Voor de voorrangsregels bij deze ontmoeting 
bestaan geen algemeen voorschrift. Mijns inziens wordt de rangorde dan bepaald door 
de redelijkheid en billijkheid, een van origine civielrechtelijke norm die ook in de fiscale 
wereld een, zij het bescheiden, rol speelt.487 De rechter zal moeten bepalen welke van 
deze twee rechtsficties in de concrete situatie tot de meest redelijke en billijke uitkomst 
leidt, gezien doel en strekking van beide rechtsregels en het recht waartoe ze behoren. 
Het meest redelijk en meest billijk uitwerkende alsof dient dan voorrang te krijgen. 
Uiteraard zal ook beoordeeld moeten worden of de samenloop van rechtsficties 
daadwerkelijk aanwezig is.488

Naast het doel van de rechtsfictie of de samenloop met soortgenoten kan ook haar plaats 
in de wet een niet in de tekst verwoorde inperking van het alsof bewerkstelligen, de 
gelding van de fictie kan bovendien ook expliciet worden ingeperkt door de wetgever. 
Dat doet zich onder andere voor als een fictie uitsluitend van toepassing wordt verklaard 
binnen het bereik van een bepaald deel van de wet.489

484 Hof Amsterdam 17 oktober 2013, nr. 12/00759-00761, V-N 2014/8.23.
485 In HR 21 november 2014, BNB 2015/7 (forfaitaire regeling voor kosten rechtsbijstand) oordeelt de Hoge Raad 

dat de wetgever met zijn keuze voor een forfaitair systeem binnen de hem toekomende beoordelingsmarge is 
gebleven. 

486 Zie ook art. 9 SW 1956, een fictie bedoeld om bovenmatige rente te kunnen belasten. Dit alsof geldt alleen als 
dit voordeel anders niet kan worden belast. Zie Van Vijfeijken 2013, blz. 69-71.

487 Vgl. Schoordijk 1996, blz. 5. Hij stelt dat de wet in de eerste plaats een redelijke uitleg moet krijgen. 
488 Zo meent A-G Van Soest dat een verrekenbeding gemaakt bij huwelijksvoorwaarden zou leiden tot een samen-

loop van twee fictiebepalingen in de Wet SW 1956, De Hoge Raad oordeelt echter dat de fictie in art. 9 SW 1956 
niet wordt gehinderd door art. 7 SW 1956: noch uit de tekst, noch uit de ontstaansgeschiedenis van de laatste 
rechtsfictie blijkt dat deze de strekking zou hebben om de reikwijdte van de eerste fictie te beperken. Zie HR 9 
mei 1984, BNB 1984/210. Vgl. ook Van Vijfeijken 2013 (1), blz. 302.

489 De reikwijdte van de ficties van art. 4.3 en 4.4. Wet IB 2001 is bijvoorbeeld beperkt tot hoofdstuk 4 van deze wet.
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1.3  Het fingeren van een fiscale rechtswerkelijkheid 

Hoewel het doelgerichte alsof een rol speelt op alle terreinen van het recht, groeit de 
rechtsfictie vooral op fiscale grond. Het werken met ficties zit de fiscale wetgever als het 
ware in het bloed.490 In de ogen van Prebble is het fiscale recht zonder fictie zelfs 
ondenkbaar omdat het fiscale alsof berust op de pragmatische noodzaak de belasting-
regels te laten werken.491 Hoewel deze conclusie aannemelijk oogt, beschikt de wetgever 
ook over andere mogelijkheden om het belastingrecht praktisch vorm te geven. Hij kan er 
echter ook voor kiezen om te fingeren wat rechtens is.492 

1.3.1  Rechtsficties in verschillende belastingwetten
In het fiscale recht hanteert elke belastingwet een of meerdere rechtsficties. Soms blijkt 
dit alsof in staat om een hele wet te dragen. Merkx concludeert immers dat het systeem 
van de omzetbelasting zelf gebaseerd is op een fictie nu de wetgever gekozen heeft voor een 
indirecte wijze van heffing. Hoewel met het heffen van omzetbelasting over bestedingen van 
consumenten wordt beoogd om het verbruik van die consumenten te belasten, vindt 
deze heffing plaats bij degene bij wie zij hun bestedingen doen (de ondernemer).493 

Ook de successiewet berust grotendeels op een alsof. De wetgever heeft immers niet 
gekozen voor een zelfstandig fiscaalrechtelijk begrip dat omschrijft welke verkrijgingen 
onder deze wet vallen, maar knoopt voor het belastbaar feit in beginsel aan bij civielrech-
telijke begrippen. De consequentie van deze keuze is dat een aanzienlijke stapel fictieve 
verkrijgingen benodigd is om het ontgaan van schenk- en erfbelasting te kunnen voor - 
komen. Het daartoe behorende art. 10 SW 1956, een anti-misbruikbepaling gericht op de 
omzetting van eigendomsrechten in genotsrechten, wordt beschouwd als de voornaamste 
fictie.494 Dit alsof maakt al sinds 1897 deel uit van het fictierijke erf- en schenkrecht. 

In de vennootschapsbelasting geldt de fiscale eenheid als een belangrijke fictie. Deze 
fictie doorbreekt het uitgangspunt van de zelfstandige belastingplicht van lichamen.495 
Op verzoek wordt de belasting van moeder- en dochtermaatschappij geheven alsof er 
slechts één belastingplichtige is. Het alsof van art. 15 Wet VpB 1969 herschrijft weliswaar 
het fiscaaljuridische kader, maar sluit daardoor juist aan bij de economische realiteit van de 

490 Adriani 1959, blz. 327.
491 Prebble 2011, blz. 19: “Tax law can operate only by using fictions; and these fictions are based not in policy but in 

the pragmatic need to make income tax work.” Prebble concludeert daaruit: “Fictions show tax law is different.”
492 Pieterse 2014 (2) stelt dat de keuze van de wetgever voor het wel of niet fingeren “praktisch naar willekeur” zou 

geschieden.
493 Commissie ficties en forfaits 2014, blz. 112.
494 Zie Van Vijfeijken 2013 (1) voor een beschrijving van deze en andere fictieve verkrijgingen in SW 1956.
495 Andere uitzonderingen op het beginsel van zelfstandige belastingplicht zijn de fusie- en splitsingsregels en de 

deelnemingsvrijstelling.
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tot de eenheid behorende lichamen.496 Het met een U-bocht terugkeren naar de 
empirische realiteit is overigens een bijzonder gevolg van een alsof in het recht.497 Mede 
door haar facultatieve aard werkt de rechtsfictie van de fiscale eenheid in het voordeel 
van de betrokken belastingplichtigen.498 

Ook in andere fiscale wetten treffen we ficties aan. Zo rekt de fictie in art. 5a, lid 2, AWR de 
duur van het fiscale partnerschap op door te veronderstellen dat gedurende een deel  
van het jaar aan bepaalde, feitelijk niet vervulde, partnervoorwaarden voldaan zou zijn.  
De rechtsfictie kan ook veronderstellen dat feitelijk uiteenlopende situaties of rechts-
handelingen gelijk zouden zijn aan elkaar. Zo bestempelt de fictie van art. 4.16 Wet IB 2001 het 
betaalbaar stellen van een liquidatie-uitkering tot een vervreemding van de desbetreffende 
aandelen, terwijl de loonfictie van art. 12a Wet LB 1964 doet alsof het niet bedongen loon 
toch zou zijn bedongen en genoten. Uit het voorgaande volgt dat niet alleen de hoeveelheid 
fiscale rechtsficties, maar ook haar mogelijkheden aanzienlijk zijn.

1.3.2  De inperking van het onderzoeksterrein
Hoewel elke heffingswet ficties bevat die zo bijzonder zijn dat zij zich lonen voor een 
nadere bespreking, moeten keuzes worden gemaakt. Ik beperk mijn onderzoek daarom 
tot het alsof op het terrein van de inkomstenbelasting.499 Deze fiscale rechtsfictie is te 
kenschetsen als een door de wetgever gecreëerde doelgerichte afwijking van de reguliere 
fiscale rechtswerkelijkheid in de inkomstenbelasting. De in de Wet IB 2001 optredende 
fiscale rechtsficties beïnvloeden op directe of op indirecte wijze de omvang van het te 
belasten inkomen. Aangezien deze rechtsregels een ruim bereik hebben, lenen ze zich 
uitstekend voor het in deel 3 beschreven empirische onderzoek naar de maatschappelijke 
legitimiteit van het alsof in het fiscale recht. Om die reden zal het accent bovendien liggen 
op de fiscale rechtsficties geldend voor niet-ondernemers.

De uitgesloten bewijsfictie
De ‘bewijsfictie’ valt evenwel buiten het terrein van mijn onderzoek. Dit alsof strekt 
tot verlichting van bewijsproblemen van de inspecteur. Om die reden introduceert 
de wetgever een veronderstelling die in werking treedt zodra een bepaalde 
omstandigheid zich voordoet. Doorgaans krijgt de belastingplichtige de mogelijkheid 
om tegenbewijs te leveren tegen deze veronderstelling. Ook art. 3.20 Wet IB 2001 is 
regel die moet voorkomen dat de inspecteur in bewijsnood komt. Met deze bepaling 

496 Door deze aansluiting zullen belastingplichtigen deze fiscale rechtsfictie niet altijd ervaren als een alsof.
497 Deze fraaie symboliek van de U-bocht heb ik ontleend aan Niessen 2002. Ook bij de route van een anti-misbrui-

kfictie treedt deze U-bocht op, zie verder deel 2, hoofdstuk 3.
498 Ook de fiscale eenheid van art. 7 lid 4, Wet OB 1968 sluit aan bij de empirische realiteit van de deelnemende 

lichamen, maar deze fictie ontbeert een keuzeregeling. Ze is daardoor niet altijd in het voordeel van belasting-
plichtigen.

499 Beschreven in de Wet IB 2001 en de daarbij behorende besluiten en regelingen.
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veronderstelt de wetgever dat een auto die ter beschikking is gesteld ook altijd voor 
privédoeleinden gebruikt zou worden. De veronderstelling vervalt echter indien de 
belastingplichtige kan aantonen dat hij de auto voor niet meer dan 500 kilometer 
privé heeft benut. De functie van deze regel is om de bewijslast te leggen bij diegene 
waar deze redelijkerwijs het beste thuishoort.500 Deze bewijsregel kwalificeert niet als 
een fiscale rechtsfictie omdat ze de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid niet 
doorbreekt. De vaststelling van de omvang van het privévoordeel van een ter 
beschikking gestelde auto doorkruist deze realiteit wel, dit deel van de wetsbepaling 
geldt daarom als een fiscale rechtsfictie.

1.4  Een vloeibaar inkomensbegrip

De kaders van een inkomensheffing worden ingekleurd door het door de wetgever 
gehanteerde fiscale inkomensbegrip. De grenzen van dit concept worden in de 
Nederlandse inkomstenbelastingwet vooral bepaald door praktische, doelmatige 
oplossingen. Van een degelijk onderbouwd theoretisch concept is geen sprake. Deze 
‘Hollandse’ hang naar pragmatiek lijkt voort te spruiten uit onze volksaard. Nederlanders 
groeien immers op in een mix van land en water, die achtergrond kan een verklaring kan 
bieden voor onze honger naar een praktisch houvast.501 
Uit de literatuur blijkt dat ook Nederlandse wetenschappers verlangen naar een nauwkeurig 
omschreven en alomvattend inkomensbegrip, zoals het inkomensconcept geformuleerd 
door de Duitse econoom Georg Schanz.502 De in 1896 door hem verwoorde definitie van 
inkomen omvat iedere vermogensverandering die niet door consumptie is veroorzaakt. 
Zijn ‘ontdekking’ lijkt te wortelen in de tijdsgeest zelf. Ook Pierson constateert al in 1892:

“De eenige wetenschappelijke definitie van inkomen is datgene wat aan het vermogen 
wordt toegevoegd, wat men verteren kan, zonder te verarmen.”503

Deze kenschets van inkomen toont overeenkomsten met het vier jaar later door Schanz 
verder uitgewerkte ontwerp. 

500 Dit soort bepalingen kan ook worden ingezet als sanctie, zie art. 36, lid 4, Invorderingswet 1990.
501 Zie verder Pleij 2011, blz. 23. Zelfs onze sprookjes zijn pragmatisch. Waar Sneeuwwitje (Duitsland) en Doorn-

roosje (Italië) romantisch zijn, leert het Friese sprookje van ‘de Appelvangproef’ hoe we met het toewerpen van 
een appel een als vrouw verklede rover kunnen ontmaskeren. De vangtechniek van mannen (knieën bij elkaar) 
wijkt af van die van rokdragende vrouwen (wijdbeens). Zie Dekker 1978, blz. 1-28.

502 Georg Schanz (1853 - 1931). Zie verder Van den Dool 2009, Rijkers 2013 en Wijtvliet 2014.
503 Kamerstukken I 1892/1893, 5e Vergadering, 24 september 1892, blz. 56.
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1.4.1  Het SHS-inkomensconcept: geen eindstation
De door Schanz vertolkte ideeën over inkomen zijn later door de economen Haig en 
Simons verfijnd,504 sindsdien wordt gesproken over het SHS-inkomensconcept. Dit concept 
schetst het inkomen als het vermogen om (toekomstig) te consumeren. Al hetgeen tot 
behoeftebevrediging leidt of kan leiden behoort tot dat inkomen.505 In zijn meest ruwe 
vorm is inkomen de rekenkundige uitkomst van een periodieke vergelijking: eindvermogen 
minus beginvermogen plus consumptie.506 Deze voor consumptie gecorrigeerde vermogens-
vooruitgang wordt als inkomen aangemerkt, ongeacht de wijze waarop dat voordeel is 
verkregen of vervolgens wordt aangewend. Zodoende gelden niet alleen loon, winst en 
kapitaalopbrengsten als inkomen, maar ook (on)gerealiseerde vermogenswinsten, giften, 
erfenissen, loterijprijzen, uitkeringen enzovoort.507 Het gaat daarbij om een netto toename 
van het vermogen: de kosten die moeten worden gemaakt om dit inkomen te verwerven 
zijn aftrekbaar.508

Het SHS-inkomensconcept wordt gezien als de meest zuivere draagkrachtmeting.509 Een 
groot voordeel van dit concept is dat iedere netto toename van het vermogen, ongeacht 
herkomst, geldt als inkomen. Dat wil echter niet zeggen dat dit inkomensconcept 
onvertaald kan dienen als grondslag voor een draagkrachtheffing. In mijn ogen is het 
daarvoor te ruw: het als inkomen beschouwen van iedere vermogenstoename betekent 
immers dat ook ongerealiseerde, nog onzekere waardemutaties in de heffing worden 
betrokken. Weliswaar kan ook een waardestijging waarvan zowel de omvang als het 
tijdstip van realisatie onzeker is, worden beschouwd als een toename van draagkracht, ze 
leidt echter (nog) niet tot een stijging van de koopkracht. Als moet worden afgerekend 
over deze (nog) niet gerealiseerde en dus onzekere waardemutatie ontstaan liquiditeits-
problemen. Die problemen knellen vooral als sprake is van een vermogensbestanddeel 
dat nauwelijks liquide kan worden gemaakt.510 

504 Haig nuanceert het concept in 1921, de aanvullingen van Simons stammen uit 1938. 
505 Rosen 2005, blz. 361: “the money value of the net increase in an individual’s power to consume during a period.” 

McCaffrey 1996, blz. 78, duidt het concept als een nietszeggende formule: “it tells us only that all income is 
either spent (consumption) or not (savings), which is obvious enough.”

506 Schanz spreekt over Leihkapital: de goederen die ook aan derden ter beschikking gesteld kunnen worden. Er 
wordt gecorrigeerd voor inflatie, alleen de reële toename van de koopkracht geldt. Zie ook Van den Dool 2009, 
blz. 95.

507 Het hanteren van het SHS-concept als heffingsgrondslag voor een inkomstenbelasting vereist dat het schenk- en 
erfrecht en de kansspelbelasting geïncorporeerd worden. Er ontstaat anders een economisch dubbele heffing. 
Om die reden is ook de incorporatie van de vennootschapsbelasting gewenst. Winsten van vennootschappen 
worden immers bij de aandeelhouders in de heffing betrokken. Zie Van den Dool 2009, blz. 60 e.v.

508 Consumptieve uitgaven komen niet in aftrek, het verschil is echter lastig te maken.
509 Zie Rijkers 2013 en Rosen, 2005, blz. 363.
510 Schanz zelf zoekt de oplossing daarvoor in het belenen van de ongerealiseerde waardestijging. Deze, ook 

praktisch problematische, uitweg verdient geen schoonheidsprijs. Wellicht kunnen conserverende aanslagen 
een uitkomst bieden. In mijn ogen verdient echter een vermogenswinstbelasting de voorkeur. Anders: Rijkers 
2013.
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Het SHS-concept beschouwt bovendien iedere persoonlijke uitgave als consumptie. 
Fiscaal wordt dan, ten onrechte, geen rekening gehouden met onvermijdbare, draagkracht 
verminderende uitgaven zoals ziektekosten. Deze lasten zijn niet aftrekbaar, een financiële 
tegemoetkoming daarvoor wordt bovendien belast. Hoewel het praktisch onmogelijk en 
bovendien onwenselijk is om met alle verschillen in de persoonlijke situatie van belasting-
plichtigen rekening te houden bij de belastingheffing, zijn sommige verschillen zo 
essentieel dat die draagkrachtwerkelijkheid niet mag worden genegeerd. Aan deze, door 
de samenleving vast te stellen, elementen moet waarde worden toegekend in een fiscaal 
stelsel. Het onverkort toepassen van het SHS-inkomensbegrip als heffingsgrondslag 
negeert deze dringende noodzaak. De waterdichte SHS-formule biedt immers geen 
ruimte aan maatschappelijke opvattingen over de samenstellende elementen in deze 
berekening. Ook met het oog op de aanvaardbaarheid van een heffing is deze flexibiliteit 
geboden. Daarom zouden continu discussies gevoerd moeten worden omtrent het 
defiscaliseren of imputeren van bepaalde elementen in het volgens de SHS-vermogens-
vergelijking bepaalde belastbare inkomen.511 Een strikt toegepaste formule van draag- en 
koopkracht beïnvloedende elementen kan nooit een afdoende antwoord bieden op de 
dynamiek van een samenleving en door haar gestelde eisen aan een rechtvaardige belas-
tingheffing.

1.4.2  De pragmatische vertaling van het inkomensbegrip
Het SHS-concept is niet de enige wetenschappelijke theorie over het fiscale inkomens-
begrip, er zijn meer ideeën bedacht en doordacht. Zo definieert de bronnentheorie het 
(fiscale) inkomen als al hetgeen uit een permanente bron van inkomen voortvloeit, de 
periodiciteitstheorie beschouwt datgene wat periodiek aan de genieter toevloeit als 
inkomen, de verbruikstheorie spreekt over dat wat voor de bevrediging van eigen 
behoeften kan worden verteerd zonder te verarmen en de opbrengsttheorie noemt inkomen 
alles wat door deelneming aan de productie wordt genoten. Aan al deze theorieën kleven 
echter rafelranden. Volgens de wetgever heeft het onopgelost blijven van deze theoretische 
meningsverschillen over het optimale begrip ertoe geleid dat het inkomensbegrip in ons 
belastingstelsel zijn eigen weg is gegaan. Hoewel onze wetgever sinds de Wet IB 1914 de 
bronnentheorie telkens tot uitgangspunt neemt voor zijn inkomstenbelastingwet, is dat 
alleen mogelijk geweest doordat de praktische en de theoretische rafelranden van het 
inkomensbegrip bij herhaling door de wetgever zijn weggenomen.512 Per saldo heeft dat 
geleid tot een sterk pragmatisch inkomensbegrip: 

511 Defiscalisering is op zijn plaats voor bestedingsgebonden tegemoetkomingen zoals toeslagen. Het imputeren van 
draagkrachtelementen kan nodig zijn bij werknemersvoordelen, zoals ‘de auto van de zaak’. Het SHS-concept 
biedt volgens mij ook ruimte voor dergelijke correcties. Rijkers 2013, blz. 41, spreekt immers over ongerechtvaardigde 
afwijkingen, hetgeen impliceert dat gerechtvaardigde afwijkingen kunnen bestaan.

512 Boer 2015.
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“Het (inkomensbegrip) heeft zich ontwikkeld als een praktisch, empirisch begrip, dat 
in de loop der jaren ten behoeve van de heffing van deze draagkrachtbelasting is 
gevormd.”513 

Hoewel een richtingbepalend inkomensbegrip ontbreekt in onze belastingwet, benadrukt 
de wetgever dat hij ‘zijn’ inkomensbelasting ziet als een heffing naar draagkracht. Die 
norm kan ook geen andere zijn, een inkomstenbelasting vergt dat haar belastingdruk 
wordt verdeeld naar draagkracht.514 Dit draagkrachtbeginsel hanteert de gedachte dat de 
bewoners van een samenleving met de sterkste schouders de zwaarste lasten kunnen en 
dus ook zouden moeten dragen.515 Hoewel het niet eenvoudig is om de draagkracht van 
deze schouders op verantwoorde en accurate wijze te bepalen,516 impliceert het zo eerlijk 
mogelijk verdelen van de druk van de inkomstenbelasting een heffing over het draag- en 
koopkracht genererende inkomen. Dit inkomen omvat het totaal van de netto-inkomsten 
en vermogenswinsten die daadwerkelijk gerealiseerd zijn in een bepaalde periode, verminderd 
met bepaalde niet-vermijdbare, subjectgebonden uitgaven. In de fiscale wereld geldt 
draagkracht immers als het vermogen om de belasting te dragen. Dat vermogen om te 
betalen (the ability to pay) kan alleen herleid worden uit de reëel aanwezige draag- en 
betaalkracht.517 De erkenning van dit draagkrachtkarakter heeft tot gevolg dat de lot- 
gevallen van individuele belastingplichtigen te allen tijde als uitgangspunt genomen moeten 
worden, ook binnen de kaders van het pragmatische Nederlandse inkomensbegrip.518

1.4.3  De reikwijdte van de rechtsfictie in de inkomstenbelasting
Binnen de grenzen van een pragmatisch inkomensbegrip steunt de uiteindelijke 
vormgeving van het fiscale inkomensconcept op veronderstellingen die in meer of 
mindere mate aansluiten bij de (ervaren) inkomenswerkelijkheid. Deze veronderstellingen 
zijn nodig om de heffingsgrondslag op doelmatige wijze in te kunnen vullen.519 Bij deze 
invulling kan ook de rechtsfictie worden ingezet.520 

513 Kamerstukken II 1958/1959, 5 380, nr. 3, blz. 17. Zie ook Van Kempen 2014, IB.0.0.1, De grondslag van de inkomsten-
belasting.

514 Rijkers 2013, blz. 5. De wetgever verwoordt dit uitgangspunt niet in zijn wettekst, maar verwijst in de parlementaire 
geschiedenis regelmatig naar het draagkrachtbeginsel als grondslag voor de inkomstenbelasting. Zie voor de 
Wet IB 2001 Kamerstukken II 1998/1999, 26 727, nr. 3, blz. 110. Voor de Wet IB 1964 zie Kamerstukken II 1958/1959, 
5 380, nr. 3, blz. 17. Voor de Wet IB 1914 zie Kamerstukken II 1911/1912, 144, nr. 3, blz. 13.

515 Vgl. Adam Smith in zijn Wealth of Nations (1776), Book V, Chapter 2, par. 71, slot: “It is not very unreasonable that 
the rich should contribute to the public expense, not only in proportion to their revenue, but something more 
than in that proportion.” In mijn ogen impliceert dit beginsel niet alleen het kunnen dragen van zwaardere 
lasten, maar ook een dienen te dragen.

516 Jansen 2014, blz. 94-95.
517 Bij de bepaling van het koopkracht genererende inkomen moet daarom onderscheid gemaakt worden tussen 

liquide en illiquide vermogensbestanddelen. Zie daarover uitgebreider Van den Dool 2009, blz. 158 e.v.
518 Vgl. Grapperhaus 1993 voor een historische schets van dit ruim 100-jarige fiscale grondbeginsel. 
519 Popitz 1925, blz. 418, stelt “dass für die praktische Gesetzgestaltung ein starres Festhalten an einem theoretisch 

an sich richtigen Einkommensbegriff nicht möglich ist, vielmehr im einzelnen untersucht werden muss, wie 
sich zweckmässig der Umfang des Einkommens umschreiben lasst.“

520 De vraag of deze motieven een afdoende rechtvaardiging kunnen vormen, wordt hierna besproken. 
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Een fiscale rechtsfictie heeft, tenzij dat nadrukkelijk anders is bepaald, een beperkt bereik. 
Het alsof heeft alleen een brede werking als ze geplaatst is in een algemene wet521 of als 
ze is ondergebracht in een van de algemene hoofdstukken van de Wet IB 2001.522 De 
gelding van een fiscale rechtsfictie in een van de andere hoofdstukken van deze wet is 
evenwel beperkt tot dat terrein. In onze inkomstenbelasting is immers van een consequent 
doorgevoerd inkomensbegrip geen sprake, noch bij de Wet IB 2001, noch bij haar 
voorgangers. Zo blijven de gerealiseerde vermogenswinsten van particuliere belasting-
plichtigen buiten de heffing, maar voor ondernemers, resultaatgenieters en aanmerkelijk-
belanghouders geldt een vermogenswinstbelasting. Dit ontbreken van een algemeen 
geldend fiscaal inkomensbegrip betekent dat de aanwezigheid van een fiscaal alsof, 
gedefinieerd als een afwijking van de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid, alleen kan 
worden geconstateerd binnen een afgebakend onderdeel van de belastingwet. Voor een 
ondernemer kwalificeert immers het onbelast laten van een gerealiseerde vermogenswinst 
als een fiscale rechtsfictie,523 terwijl het belasten van deze vermogenswinst voor een 
particulier juist duidt op een fingeren.524 Ook de normgerelateerdheid van de fiscale 
rechtsfictie impliceert haar beperkte bereik.525

1.5  Motieven: de inspiratie van de auteur

Om het fenomeen rechtsfictie te kunnen onderzoeken, ligt het voor de hand haar te 
categoriseren.526 Gekozen kan worden voor een onderverdeling naar materiële en formele 
fiscale rechtsficties.

Materiële en formele fiscale rechtsficties
Deze onderverdeling speelt vooral een rol in procedures omtrent art. 1 EP.527 De tot 
de eerste groep behorende materiële ficties hebben een direct gevolg voor de 
omvang van een heffing. Bij deze grondslagbepalende ficties negeert de wetgeving 
vooral de economische realiteit van het individu of de rechtspersoon. In de loon- en 
inkomstenbelasting kan deze materiële fictie om uiteenlopende redenen fingeren 
dat iemand in een periode een bepaald inkomen geniet, hoewel hij dat inkomen 

521 Vgl. art. 4 lid 2 AWR: een schip met Nederland als thuishaven geldt als deel van Nederland. Die fictie geldt voor 
alle rijksbelastingen

522 Algemene hoofdstukken in de Wet IB 2001 zijn hoofdstuk 1 (Algemene bepalingen), hoofdstuk 2 (Raamwerk), 
hoofdstuk 9 (Wijze van heffing) en bepaalde onderdelen van hoofdstuk 10 (Aanvullende regelingen).

523 Vgl. de doorschuifregelingen van art. 3.62 en 3.62 Wet IB 2001.
524 Vgl. het belasten van vermogenswinsten op privébezit door de anti-misbruikficties van art. 3.91 en art. 3.92 Wet 

IB 2001.
525 Anders: Commissie ficties en forfaits 2014, blz. 15. 
526 Vgl. Niessen 2002 (fingeren heffingsgrondslagen, waarderingsforfaits en afwijkingen van de civieljuridische 

werkelijkheid), Freudenthal 2004 (omstandighedenficties, anti-misbruikficties en inkomensficties) en Albert 
2006 (2) (resultaatficties en definitieficties).

527 Zie voor de bespreking van het eigendomsrecht deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.6.
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niet, niet in die mate of niet op dat moment daadwerkelijk genereert. De fictief 
loon regeling van art. 12a Wet LB 1964 is een voorbeeld van deze variant. De tweede 
categorie herbergt de formele rechtsficties die op indirecte wijze de omvang van de 
heffing beïnvloeden. Bij deze omstandighedenficties worden de rechtsregels die 
gelden voor een bepaalde feitelijke grondslag van toepassing verklaard op een 
andere grondslag.528 Dit alsof fingeert vooral een niet (of niet in die mate) bestaande 
(civieljuridische) omstandigheid. De rechtsregels worden zodoende overgeplant naar 
een situatie waarvoor zij oorspronkelijk niet zijn geschreven. Zo stelt art. 4.4 Wet IB 
2001 de koopoptie gelijk met aandelen voor de toepassing van de aanmerkelijk-
belangregeling. Deze fictie bewerkstelligt dat deze optiehouder wordt behandeld 
alsof hij aandeelhouder is. Zijn voordeel uit de koopoptie wordt daardoor belast als 
inkomen uit aanmerkelijk belang. Uit deze indeling blijkt dat iedere rechtsfictie in de 
inkomstenbelasting uiteindelijk de omvang van het te belasten inkomen beïnvloedt, 
op directe of op indirecte wijze. 

Een indeling van fiscale rechtsficties op basis van haar ontstaansmotieven past echter 
beter bij mijn onderzoek. Het onderscheid tussen materiële en formele rechtsficties geeft 
immers geen antwoord op de vraag waarom een wetgever er voor kiest om inbreuk te 
maken op de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid. Dat motief voor de introductie van de 
fiscale rechtsfictie bepaalt niet alleen haar vormgeving, maar beïnvloedt ook haar 
juridische en haar maatschappelijk legitimiteit. Om het bestaan van de fictie te kunnen 
begrijpen en de aanvaardbaarheid van haar gebruik te kunnen beoordelen, dient eerst 
gevraagd te worden naar het motief van de auteur. Immers:

“we weten pas zeker wat er gezegd wordt, als we weten waarom het gezegd wordt.”529 

Voor de 18e eeuwse jurist Boey is het antwoord op dit waarom helder: ficties “zyn ingevoert 
alleen tot gemak, en voordeel der saamenleeving.”530 Binnen de inkomstenbelasting kan 
dit ‘gemak en voordeel’ op verschillende manieren worden ingevuld. Ik onderscheid vier 
verschillende motieven, waarbij elke categorie ook een eigen prototype - het basismodel 
van deze fictievariant - hanteert. 

1. Maatschappelijke motieven

Deze fiscale rechtsfictie stelt de wetgever in staat om via het fiscale recht in te spelen op 
het gedrag van de bewoners van een samenleving. De twee prototypen in deze categorie 
zijn de maatschappij-hervormende en de maatschappij-spiegelende variant. 

528 Geppaart 1999. 
529 Ogden & Richards 1927, blz. 24: “we only know for certain what is said when we know why it is said.” Zie ook 

Fuller 1967, blz. 50.
530 Boey 1773, blz. 265.
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2. Pragmatische motieven (eenvoud en doelmatigheid)

De rechtsfictie wordt regelmatig ingezet als wapen tegen de complexiteit van zowel de 
wettekst zelf (de eenvoud), als de uitvoering van het recht (de doelmatigheid). Als 
prototype van deze pragmatische fictie geldt het forfait, een fiscale rechtsfictie die vaste 
waarden toekent die in de plaats komen van de werkelijke voor- en nadelen.531 Dit forfait 
vertaalt de rommelige realiteit van belastingplichtigen in een door de wetgever redelijk 
geacht gemiddelde.
3. Anti-misbruik motieven

Het fingeren van feiten en omstandigheden biedt ook mogelijkheden om misbruik van 
het fiscale recht te voorkomen. In de regel gebruikt de wetgever de techniek van het alsof 
voor een uitbreiding of inperking van de reguliere rechtsnorm. Daardoor worden feiten 
en omstandigheden die volgens de bestaande rechtsregel niet onder de wettelijke norm 
vallen maar daar op grond van de doelstelling wel toe behoren, fiscaalrechtelijk binnen of 
buiten bereik van die norm geschoven.532 Prototype van deze fiscale rechtsfictie is het 
herkwalificerende alsof, een fictie die het bereik van een reguliere fiscale rechtsnorm 
uitbreidt of juist inkrimpt.
4. Gemengde motieven

De hiervoor genoemde beweegredenen kunnen ook worden gemixt met andere 
bijkomende motieven.533 Het resultaat van deze combinatie is de mengfictie. Als prototype 
van dit gemengde alsof geldt de op een rendementspotentie gestoelde fiscale rechtsfictie. 
Bij deze vorm van het fiscale alsof geldt een potentieel haalbaar rendement als fiscale 
 inkomensstandaard.

In het vervolg van dit onderzoek zal ik deze fiscale rechtsficties duiden als de maatschap-
pelijke rechtsfictie, de pragmatische rechtsfictie, de anti-misbruikfictie en de mengfictie.

1.5.1  De uitzonderlijke maatschappelijke rechtsfictie 
Binnen deze verzameling motieven neemt de maatschappelijke rechtsfictie een bijzondere 
plaats in. Hierbij benut de wetgever het alsof uit overwegingen die niet gerelateerd zijn 
aan de primaire functie van belastingheffing of haar uitvoering. Deze rechtsfictie treedt 
op in twee varianten. 

De eerste maatschappij-hervormende variant betreft de rechtsfictie die gegrond is in de 
maakbaarheidsgedachte van de wetgever, de idee dat het gedrag van de deelnemers in 
de samenleving door overheidsingrijpen kan worden aangepast tot een handelswijze die 
past binnen een bepaalde ideologie.534 In de fiscale wereld worden deze gedragswijzigingen 

531 Zie deel 1, hoofdstuk 3, par. 3.2.2.
532 De wetgever repareert daarmee de onder- en over-inclusiviteit van fiscale rechtsregels, vgl. Gribnau 2004.
533 Bijkomende motieven zijn bijvoorbeeld budgettair, instrumenteel of educatief.
534 Vgl. Gribnau 2012: “De belastingwetgever als aanjager; een betere wereld begint bij het belastingrecht.”
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nagestreefd door het vrijstellen of lager belasten van gewenst gedrag. Daarom veronder-
stellen we dat het bezit van ‘groene’ aandelen geen rendement genereert in de hoop dat 
de gecreëerde belastingvrijdom deze investering stimuleert.535 Afkeurenswaardig gedrag 
wordt zwaarder belast. Zo is de bijtelling voor niet-milieuvriendelijke auto’s hoger dan  
die voor auto’s met een lage CO

2
-uitstoot.536 Deze fiscale rechtsficties staan bekend als 

instrumentele bepalingen.537 

Als tweede soort geldt de fiscale rechtsfictie die bepaalde inkomensbronnen defiscaliseert 
om daarmee aan te kunnen sluiten bij maatschappelijke opvattingen over het begrip 
inkomen. Met deze ‘maatschappij-spiegelende’ rechtsfictie wil de wetgever aansluiten bij 
de ervaren economische inkomensrealiteit.538 Zo wordt het voordeel van huurtoeslagen 
vrijgesteld omdat een bestedingsgebonden vergoeding geen werkelijke draagkracht 
genereert.539 De inperking van de heffingsgrondslag door het fiscaal negeren van 
inkomens bestanddelen is ook doelmatiger. Zou immers een in art. 3.104 Wet IB 2001 
genoemde uitkering voor noodzakelijk geachte kosten gelden als belastbaar inkomen, 
dan dient de bijdrage gebruteerd te worden. Naast het hoofdargument, het aansluiten bij 
het maatschappelijke inkomensbegrip, voorkomt het defiscaliseren van deze bestedings-
gebonden uitkering dit kasrondje.540 

Het niet-fiscale beleidsmotief van beide soorten rechtsficties wijkt zozeer af van de 
motieven van de fiscale rechtsficties in de drie andere categorieën, dat ik de maatschap-
pelijke rechtsfictie als categorie buiten mijn onderzoek laat. Voor instrumentele ficties, de 
meest voorkomende vorm in de categorie maatschappelijke ficties, bestaat al een 
uitgebreid instrument waarmee dit ‘monster’ van de sturende belastingheffer geëvalueerd 
kan worden.541 Ook dat is een argument om deze fictiecategorie als zodanig niet verder te 

535 Art. 5.14 Wet IB 2001, zie Dusarduijn 2010, blz. 206 e.v. 
536 Zie art. 3.20 Wet IB 2001.
537 De Miljoenennota maakt onderscheid tussen belastinguitgaven (overheidsuitgaven gerelateerd aan voorzieningen 

die niet in overeenstemming zijn met de primaire heffingstructuur) en inkomensbeperkende uitgaven (regelingen 
die de te betalen inkomstenbelasting beperken, maar onderdeel zijn van de primaire heffingstructuur). Een belastin-
guitgave geldt als een instrumentele bepaling, terwijl een inkomensbeperkende uitgaven als reguliere rechtsregel 
zou gelden. Over de inhoud van en de afbakening tussen deze begrippen kan eindeloos worden gediscussieerd. Voor 
mijn onderzoek is die discussie minder relevant. Ik sluit daarom aan bij deze (zij het diffuse) begripsomschrijving in de 
Miljoenennota. De geïnteresseerde lezer verwijs ik naar Boer 2013 (1), Jansen 2012 en Niessen 1997. 

538 Kamerstukken II 1988/1989, 21 198, nr. 3, blz. 25. De defiscalisering van erfrechtelijke vorderingen en schulden 
(art. 5.4 Wet IB 2001) rust op dit argument, zie Kamerstukken II 1999/2000, 26 727, nr. 7, blz. 523.

539 Vgl. art. 3.104, sub h, ten eerste, Wet IB 2001. Ook de kinderbijslag en andere toeslagen zijn gedefiscaliseerd. 
Het defiscaliseren van uitkeringen aan en bepaalde vermogensbestanddelen van leden van het Koninklijk Huis 
(art. 40, lid 2 Grondwet) is echter alleen gegrond in het doelmatigheidsmotief. Zie Kamerstukken II 2011/2012, 
Kamervragen 265, 4 oktober 2011.

540 Vgl. ‘Heroverweging Groei Belastingdienst’, Deelrapport 7, Kamerstukken II 1989/1990, 16 625, blz. 16 e.v.
541 Dit instrument is zeker niet optimaal, zoals betoogd door Jansen 2012, blz. 41 e.v. Zie ook Boer 2013 (1), blz. 

33-48. Hij bespreekt en vergelijkt drie verschillende juridische beoordelingskaders voor fiscale instrumenten. 
Defiscaliseringsbepalingen kwalificeren overigens niet als belastinguitgave. Ze worden dus, naar mijn mening 
ten onrechte, niet periodiek geëvalueerd.
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onderzoeken. Dat betekent niet dat de maatschappelijke rechtsfictie volledig uit het 
onderzoek wordt geschrapt. Daar waar de fiscale wetgever een bestaande fiscale 
rechtsfictie combineert met een bijkomend instrumenteel motief, komt dit maatschappe-
lijke alsof als onderdeel van de fictiestapeling wel in beeld.

Het voorgaande betekent dat ik mijn analyse van de fiscale rechtsfictie afstem op drie 
categorieën: de pragmatische rechtsfictie gebaseerd op eenvoud en doelmatigheid, de 
anti-misbruikfictie die zich concentreert op de bestrijding van misbruik van het recht en 
de mengfictie die beide motieven combineert en daar andere argumenten aan toevoegt. 
Deze drie categorieën zullen worden getoetst aan de basisvoorwaarden voor de aan-
vaardbaarheid van het gebruik van het alsof in de inkomstenbelasting. 

1.6   De basisvoorwaarden voor de aanvaardbaarheid  
van het alsof 

In de introductie is aangegeven dat de aanvaardbaarheid van de fiscale rechtsfictie wordt 
beoordeeld vanuit haar doeltreffendheid en haar proportionaliteit.542 Voorafgaand aan de 
concrete toetsing van de rechtsfictie in de inkomstenbelasting geef ik eerst een korte 
terugblik op deze vereisten van het ‘goede belastingrecht’.

1.6.1  Doeltreffendheid, transparantie en tijdelijkheid
Wanneer de wetgever een fiscale rechtsfictie introduceert, dient hij er zorg voor te dragen 
dat deze bewuste en doelgerichte afwijking van de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid 
ook haar doel treft. Dit vereiste van de doeltreffendheid van het alsof herbergt drie 
onderling samenhangende aspecten. 
De doeltreffendheid betreft op de eerste plaats de mate waarin de fiscale rechtsfictie er in 
slaagt haar doel, het motief voor haar introductie, te bereiken. Om die doeltreffendheid - 
de verwezenlijking van haar doelstelling - te kunnen meten, is ook vereist dat de 
totstandkoming van de fiscale rechtsfictie transparant is. Dat is het tweede aspect van de 
doeltreffendheid. De wetgever dient zowel zijn besluit voor het gebruik van de fiscale 
rechtsfictie (haar bestaansrecht), als zijn keuze voor haar vormgeving (haar bestaan) op 
heldere en controleerbare wijze te onderbouwen. Alleen door middel van deze transparante 
onderbouwing kan beoordeeld worden of en in welke mate de aanwezigheid van deze 
fiscale rechtsfictie (nog) gerechtvaardigd kan worden. 
De geldigheidsduur van de fiscale rechtsfictie in de inkomstenbelasting vormt het derde 
element van haar doeltreffendheid. De fiscale rechtsfictie heeft immers de intentie om 
tijdelijk te zijn: wanneer het alsof niet meer dienstbaar kan zijn aan haar doel, verliest deze 

542 Zie de introductie, onderdeel ‘De centrale onderzoeksvraag’. 
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fictie haar rechtvaardiging. De wetgever dient daarom periodiek te toetsen of een fiscale 
rechtsfictie in haar huidige vorm nog bestaansrecht heeft.

1.6.2  Proportionaliteit: doelmatigheid en legitimiteit
Het tweede ingrediënt van de aanvaardbaarheid van de rechtsfictie in de inkomstenbe-
lasting is haar proportionaliteit. Het begrip proportionaliteit speelt een belangrijke rol in 
het fiscale recht. Met behulp van dit beginsel kunnen conflicterende belangen en de 
toepassing van conflicterende regels met elkaar verenigd worden.543 Proportionaliteit 
duidt dan ook op de juiste maatvoering, het juiste midden. De onderliggende vraag bij de 
proportionaliteit van het alsof is wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden van goed 
belastingrecht. Daarover stelt Hofstra:

“In wezen gaat het in de rechtsstaat (…) om vast te stellen wat goed belastingrecht is 
(…) belastingrecht dat een optimum van rechtvaardigheid en doelmatigheid in zich 
weet te verenigen.”544

Het begrip rechtvaardigheid is echter diffuus, het begrip legitimiteit leent zich beter voor 
een concrete toetsing van de aanvaardbaarheid van de inzet van een fiscale rechtsfictie. 
In dit onderzoek wordt het optimum van Hofstra daarom gezocht in het juiste midden 
tussen de legitimiteit en de doelmatigheid van de fiscale rechtsfictie.

Rechtszekerheid
Traditioneel maakt ook de rechtszekerheid deel uit van het compromis tussen de 
doelmatigheid en de legitimiteit, ze neemt daarbij een middenpositie in.545 De rechts-
zekerheid is enerzijds verweven met de doelmatigheid van het recht aangezien de 
uitvoerbaarheid van het (positieve) recht gebaat is bij duidelijkheid. Anderzijds maakt 
de rechtszekerheid ook deel uit van de legitimiteit van de fiscale rechtsfictie: belas-
tingplichtigen moeten er op kunnen vertrouwen dat de toepassing en uitleg van dit 
fiscale alsof geen kwestie van willekeur is. Deze elementen van de rechtszekerheid 
bespreek ik niet afzonderlijk omdat ze opgaan in deze twee uiteinden van de balans: 
de doelmatigheid en de legitimiteit. 

De doelmatigheid van een fiscale rechtsfictie vereist dat de belasting geheven wordt op 
een wijze waarop deze zo min mogelijk overlast bezorgt in de zin van administratieve en 
uitvoeringslasten en verstoring van economische keuzen. De meeste fiscale rechtsficties 
beschikken van nature over deze karaktertrek. Deze doelmatigheid wordt daarom niet 

543 Zie uitgebreider Gribnau 2006, blz. 60.
544 Hofstra 1966, blz. 14. Zie ook Gribnau & Van den Berge 2014.
545 Maris & Jacobs 2003, blz. 81. Pauwels 2009, blz. 84, duidt de rechtszekerheid als een aspectenbegrip.
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afzonderlijk getoetst, maar zal in het tweede deel alleen in beeld komen wanneer de 
toevoeging van een nieuw alsof aan een reeds bestaande fiscale rechtsfictie haar beoogde 
doelmatigheid dreigt te verzwakken. 

Het vereiste van de legitimiteit stelt zware eisen aan de introductie en het voortbestaan 
van een rechtsfictie in de inkomstenbelasting. Het verlangt niet alleen dat deze rechtsfictie 
rechtmatig is (de juridische legitimiteit), maar ook dat ze als rechtvaardig wordt ervaren 
(de maatschappelijke legitimiteit). Het eerste aspect van deze maatschappelijke legitimiteit 
betreft de perceptie van de door een fiscale rechtsfictie tot stand gebrachte verdeling van 
lusten en lasten (haar distributieve rechtvaardigheid). Haar tweede aspect ziet op de 
procedure zelf. Niet alleen de wijze waarop het besluit tot stand komt en bekend is 
gemaakt, maar ook de mogelijkheden om controle op het alsof uit te kunnen uitoefenen 
(de procedurele rechtvaardigheid). Dit onderzoek naar de gepercipieerde rechtvaardig-
heid van de fiscale rechtsfictie komt in het derde deel van het onderzoek aan bod.

In dit tweede deel van het onderzoek richt de legitimiteit van het fiscale alsof zich op haar 
juridische kant, het verwerkelijken van rechtsbeginselen. Deze beginselen vertegenwoordigen 
de kernwaarden van het recht, ze verwoorden de essentiële en kenmerkende doel-
stellingen daarvan. De rechtmatigheid van het fiscale alsof vereist dat de fiscale wetgever 
zich bij de uitoefening van zijn macht houdt aan deze (on)geschreven rechtsbeginselen.
Uit het bovenstaande volgt dat ik de aanvaardbaarheid van de fiscale rechtsfictie beschouw als 
een optelsom van haar doeltreffendheid waartoe ook de transparantie en de tijdelijkheid 
worden gerekend, en haar proportionaliteit, het evenwicht tussen haar doelmatigheid en 
haar juridische en maatschappelijke legitimiteit. 

Een vergelijking van basisvoorwaarden
Ook de Commissie ficties en forfaits stelt voorwaarden aan het gebruik van het fiscale 
alsof. Zij hanteert in haar onderzoek vijf eisen waaraan een forfait zou moeten 
voldoen. Het betreft doelmatigheid, transparantie, beperkte geldigheidsduur, brede 
werking en proportionaliteit.546 De eerste drie vereisten (doelmatigheid, transparantie 
en beperkte geldigheidsduur) stemmen overeen met de door mij gehanteerde basis-
voorwaarden voor de rechtsfictie in de inkomstenbelasting. 
De door de commissie genoemde ‘brede werking’ ontbreekt echter in mijn 
toetsingskader. Hoewel de commissie vindt dat het wenselijk zou zijn dat een fictie 
binnen één wet voor alle onderdelen van die wet zou gelden, ben ik van mening dat 

546 Commissie ficties en forfaits 2014, blz. 16-18. Ik heb in de weergave een andere volgorde benut. De commissie 
acht de tweede en derde voorwaarde niet van toepassing op de fiscale rechtsfictie, zie Commissie ficties en 
forfaits 2014, blz. 14-15. Deze keuze licht zij verder niet toe.
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een fiscale rechtsfictie een beperkt bereik heeft.547 Een brede werking acht ik daarom 
niet mogelijk, noch wenselijk.
Verschillen bestaan ook ten aanzien van de invulling van de proportionaliteitseis.  
De commissie spreekt over een evenwicht tussen doelmatigheid en rechtvaardig-
heid. Het begrip rechtvaardigheid wordt daarbij gerelateerd aan de afstand tussen de 
fictie en de “werkelijke feitelijke situatie.”548 Deze omschrijving lijkt gerelateerd aan de 
maatschappelijke legitimiteit van de fiscale rechtsfictie. Een concreet onderzoek naar 
het ervaren van deze afstand tussen fictie en feit ontbreekt evenwel in het rapport 
van de commissie. Er wordt ook weinig aandacht besteed aan de juridische legitimiteit: 
een toetsing van de fiscale rechtsficties aan rechtsbeginselen ontbreekt grotendeels.549 
Zowel de maatschappelijke als de juridische legitimiteit van de fiscale rechtsfictie  
zijn voor mijn analyse echter relevant. Ze gelden daarom in mijn onderzoek als basis-
voorwaarden.

1.7  Raamwerk voor de juridisch-dogmatische toetsing 

In het tweede deel van het onderzoek staat de juridische legitimiteit van het alsof 
centraal. Ik geef onderstaand een toelichting op de door mij gemaakte keuzes ten aanzien  
van de concrete toetsing van de fiscale rechtsfictie. Ik sluit dit hoofdstuk af met een 
schematische schets van het raamwerk voor het onderzoek naar de rechtsfictie in de 
 inkomstenbelasting.

1.7.1  De juridische legitimiteit: verwerkelijken van rechtsbeginselen 
Zoals gezegd weerspiegelt de juridische legitimiteit van de rechtsfictie in de inkomsten-
belasting de mate waarin het fiscale alsof erin slaagt om rechtsbeginselen te verwerkelijken. 
Deze beginselen vloeien voort uit een collectief rechtsbewustzijn. Dit gedeelde rechts - 
gevoel van de bewoners van een samenleving vormt de basis voor de concrete vertaling 
van deze rechtsbeginselen in de voor hen geldende (fiscale) wetgeving. Rechtsbeginselen 
liggen niet alleen concreet besloten in het belastingrecht, ze beschikken ook over een 
normatieve waarde doordat ze een rol spelen bij de beoordeling van het ‘goede’ belasting-
recht.550 Deze karaktertrek van rechtsbeginselen is relevant bij de toetsing van de juridische 

547 Zie deel 2, hoofdstuk 1, par. 1.4.3. Ook Albert, geciteerd door Pieterse 2014 (2), vindt het pleidooi voor de brede werking 
van een fictie een ongelukkige keuze. Voor de herinvesteringsreserve geldt immers ‘het verlies of de beschadiging van 
een bedrijfsmiddel’ als fictieve vervreemding (zie art. 3.54, lid 6, Wet IB 2001), maar in het aanmerkelijkbelangregime 
betekent de fictieve vervreemding iets anders. Dat voorbeeld onderschrijft mijn standpunt dat een fiscale rechtsfictie 
een beperkt bereik heeft. De contextgevoeligheid van de taal in het recht benadrukt dit beperkte bereik.

548 Commissie ficties en forfaits 2014, blz. 16.
549 Het rapport biedt wel een helder beeld van een aantal internationale aspecten. Zie Commissie ficties en forfaits 

2014, blz. 185-222.
550 Geppaart 1989, blz. 112 stelt dat deze normatieve waarde vooral blijkt wanneer de beginselen worden gehanteerd  

als maatstaf voor de verbindendheid van een wettelijke regeling.
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legitimiteit van de fiscale rechtsfictie. De rechtmatigheid van het fiscale recht vereist immers  
dat de fiscale wetgever zich bij de uitoefening van zijn macht aan deze (on)geschreven 
rechtsbeginselen houdt.551 Voor de fiscale rechtsfictie betekent het dat zij niet in strijd 
mag zijn met hoger (verdrags)recht, neergelegd in onder meer het EU-verdrag, mensen-
rechtenverdragen zoals het EVRM en het IVBPR en het Verdrag van Wenen inzake het 
verdragenrecht.552 

Deze kernwaarden van het fiscale recht bevinden zich op verschillende abstractieniveaus. 
Op het eerste niveau treffen we de algemene rechtsbeginselen aan, basale kernwaarden 
die gelden voor het hele recht. Tot die kernwaarden behoren onder meer het legaliteits-
beginsel en het rechtsgelijkheidsbeginsel. Op het tweede niveau zijn de specifieke fiscale 
rechtsbeginselen tot ontwikkeling gekomen, ‘spelregels’ die gelden voor alle belasting-
wetten. Een voorbeeld daarvan is de invloed van het bilaterale verdragsrecht op de fiscale 
regelgeving. Het derde niveau omvat beginselen die alleen gelding hebben binnen een 
bepaalde wet. Zo is het draagkrachtbeginsel niet voor elke heffingswet van belang, voor 
de inkomstenbelasting is dit beginsel echter essentieel.553 De reikwijdte van deze 
kernwaarden verschilt per niveau. In de toets van de relatie van deze kernwaarden met de 
rechtsfictie in de inkomstenbelasting is echter geen sprake van een waardeverschil tussen 
deze beginselen. De materie brengt in feite zelf al een afbakening aan. Bovendien voldoet 
de rechtsfictie in de inkomstenbelasting ‘van nature’ aan een aantal kernwaarden. Het 
alsof is immers ingebed in een formele wet, waardoor aan het formele legaliteitsbeginsel 
wordt voldaan.554 Ook het beginsel van de rechtszekerheid levert geen problemen op. De 
aanwezigheid van een fiscale rechtsfictie, met name de onweerlegbare varianten, 
vergroot zelfs de (materiële) rechtszekerheid van een belastingplichtige. 555 Hij weet 
immers precies waar hij aan toe is.556 Ook het doelmatigheidsbeginsel levert, zoals eerder 
gemeld, geen noemenswaardige problemen op.

Toch resteert ook dan nog een groot aantal rechtsbeginselen. Om diepgang bij de analyse 
van de juridische legitimiteit te kunnen bereiken, is een selectie noodzakelijk. De toetsing 
van de rechtmatigheid van het alsof in de inkomstenbelasting beperkt zich daarom tot 
een onderzoek naar de meest in het oog springende kernwaarden: het gelijkheidsbeginsel,  

551 Vgl. Gribnau 2009, blz. 48-52. Zie ook de kwaliteitseisen uit de Nota ‘Zicht op Wetgeving’, Kamerstukken II 
1990/1991, 22 008, nr. 1-2.

552 Vgl. aanwijzing nr. 18, Aanwijzingen voor de Regelgeving 1992: “Bij het ontwerpen van regelingen wordt onder-
zocht welke hogere regels de vrijheid van regeling ten aanzien van het betrokken onderwerp hebben ingeperkt.”

553 Anders: Boer, Lubbers en Vording 2014. Vanuit de economische dimensie bezien spreken zij over een “afbladderend” 
beginsel.

554 De toepassing van het materiële legaliteitsbeginsel (de herkenbaarheid) is minder vanzelfsprekend. Zie daarvoor 
deel 3, hoofdstuk 3.

555 Kortheidshalve verwijs ik naar Dusarduijn & Gribnau 2006, ond. 3.6.
556 Al kan ook worden betoogd dat de onzekerheid over de eigen positie onder de Wet IB 1964 is ingeruild voor de 

zekerheid van een onjuiste draagkrachtvaststelling in de Wet IB 2001. Vgl. Freudenthal 2004, blz. 25.
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het beginsel van de goede verdragstrouw en het draagkrachtbeginsel dat concreet tot 
uiting komt in het eigendomsrecht. De keuze voor dit drietal heb ik gebaseerd op de 
meest pregnante problemen die optreden in de relatie tussen de fiscale rechtsfictie en 
rechtsbeginselen, zoals blijkt uit jurisprudentie en naar voren komt in breed gedeelde 
opvattingen in de literatuur. Door haar afwijking van de reguliere fiscale rechtswerkelijk-
heid en haar mogelijke afstand tot de empirische werkelijkheid heeft de fiscale rechtsfictie 
een bijzondere relatie met deze drie beginselen. Nu kan worden betoogd dat ook andere 
rechtsregels spanningen met deze kernwaarden van het recht kunnen veroorzaken,557 
maar door de aard van de fiscale rechtsfictie is de door haar gecreëerde spanning van 
nature groter. De fictiecategorieën dienen als uitgangspunt bij het onderzoek naar de 
relatie tussen deze kernwaarden van het recht en de fiscale rechtsfictie. Zoekend naar een 
bijzondere band tussen de kernwaarden en de fictievarianten kom ik tot onderstaande 
indeling. 

1.7.1.1  De relatie van de pragmatische rechtsfictie met de rechtsgelijkheid 
Het maken van onderscheid is inherent aan wetgeven.558 Maar aan alles kleeft een grens. 
Ook in de wereld van het fiscale recht geldt immers de aan Aristoteles ontleende premisse 
dat vergelijkbare gevallen gelijk behandeld moeten worden en onvergelijkbare gevallen, 
naar de mate van hun ongelijkheid, ongelijk. Dit gelijkheidsbeginsel is geworteld in de 
idee dat alle mensen gelijkwaardig zijn, ze vormt daarmee de belangrijkste kernwaarde 
van een rechtsstaat.559 
De toetsing van de fiscale rechtsfictie aan dit gelijkheidsbeginsel vindt plaats via de route 
van art. 26 IVBPR en art. 14 EVRM. Deze bepalingen verhinderen een ongerechtvaardigd 
doorkruisen van deze kernwaarde (discriminatieverbod). Rechtsregels die een of meer ficties 
bevatten hebben een verhoogde kans om te discrimineren, veelal omdat zij geforceerd 
ongelijke gevallen gelijk behandelen.560 Een fiscale rechtsfictie kan immers  bewerkstelligen 
dat voor onderling verschillende situaties dezelfde rechtsgevolgen intreden. Dat effect 
treedt in ieder geval op bij gebruik van het forfait, de getalsmatige fiscale rechtsfictie  
die geacht wordt de werkelijkheid van de gemiddelde belastingplichtige weer te geven. 
Er dient niet alleen een objectieve en redelijke rechtvaardiging te zijn voor de gedwongen 
gelijkschakeling van uiteenlopende situaties binnen de reikwijdte van deze getalsmatige 
fictie, maar ook voor het onderscheid dat dit alsof aanbrengt ten opzichte van verwante 
situaties buiten het bereik van de bepaling. Ik onderzoek dat in hoofdstuk twee van dit 
tweede deel van het onderzoek. 

557 Zie Geppaart 1999. Ter ondersteuning van zijn betoog haalt hij per abuis art. 4.10 Wet IB 2001 (een fictie) aan.
558 Happé 2002 spreekt over de paradox van de rechtsgelijkheid.
559 Haar positie in de wet bevestigt dit. Art. 1 Grondwet meldt dat allen die zich in Nederland bevinden, in gelijke 

gevallen gelijk worden behandeld.
560 Happé 1999.
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1.7.1.2    De relatie van de anti-misbruikfictie met de verdragsrechtelijke 
rechtmatigheid 

Ook in internationaal opzicht kan het gebruik van een inkomensfictie door de nationale 
wetgever spanningen opleveren. Deze fricties treden vooral op bij ficties met een an-
ti-misbruikkarakter, zoals een exitheffing die wordt opgelegd aan emigranten. De vraag 
die gesteld moet worden is of het op basis van deze fictie veronderstelde resultaat ook 
naar verdragsmaatstaven als inkomen geldt dat in de oorspronkelijke woonstaat kan en 
mag worden belast. De nationaalrechtelijke duiding speelt een belangrijke rol bij de ver-
dragsrechtelijke kwalificatie van dit fictieve inkomen en de daaraan gerelateerde 
toewijzing van de heffingsbevoegdheid. De vraag rijst dus of en in hoeverre de resultaten 
van deze nationaalrechtelijke fictie doorwerken naar verdragen. De verdragsrechtelijke 
rechtmatigheid betekent immers dat de Nederlandse wetgeving moet voldoen aan dit 
hogere recht, dat daarbij, logischerwijs, prevaleert.561 Dat vereiste geldt ook ten aanzien 
van de in de Nederlandse wetgeving opgenomen anti-misbruikficties ten aanzien van 
grensoverschrijdende situaties. In hoofdstuk drie van dit deel onderzoek ik of het resultaat 
van deze rechtsficties wellicht in strijd komt met de goede verdragstrouw die het Verdrag 
van Wenen eist van de verdragsluitende partijen.

1.7.1.3  De relatie van de mengfictie met de draagkrachteis
Het draagkrachtbeginsel vormt het fundament van een rechtvaardige inkomstenbelasting,  
het betreft immers een subjectieve heffing.562 In een systeem geladen met ficties loopt 
het draagkrachtkarakter van dat stelsel gevaar: een heffing naar rato van de financiële 
draagkracht impliceert immers dat van elke belastingplichtige, rekening houdend met 
zijn persoonlijke omstandigheden, een bijdrage wordt gevraagd die afgestemd is op zijn 
feitelijke draagkracht.563 Het gebruik van een fiscale rechtsfictie in de inkomstenbelasting 
doorkruist dat uitgangspunt.564 Als het werkelijke inkomen grote afwijkingen vertoont met 
het fiscaal in aanmerking te nemen voordeel - een situatie die vooral optreedt bij de 
mengfictie gericht op een potentieel haalbaar rendement - kan deze spanning met het 
draagkrachtbeginsel uitmonden in een schending van deze kernwaarde.565 In Nederland 
kan echter niet rechtstreeks worden getoetst aan dit beginsel nu deze kernwaarde niet is 
neergelegd in een rechtstreeks werkende bepaling van een internationaal verdrag dat 
Nederland bindt.566 In mijn ogen zou overigens een toetsing aan het draagkrachtbeginsel 
wel mogelijk moeten zijn vanwege haar nauwe verbondenheid met het gelijkheids-

561 Zie Pötgens 2013.
562 Gribnau 2006, blz. 62-63.
563 Kamerstukken II 1998/1999, 26 727, nr. 3, blz. 4.
564 M. Lang, 2005 (2), blz. 30: “Basically fictitious or deemed income should not be part of the income tax base. The 

taxation of fictitious income gets in conflict with the ability-to-pay principle and the right to property.”
565 Ook bij andere fictiecategorieën kan het fictieve inkomen afwijken van het werkelijke inkomen. De kloof tussen 

beide dimensies van de werkelijkheid is echter het grootst wanneer het alsof gebaseerd is op een potentieel 
rendement. Zie verder deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.3.

566 HR 29 september 1999, BNB 1999/423, r.o. 3.3.
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beginsel.567 De discussie kan echter ook worden gevoerd via de weg van art. 1 EP. Als immers 
een op het potentiële rendement gebaseerde heffing in strijd komt met dit eigendoms- 
recht, is onmiskenbaar sprake van een ongerechtvaardigde schending van het draag-
krachtbeginsel. Deze discussie vormt het thema van hoofdstuk vier van dit tweede deel.

1.7.2  Het raamwerk toegelicht 
Omdat het onmogelijk is om alle in de Wet IB 2001 optredende rechtsficties te beoordelen 
op hun aanvaardbaarheid, is gekozen voor een praktische benadering waarbij de onder-
verdeling naar de drie hoofdmotieven voor de bewuste, doelgerichte afwijking van de 
reguliere fiscale rechtswerkelijkheid centraal staat.

Binnen elke fictiecategorie onderscheid ik een prototype, de basistechniek voor het 
fingeren die kenmerkend is voor deze specifieke categorie. Zo wordt de pragmatische 
rechtsfictie in vrijwel alle gevallen vormgegeven als een forfait, de anti-misbruikfictie 
gebruikt de techniek van de normuitbreiding of -inperking en de mengfictie is vooral 
gebaseerd op een potentieel haalbaar rendement. 
Na een schets van de voordelen van het gebruik van deze drie prototypen, zal ik uit een 
aantal voorbeelden een representatief exemplaar selecteren, de modelfictie. Elke fictie-
categorie wordt aan de hand van deze modelfictie uitgebreid onderzocht op zowel haar 
doeltreffendheid als haar juridische legitimiteit als belangrijk element van de proportionaliteit.

Deze analyse van iedere modelfictie vangt aan met een toelichting op de keuze voor deze 
specifieke fiscale rechtsfictie. Daarbij zal worden aangegeven waarom dit alsof voldoet 
aan de definitie van de fiscale rechtsfictie: een bewuste, doelgerichte afwijking van de 
reguliere fiscale rechtswerkelijkheid. 

567 Zo oordeelt de Duitse rechter dat het draagkrachtbeginsel (Leistungsfähigkeitsprinzip) besloten ligt in het geli-
jkheidsbeginsel (Gleichheitssatz, art. 3 Duitse Grondwet), zie BVerfG 3 november 1982, 1 BVR 620178. 

Figuur 2.1

MOTIEVEN RECHTSFICTIE WET IB 2001

pragmatisch anti-misbruik gemengd

Prototype:
forfait

Prototype:
herschrijven norm

Prototype:
potentieel rendement

Modelfictie:
art. 3.112

Modelfictie:
art. 4.16, lid 1, sub h

Modelfictie:
art. 5.2
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Vervolgens licht ik het motief voor de introductie van deze modelfictie toe. Voor een zo 
helder mogelijke classificatie hanteer ik het primair door de wetgever gepresenteerde 
argument voor de afwijking van de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid.568 Dit oorspron-
kelijke motief kan onder invloed van politieke discussies verwateren, met name door een 
vermenging met bijkomende doelstellingen. Die vermenging kan zelfs al tijdens de 
verdediging van een wetsvoorstel plaatsvinden. Om de classificatie zuiver te houden 
negeer ik die latere verwatering van doelstellingen. 

Aansluitend wordt het karakter van de modelfictie beschreven aan de hand van haar 
plaats in de fiscale historie en haar eigen levensloop. Deze elementen spelen een rol bij de 
latere beoordeling van de modelfictie op haar doeltreffendheid, de mate waarin het 
fiscale alsof beantwoordt aan het motief dat ten grondslag ligt aan haar introductie. Goed 
belastingrecht vereist immers ook dat haar rechtsregels doeltreffend zijn. Bij elke fictieca-
tegorie zal daarom worden onderzocht of en in hoeverre met de introductie van de 
modelfictie de door de wetgever beoogde doelstellingen zijn bereikt. Bovendien wordt 
beoordeeld in hoeverre deze modelfictie voldoet aan de twee andere elementen van de 
doeltreffendheid: de transparantie en de tijdelijkheid. 

Ook de juridische legitimiteit van de modelfictie wordt getoetst, de mate waarin zij in 
staat is om bepaalde rechtsbeginselen te verwerkelijken. De pragmatische rechtsfictie 
wordt daarbij gerelateerd aan de eisen gesteld door het gelijkheidsbeginsel, het onderzoek 
naar de anti-misbruikfictie en de mengfictie richt zich op verdragsrechtelijke beginselen 
respectievelijk het eigendomsrecht. Ook wordt kort gekeken naar mogelijke oorzaken van 
en remedies voor mogelijke spanningen met deze kernwaarden van het recht. Aansluitend 
wordt de proportionaliteit getoetst: het evenwicht tussen deze juridische rechtmatigheid 
en de doelmatigheid van de onderzochte fiscale rechtsfictie.

Het geheel leidt tot een eindoordeel over de onderzochte modelfictie in elke categorie. 
Aan het eind van ieder hoofdstuk zal ik deze conclusies uit het onderzoek relateren aan 
andere fiscale rechtsficties in deze categorie. De uitkomst van de toetsing van de juridische 
legitimiteit zal bovendien, waar mogelijk, worden gerelateerd aan de modelficties in de 
andere twee categorieën. 

De bevindingen uit deze juridisch-dogmatische toetsing van de doeltreffendheid en de 
juridische legitimiteit van de modelficties worden in deel 4 samengevoegd met de 
bevindingen uit het empirische onderzoek naar de maatschappelijke legitimiteit. Waar in 
het tweede deel van het onderzoek vooral de afstand tussen de fictieve en de reguliere 
fiscale rechtswerkelijkheid centraal staat, concentreert het derde deel van het onder-  

568 Dit oorspronkelijke motief put ik uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de introductie van 
een alsof.
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zoek zich op de relatie tussen de fictieve fiscale rechtswerkelijkheid en de empirische 
werkelijkheid.
De uit beide analyses getrokken conclusies zullen worden vertaald naar het globale 
 beoordelingskader voor de rechtsfictie in de inkomstenbelasting.
Het toetsingskader schematisch weergegeven: 

Figuur 2.2

Elementen voorlopig beoordelingskader �scale rechts�ctie 

Doeltre�endheid + Proportionaliteit

Doelmatigheid Legitimiteit

Juridisch Maatschappelijk

Elementen Rechtmatig zijn    Als rechtvaardig
ervaren

  Beantwoordt aan doel  Gelijkheid   Procedureel

  Transparantie  Verdragsrecht   Distributief

  Beperkte geldigheidsduur Voldoet van nature  Eigendomsrecht

Elementen de�nitief beoordelingskader �scale rechts�ctie (deel 4)

  Analyse in deel 2 door middel van een juridisch-dogmatische toetsing van modelficties

  Analyse in deel 3 door middel van een empirisch onderzoek

  Analyse in deel 2 en deel 3
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Hoofdstuk 2     Eenvoud en doelmatigheid:  
de pragmatische rechtsfictie 

2.1  Inleiding

In dit hoofdstuk onderzoek ik het begrippenpaar eenvoud en doelmatigheid als een 
belangrijk motief voor het gebruik van de kunstgreep van het alsof in het fiscale recht. 
Deze pragmatische rechtsfictie wordt ingezet als een gedetailleerde regelgeving het 
inzicht in het fiscale recht zelf dreigt te verstoren of als een ingewikkelde werkelijkheid 
haar uitvoering bemoeilijkt. In de eerste paragraaf in dit hoofdstuk staat de inhoud van 
het begrippenpaar ‘eenvoud en doelmatigheid’ centraal. Nadat het karakter van beide 
componenten is onderzocht, stap ik over naar het concrete gebruik van deze categorie 
rechtsficties. Daarbij wordt het forfait gepresenteerd als het prototype van de pragmatische 
rechtsfictie. Ik zal ook aandacht besteden aan het effect van het stapelen van ficties op de 
met het forfait nagestreefde doelstelling. 
Uit een aantal voorbeelden van het forfait wordt vervolgens het eigenwoningforfait 
geselecteerd als model van het pragmatische alsof in de inkomstenbelasting.569 Ik heb 
voor dit forfait gekozen omdat deze bepaling voor veel belastingplichtigen een fiscale 
realiteit vormt.570 Deze gefingeerde fiscale rechtswerkelijkheid wordt echter ook beïnvloed 
door de discussie over het inkomenskarakter van de eigen woning. Ik schets dit dispuut 
kort, maar in de analyse van het eigenwoningforfait volg ik de idee van de wetgever dat 
binnen de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid de eigen woning zou gelden als een 
inkomensbron.

Bij mijn onderzoek naar het eigenwoningforfait zal ik ook ingaan op het historisch verloop 
van deze meervoudige gestapelde rechtsfictie. De geschiedenis van het eigenwoningfor-
fait toont immers het gevaar van een gebrekkige onderbouwing van de basis van het 
alsof in combinatie met een vergeten herijking van het forfait. Zou deze historische 
context worden genegeerd, dan zouden we, ten onrechte, alleen losse fragmenten 
beoordelen. Nadat ik met de schets van het eigenwoningforfait weer in het heden ben 
beland, bespreek ik het gelijkheidsbeginsel als de meest in het oog springende kernwaarde 

569 Dit forfait geldt in de periode 1997-2000 ook voor tweede woningen. In die jaren wordt de fictie aangeduid als 
het huurwaardeforfait. Ik benut in dit onderzoek echter de term eigenwoningforfait, ook voor de rechtsfictie 
die in die eerdere jaren geldt. 

570 In 2014 bezit bijna 60% van de Nederlanders een eigen woning. Zie CBS 2014, blz. 65. Hoewel de begrippen 
‘bezit’ en ‘eigendom’ civielrechtelijk van elkaar verschillen, maak ik - net als veel fiscaalrechtelijke auteurs - geen 
onderscheid tussen de termen woningbezitter en woningeigenaar.
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bij het gebruik van een (gestapeld) forfait. Na een korte schets van de toetsing van dit 
beginsel, wordt een aantal elementen van het eigenwoningforfait - het Hilleninstrument 
en de verhoging van het forfait voor duurdere woningen - gespiegeld aan deze kernwaarde 
van het recht. Aansluitend wordt gekeken of de pragmatische rechtsfictie van art. 3.112 
Wet IB 2001 inderdaad heeft geleid tot een eenvoudige en doelmatige heffing over het 
veronderstelde inkomen uit eigen woning. Na deze toetsing volgt een meer algemeen 
gestelde conclusie over het gebruik van de pragmatische rechtsfictie.

2.2  Het motief: eenvoud en doelmatigheid

2.2.1  Inleiding
In de literatuur wordt regelmatig verwezen naar het duo eenvoud en doelmatigheid als 
motief voor het gebruik van een fiscale rechtsfictie.571 Het alsof kan immers worden ingezet om 
de ingewikkelde empirische werkelijkheid van belastingplichtigen opzij te schuiven om 
zodoende eenvoudige en doelmatige fiscale wetgeving te creëren.572 Als eenvoud in het 
fiscale recht beschouw ik de duidelijkheid, begrijpelijkheid en toegankelijkheid van fiscale 
rechtsregels voor hun gebruikers, de belastingplichtigen. De doelmatigheid betreft de 
efficiëntie van deze regels, het met zo min mogelijk middelen en inspanningen kunnen 
realiseren van het beoogde doel.573 Ook de Commissie Van Weeghel erkent het bestaan 
van beide elementen. Zij duidt het kunnen begrijpen van het recht als de ‘zachte’ kant van 
de eenvoud (de ‘pure’ eenvoud). De ‘harde’ kant van de eenvoud (de doelmatigheid) 
beschouwt ze vooral als een cijfermatig element: de hoogte van de administratieve lasten 
voor belastingplichtigen en de hoogte van de kosten die aan overheidszijde zijn verbonden 
aan de uitvoering van de fiscale wetgeving.574

In parlementaire stukken575 en in de literatuur576 worden de eenvoud en de doelmatigheid 
van het recht regelmatig in één adem genoemd. De Hoge Raad verwoordt deze combinatie  
als het beginsel van geoorloofde uitvoering.577 Wetgeving moet uitvoerbaar zijn, een 
zekere grofheid en ongelijkheid moet voor lief worden genomen. De rechter accepteert 
het gecombineerde motief van de eenvoud en doelmatigheid daarom als rechtvaardigings-
grond voor een wettelijk ongelijke behandeling van vergelijkbare belastingplichtigen.578 

571 Kamerstukken II 1970/1971, 11 212, nr. 2. Zie ook Freudenthal 2004, blz. 20 en Weerepas 1990, blz. 1586.
572 Vgl. art. 3.20 Wet IB 2001 dat het moeizaam kwantificeerbare voordeel van een terbeschikkinggestelde auto 

fixeert op 20% van zijn cataloguswaarde. De stamppot van CO
2
-varianten doorkruist deze eenvoud echter.

573 Hofstra 1986, blz. 82.
574 Commissie Van Weeghel 2010, blz. 17. In haar advies blijft deze zachte kant van de eenvoud echter onbelicht.
575 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2009/2010, 32 130, nr. 3, blz. 2.
576 Van Doesum 2009, blz. 39-40 stelt bijvoorbeeld: “Het doelmatigheidsbeginsel is de norm dat de heffing op een 

zo eenvoudige mogelijke wijze dient te verlopen.” [cursivering SD]
577 HR 19 mei 1993, BNB 1993/242, r.o. 3.3 (waardering koffiemaaltijden). Zie ook HR 21 april 1993, BNB 1993/205 (WIR).
578 Vgl. Feteris 2008. Soms benoemt de rechter alleen de doelmatigheid. Zie bijvoorbeeld HR 8 juli 2005, BNB 2005/310, r.o. 5.5.
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Hoewel de twee elementen van dit begrippenpaar onderling nauw verweven zijn, heeft 
elk element unieke karaktertrekken. Ik beschrijf deze elementen daarom afzonderlijk. 

2.2.2  De eenvoud als graal voor de wetgever 
In de 13e eeuw wordt het woord eenvoudig in onze taal geïntroduceerd, destijds 
geschreven als ‘eenvouwdig’.579 Dit ‘eenmaal gevouwen’ illustreert dat eenvoud haaks 
staat op de ingewikkeldheid van meerdere vouwen. Het woord eenvoud krijgt zijn 
definitieve betekenis pas in combinatie met een ander woord. Zo geldt een eenvoudig 
persoon als een onnozel mens, kinderlijke eenvoud associëren we met iets ongekunstelds 
en iemand die eenvoudig van hart is, geldt als integer.580

De oorspronkelijke vorm van het begrip treedt op de voorgrond als we spreken over een 
eenvoudige wet. De daarin opgenomen ‘eenmalig gevouwen’ regels zijn duidelijk, niet 
complex. Deze charme van de eenvoud is ook zichtbaar in de wetten van de natuur waar 
niets nodeloos ingewikkeld is of overbodig.581 Ook wetenschappers streven dit principe 
van spaarzaamheid na in de overtuiging dat de meest eenvoudige verklaring de grootste 
kans heeft om in de buurt van ‘de’ waarheid te komen.582 Von Jhering duidt het principe 
zelfs als de fundamentele wet van de juridische techniek.583 Dwars door de tijden heen is 
het geloof in de kracht van de eenvoud nauwelijks gewijzigd. We zien eenvoudige 
rechtsregels niet als onnozel, maar als een nastrevenswaardig ideaal.584 Eenvoud in het 
fiscale recht waarborgt immers dat belastingplichtigen kunnen doorzien wat met een 
wettelijke bepaling wordt beoogd zodat zij hun handelen daarop kunnen afstemmen.585 
In de nota Zicht op wetgeving belooft de wetgever om zich in te spannen voor wetgeving 
die eenvoudig, duidelijk en toegankelijk is.586 Hoewel het verleden gevuld is met wetswij-
zigingen gericht op eenvoud, stelt de wetgever in 2014 vast dat het fiscale systeem 
opnieuw een “complexiteitsreductie” nodig zou hebben.587 Ondanks de teleurstellende 
uitkomst van zijn eerdere pogingen blijft de wetgever geloven in de idee dat ook in het 
fiscale recht eenvoud het kenmerk van het ware is.588 

579 Van der Sijs 2010 herleidt het woord tot de Latijnse term simplex: sim betekent één, plico staat voor vouwen. 
580 Vgl. Job, hij staat te boek als een eenvoudig, rechtschapen mens (simplex et rectus, Job 1:8). 
581 Geconstateerd door Aristoteles, zie Derkse 1993, blz. 10. Ook aangehaald door Havens 1953, blz. 4.
582 Die gedachte leeft ook buiten de wetenschap. Zo laat Reve ‘zijn’ Treger opmerken: “Veel dingen waren wel eens 

moeilijk, maar in wezen was alles misschien wel heel eenvoudig.” Reve 1988, blz. 310.
583 Von Jhering 1865, III, blz. 242.
584 Ook Piersons Wet VB 1892 streeft naar eenvoud, zie Kamerstukken II 1891/1892, 125, nr. 3, blz. 8.
585 Van den Heuvel 2011, geïnspireerd door het Duitse beginsel van de Normenklarheit, introduceert de term 

 ‘begrijpelijkheidsbeginsel’ voor de eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid van wetgeving.
586 Kamerstukken II 1990/1991, 22 008, nr. 1-2, blz. 8 en Kamerstukken II 2000/2001, 27 475, nr. 2, blz. 8.
587 Brief Staatssecretaris van Financiën, 24 maart 2014, kenmerk AFP/2014/276 U. Particuliere belastingplichtigen 

delen zijn roep om eenvoud niet in dezelfde mate, zie deel 3, hoofdstuk 2.
588 Lijfspreuk van de medicus Boerhaave (1668-1738). Zie Hageman 2005.
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2.2.3  De doelmatigheid als duaal denkbeeld 
Dicht bij het ideaal van de eenvoud ligt de doelmatigheid. Het woord zelf duikt pas in de 
17e eeuw op in onze taal, het zou afkomstig zijn van de Duitse term zweckmäßig. De 
betekenis van het woord luidt dan “in overeenstemming met het doel, efficiënt.”589 Deze 
doelmatigheid is een duaal begrip. De overeenstemming met het doel is gericht op de 
binnenkant, terwijl de efficiëntie vooral oog heeft voor de aan de buitenkant gelegen 
uitvoering.

Deze mix van richtingen is ook aanwezig als we spreken over de doelmatigheid in het 
recht.590 De eerste betekenis van doelmatigheid houdt in dat een rechtsregel in de maat 
loopt met zijn doel. Dat doet denken aan de invulling van het begrip Zweckmäßigkeit door 
rechtsfilosoof Radbruch: het welzijn als doel van het recht.591 Deze inhoudelijke kant van 
de doelmatigheid, haar doelgerichtheid, speelt geen voorname rol bij de keuze voor de 
pragmatische fiscale rechtsfictie: haar motieven zien op de efficiëntie.592 De doelmatigheid 
van de pragmatische rechtsfictie heeft daarom vooral betrekking op de uitvoerende kant 
van de wetgeving. Die activiteit is minder profaan dan soms wordt gedacht: verfijnde 
fiscale rechtsregels kunnen falen indien hun handhaafbaarheid zo gebrekkig is dat de 
heffing alleen drukt “op hen die te eerlijk zijn om haar te ontduiken.”593 Zou de inhoud van 
het recht alleen oog hebben voor haar rechtvaardigheid, dan kan ze in de praktijk niet 
worden gehandhaafd.594 Voor de wetgever is de idee van controleerbare, handhaafbare 
wetgeving zo essentieel dat hij teruggrijpt naar Adam Smith om zijn betoog kracht bij te 
zetten: 

“Een belasting moest volgens Smith dermate efficiënt worden vormgegeven dat er 
zo min mogelijk verschil zat tussen de totale kosten die de burger moest maken als 
gevolg van een belasting en wat er netto beschikbaar kwam voor ’s lands schatkist.”595 

Tegenwoordig wordt dit doelmatigheidsstreven in een wetsvoorstel ook cijfermatig geschetst 
in de onderdelen ‘uitvoeringskosten belastingdienst’ en ‘gevolgen voor bedrijfsleven en 
burger’.596 Deze schattingen moeten cijfermatig handen en voeten geven aan de beoogde 
doelmatigheid (de efficiëntie) van een wetsvoorstel. Daaronder valt zowel de besparing 

589 Van der Sijs 2010. 
590 Ook het doelmatigheidsbeginsel van De Langen combineert beide richtingen, zie De Langen 1958, blz. 589.
591 Radbruch 1973, blz. 54, spreekt over het “überempirischen Zweckidee, an der das Recht zu messen ist.” 
592 In het onderzoek komt het resultaat van deze doelgerichtheid, de doeltreffendheid, aan bod bij de toetsing van 

iedere modelfictie. 
593 Langemeijer, geciteerd door Slagter 1961, blz. 8.
594 Jachmann 1998, blz. 203: “nicht nur Gleichheit im Belastungsgrund, sondern auch Gleichheit im Belastungs-

erfolg, nicht nur Rechtssetzungsgleichheit sondern auch Rechtsanwendungsgleichheit.“
595 Kamerstukken II 2009/2010, 32 130, nr. 3, blz. 2.
596 Het betreft grove schattingen. Zo zouden de maatregelen uit de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 belasting-

plichtigen maar liefst 1.050.500 uur besparen. Kamerstukken II 2009/2010, 32 130, nr. 3, blz. 31-37.
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door het vervallen van controlewerkzaamheden, als het generieke effect van procesmatige 
vereenvoudiging, zoals minder ingewikkelde formulieren. 

2.2.4  Het begrippenpaar herenigd 
In het fiscale recht vormt de duidelijkheid van de eenvoud een aanvulling op de efficiënte 
doelmatigheid van rechtsregels. Dit duo kan de fiscale werkelijkheid van belastingplichti-
gen inzichtelijk en beheersbaar houden. Het beginsel van de geoorloofde uitvoering 
verlangt daarom dat de regels in het recht eenvoudig zijn en efficiënt in hun uitvoering. 
Deze doelmatige eenvoud is ook kenmerkend voor de pragmatische rechtsfictie die 
wordt ingezet als de werkelijkheid te ingewikkeld wordt. Voor sommigen geldt deze rechts - 
fictie als een verkorte tekstuele verwijzing,597 anderen roemen haar om de aansluiting bij 
het beginsel van de geoorloofde uitvoering, terwijl zelfs wordt gesteld dat haar heldere 
wetgeving zou leiden tot vergroting van het draagvlak voor belastingheffing.598 Omwille 
van deze pluspunten wordt een mogelijke inbreuk op algemene rechtsbeginselen door 
dit pragmatische alsof tot op zekere hoogte aanvaard. Maar het recht moet ook 
rechtvaardig blijven en dus billijk zijn. De schaduwkant van het vereenvoudigen van het 
fiscale recht is dat daardoor de empirische werkelijkheid van een belastingplichtige - een 
slordige opeenstapeling van complexe, meermaals gevouwen gebeurtenissen - geweld 
aan wordt gedaan. Eenvoud duidt immers ook op beperktheid: het is de tegenvoeter van 
het detail. Een in pragmatische overwegingen gegronde rechtsfictie lijkt haaks te staan 
op de rechtsverfijning die voortvloeit uit het streven naar een aanvaardbare, op het 
individu gerichte belastingheffing. Ook een sterke gerichtheid op de doelmatige uitvoering 
van wetgeving kan inbreuk maken op zijn empirische realiteit, bijvoorbeeld daar waar het 
individu wordt beperkt in zijn mogelijkheden een beschikking aan te vechten.599 Een 
wetgever die een pragmatische rechtsfictie introduceert, dient daarom verder te kijken 
dan alleen haar eenvoud en doelmatigheid. Ook deze fiscale rechtsfictie moet immers 
proportioneel zijn en zal dus ook legitiem moeten zijn. Bij die legitimiteit, zowel het juridische  
als het maatschappelijk aspect, speelt de afstand tussen de empirische werkelijkheid en 
de fictieve fiscale rechtswerkelijkheid een essentiële rol.600

597 Deel 1, hoofdstuk 3, par. 3.5. Vormdenkers zien de rechtsfictie als hulpmiddel van tekstuele spaarzaamheid. 
598 Jachmann 1998, blz. 203, stelt dat acceptatie van belastingheffing een vergaande vereenvoudiging van wet-

geving door een veelvuldig gebruik van forfaits vereist. Ik onderschrijf haar standpunt niet. Uit sociaalweten-
schappelijke literatuur blijkt dat de acceptatie van belastingheffing ook en vooral gebaseerd is op de geper-
cipieerde rechtvaardigheid daarvan. Anders dan Jachmann suggereert, bestaat er geen eensluidend verband 
tussen de acceptatie van belastingwetgeving en de eenvoud daarvan. Zie verder deel 3 van dit onderzoek.

599 Vgl. art. 26a Wet WOZ, de Fierensmarge. Ongeldig verklaard door HR 22 oktober 2010, BNB 2010/335. 
600 Zie verder deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.8. Zie voor de maatschappelijke legitimiteit hoofdstuk 3, deel 2.
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2.3  Het pragmatische motief in de praktijk 

2.3.1  Het prototype: het forfait 
De klassieke manier om het recht eenvoudiger en doelmatiger te maken is het ver-
algemeniseren van haar regels.601 In een inkomstenbelasting kan deze generalisering 
plaatsvinden door de veelkleurige empirische werkelijkheid van belastingplichtigen te 
rubriceren in één of meer (waarde)klassen en de fiscale rechtsregel vervolgens op deze 
rubrieken toe te passen.602 Het detailkarakter van deze categorisering stijgt naarmate  
het aantal waardeklassen toeneemt of als tegenbewijs wordt toegestaan.603

Het forfait, een vast bedrag dat wordt gehanteerd in plaats van het werkelijke bedrag,  
is een bekend voorbeeld van deze categorisering. Deze fiscale rechtsfictie voor een 
kwantitatieve maatstaf is bedoeld om de werkelijkheid van belastingplichtigen op pragmatische 
wijze te benaderen. De wetgever schat daarbij een redelijk geacht gemiddelde in en 
negeert individuele afwijkingen daarvan. Situaties die onderling van elkaar verschillen 
worden daardoor als identiek gezien. Met het forfait geeft de wetgever werkelijkheid aan 
de mogelijkheid, deze fiscale rechtsfictie is te beschouwen als een ‘zou kunnen zijn’. 604 
Een mogelijk grondpatroon van dit forfait is de formule percentage maal waarde, maar de 
wetgever kan ook een vast bedrag per inkomens- of kostencategorie hanteren. Met deze 
eenvoudig toepasbare berekeningen vormt het forfait het prototype van de pragmatische 
rechtsfictie.

2.3.2  De voordelen van het gebruik van de pragmatische rechtsfictie 
In de inkomstenbelasting wordt regelmatig gebruik gemaakt van het forfait. De door de 
belastingplichtige daadwerkelijk genoten inkomsten of betaalde kosten worden daarmee 
fiscaal vervangen door eenvoudiger vast te stellen bedragen. Dit heeft een positief effect 
op de taalkundige eenvoud van de wet omdat in haar tekst alleen een tabel of formule 
opgenomen hoeft te worden. Bovendien wordt ook het doen van aangifte en de controle 
daarop eenvoudiger, waardoor een doelmatige uitvoering van de belastingwet gewaarborgd 
is. Deze pluspunten gelden bij uitstek voor het forfait dat niet beschikt over een mogelijkheid 
tot tegenbewijs, een categorie die ruim vertegenwoordigd is in de fiscale wetgeving. Met 
het hanteren van een onwrikbaar forfait in de inkomstenbelasting kan geen twijfel 
ontstaan over de hoogte van het te belasten inkomen. Daardoor stijgt de materiële rechts- 
zekerheid, de kenbaarheid van de norm en het vertrouwen van de belastingplichtige dat 
deze norm ook wordt toegepast.605 

601 Duitse wetenschappers verwoorden dit fraai als Typisiering. Zie Jachmann 1998, Steenken 2002 en Jarzyk-Dehne 2003.
602 Commissie Hofstra 1969, blz. 1, spreekt over het vaststellen van vaste bedragen voor soortgelijke grootheden. 
603 Op de drempel van elke waardeklasse treedt echter een schokeffect op, dat is drempels eigen. Een drempel is immers 

een grenszone waarin de wetten en gewoonten van aangrenzende gebieden niet gelden, zie Mertens 2006, blz. 82.
604 Daarin verschilt het forfait van de rechtsfictie die zich richt op een potentiële werkelijkheid. Dat alsof schetst 

een ‘zou moeten zijn’, geen ‘zou kunnen zijn’. Zie deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.3.
605 De kenbaarheid maakt het ook mogelijk om het gedrag af te stemmen op de norm.
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De wetgever verwacht bovendien dat de introductie van de (onweerlegbare) pragmatische 
rechtsfictie zal leiden tot een vermindering van het aantal fiscale procedures.606 De 
aanwezigheid van een forfait kan immers discussie over de fiscaaljuridische interpretatie 
van concrete feiten voorkomen. De toepassing van deze pragmatische rechtsfictie lokt 
echter geregeld procedures uit over haar relatie met de kernwaarden van het recht, zoals 
een mogelijke schending van het gelijkheidsbeginsel of een eventuele inbreuk op het 
eigendomsrecht. Het draait daarbij om situaties die binnen de door de wetgever getrokken 
grenzen van het alsof vallen, maar waarbij de belastingplichtige de toepassing van deze 
rechtsfictie evident oneerlijk vindt.607 Hoewel het de rechter niet vrijstaat om de innerlijke 
waarde of de billijkheid van een wet te beoordelen, zien belastingplichtigen hem als 
laatste strohalm in de strijd tegen een als onrechtvaardig beleefd systeem.608 Zo stelt een 
van hen:

“We zijn overal geweest, bij de Ombudsman en bij het Ministerie van Financiën. Zij 
verwezen allemaal naar u, u bent de laatste.”609

Door de (zeer) ruime beoordelingsvrijheid die de rechter de fiscale wetgever gunt, worden 
deze belastingplichtigen slechts in uitzonderingsgevallen door de Hoge Raad in het gelijk 
gesteld.610 Op termijn kan daardoor het aantal wanhoopspogingen afnemen, het gevoel 
onrechtvaardig behandeld te worden ebt echter niet weg.

2.3.3  Voorbeelden van de pragmatische rechtsfictie
Pragmatische rechtsficties treffen we vooral aan in fiscale rechtsregels die inkomsten en 
aftrekposten kwantificeren. Een paar voorbeelden in de huidige Wet IB 2001 zijn de in 
aftrek beperkte algemene kosten (art. 3.15 Wet IB 2001), de bijtelling privégebruik auto (art. 
3.20 Wet IB 2001), de meewerkaftrek (art. 3.78 Wet IB 2001), de reisaftrek (art. 3.87 Wet IB 
2001), het eigenwoningforfait (art. 3.112 Wet IB 2001) en de uitgaven voor specifieke 

606 Kamerstukken II 1970/1971, 11 212, nr. 2, blz. 6-7.
607 Freudenthal 2006.
608 Vgl. de noot van Meussen bij HR 27 juni 2014, BNB 2014/219. Daarin relateert hij het toegenomen aantal beroe-

pen van belastingplichtigen op het EVRM en IVBPR aan de stijgende onvrede over het fiscale wetgevingspro-
ces. Ook de Hoge Raad maakt zich zorgen: “Het gegeven dat veel burgers de moeite nemen om de verbin-
dendheid van belastingwetgeving te bestrijden, kan een aanwijzing zijn dat de kwaliteit van die wetgeving 
te wensen overlaat.” Zie Hoge Raad der Nederlanden, Jaarverslag 2014, blz. 42, http://www.recht.nl/128845/
jaarverslag-hoge-raad-2014/.

609 Beroepschrift belastingplichtige in de zaak Hof ‘s-Hertogenbosch 23 april 2004, nr. 03/00707, V-N 2004/50.10. 
Zijn klacht betreft het ontbreken van overgangsrecht voor de sinds 1 januari 2001 geldende fictieve heffing van 
art. 5.2 Wet IB 2001. Het citaat is ook benut in Dusarduijn 2008.

610 Twee witte raven betreffen de arresten inzake het arbeidskostenforfait (HR 12 mei 1999, BNB 1999/271) en het 
autokostenforfait (HR 15 juli 1998, BNB 1998/293). Zie deel 1, hoofdstuk 2, par. 2.3.4. Andere voorbeelden zijn HR 
17 augustus 1998 BNB 1999/122-123 (Grootwagenparkhouders arrest) en HR 14 juni 14 juli 2000, BNB 2000/306 
(Goodwillarrest). Na de Kinderopvangarresten (HR 12 juli 2002, BNB 2002/399-400) stijgt echter de terughou-
dendheid van rechters bij toetsing van wetgeving aan het gelijkheidsbeginsel. Op dat gebied is nauwelijks nog 
sprake van een succesvol beroep op de rechter. Zie Happé 2015 en Niessen 2009.
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zorgkosten (art. 6.17 Wet IB 2001). Bij vrijwel alle pragmatische rechtsficties in de inkom-
stenbelasting ontbreekt de mogelijkheid tot het leveren van tegenbewijs, daardoor stijgt 
de doelmatigheid van het gebruik van dit alsof.611 

Het woord-ding denken bij een forfait
Bij deze voorbeelden richt de pragmatische rechtsfictie zich vooral op de uitvoering 
van de fiscale rechtsregels. Met dit alsof vertaalt de wetgever de empirische 
werkelijkheid van zijn belastingplichtigen tot een fictieve, gestandaardiseerde fiscale 
rechtswerkelijkheid. Het woord-ding-denken, de gedachte dat ieder woord verwijst 
naar een werkelijkheid, speelt bij deze pragmatische rechtsfictie een belangrijke rol. 

Ook in het recht roept een woord immers de neiging op om de daarmee aangeduide 
zaak te beschouwen alsof deze werkelijk zou zijn.612 Die neiging groeit als sprake is van 
een forfait aangezien dit alsof een, zij het losse, band heeft met de empirische 
werkelijkheid. De keuze voor de neutrale verwoording ‘forfait’ heeft bovendien een 
positief effect op de realiteitsperceptie van deze fiscale rechtsfictie. Bij deze benaming 
zal het woord-ding denken ons eerder verleiden tot de (onjuiste) gedachte dat deze 
fiscale rechtsfictie de empirische werkelijkheid weergeeft.613 We realiseren ons 
daardoor niet meer dat ook het forfait slechts een gestileerde reflectie is van deze 
realiteit en niet onze echte werkelijkheid is. Deze dwaling kan worden versterkt indien 
noch de wettekst, noch de toelichting bij de aangifte melding maakt van de 
aanwezigheid van het alsof, bijvoorbeeld door alleen te spreken over een bijtelling. 

Om een wettelijke bepaling te kunnen doorzien, is het (in)zien van haar bestaan 
echter noodzakelijk.614

2.3.4  De stapeling van ficties: een alsof dat buiten haar oevers treedt
Ook de wetgever lijkt gevoelig voor het woord-ding-denken van de rechtsfictie, vooral op 
de momenten dat hij op enig moment de bestaande fictie samenvoegt met een ander 
alsof. Deze stapeling houdt in dat het aanvankelijke motief van de eenvoud en doelmatigheid 
wordt gecombineerd met andere motieven. Over de oude fictie heen wordt dan een 
nieuwe fictie getekend.615 Die stapeling veroorzaakt een Droste-effect, het visuele effect 
van een afbeelding die een verkleinde versie van zichzelf bevat.616 Op het cacaoblikje van 

611 Art. 4.14 Wet IB 2001 vormt een uitzondering. Deze forfaitaire bijtelling voor het bezit van een aanmerkelijk 
belang in een vrijgestelde beleggingsinstelling of buitenlands beleggingslichaam wordt verminderd met het 
werkelijk uitgekeerde reguliere voordeel uit dat belang. 

612 Zie deel 1, hoofdstuk 1, par. 1.3.6 voor het door Bentham onderzochte woord-ding denken.
613 Het door Vaihinger geschetste denkproces (zie deel 1, hoofdstuk 1, par. 1.4.6), lijkt deze neiging te versterken. In 

ons streven naar evenwicht zien we de fictie graag aan voor een hypothese.
614 Ik werk dit verder uit in deel 3, hoofdstuk 3.
615 Vrij naar Schierbeek. Hij schrijft: “een vorm gelegd over/de bestaande vorm/ (…) ach sagt Mercedes:/over de 

fiksie van toen/teken ik de fiksie van nu/ ’alles Metamorphosen.” Schierbeek 1977, blz. 32.
616 Op het cacaoblik van Droste draagt een verpleegster een dienblad met daarop een blik cacao met dezelfde 

afbeelding. In de afbeelding herhaalt zich dat, steeds opnieuw.
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Droste blijft de werkelijkheid echter intact, terwijl een gestapelde fictie de eerder met het 
forfait geschetste fiscale rechtswerkelijkheid (verder) vertekent. Deze stapeling van ficties 
kent twee verschillende varianten. Naast een opeenstapeling van pragmatische motieven, 
kan ook sprake zijn van het combineren van het pragmatische motief met een instrumenteel 
argument of een anti-misbruikmotief. 

Bij de eerste variant veroorzaakt de opeenhoping van vereenvoudiging en doelmatigheden 
een steeds bredere kloof tussen de fictieve fiscale rechtswerkelijkheid van de gestapelde 
pragmatische rechtsfictie en de empirische werkelijkheid van belastingplichtigen. Het alsof 
slaagt er dan niet meer in de empirische inkomenswerkelijkheid van een groep belasting-
plichtigen te benaderen, noch van het individu binnen deze groep.617 

Ook bij de tweede variant van het stapelen treedt de fictie buiten haar oevers omdat door 
de combinatie van motieven de oorspronkelijke doelstelling van de fiscale rechtsfictie uit 
beeld drijft. Een fiscale rechtsregel met gestapelde rechtsficties komt eerder in strijd met 
het in art. 26 IVBPR en art. 14 EVRM vervatte gelijkheidsbeginsel: door de opeenhoping 
van motieven kan de eerdere rechtvaardiging voor het door de wetgever gemaakte 
onderscheid tussen groepen belastingplichtigen verbleken en zelfs verdwijnen. Uit 
jurisprudentie blijkt dat de Hoge Raad deze strijdigheid eerder aanneemt als een van de 
ficties in de stapeling een instrumentele achtergrond heeft.

De stapeling van doelstellingen in het arbeidskostenforfait
In de huidige Wet IB 2001 ontbreekt voor werknemers de mogelijkheid tot aftrek  
van kosten die zij maken voor de verwerving of de instandhouding van hun dienst-
betrekking.618 Tot en met het jaar 2000 geeft echter art. 37, lid 1, letter a Wet IB 1964 
vorm en inhoud aan het arbeidskostenforfait. Belastingplichtigen met een inkomen 
uit tegenwoordige arbeid hebben daardoor de mogelijkheid om een forfaitair bedrag aan 
arbeidskosten in mindering te brengen op hun inkomen. Dit forfait is om doelmatig-
heidsredenen in de Wet IB 1964 geïntroduceerd. De uit de regeling voortvloeiende 
forfaitaire kostenaftrek zou voor het merendeel van de betrokkenen de empirische 
werkelijkheid zoveel mogelijk benaderen.619 Het forfait kent bovendien een tegen-
bewijsregeling. De kleine groep belastingplichtigen die meer arbeidskosten maakt 
dan het in de wet vermelde plafondbedrag, kan die werkelijke kosten in aftrek brengen. 
Deze pragmatische rechtsfictie is dus weerlegbaar. 

617 Zie bijvoorbeeld de stapeling van doelmatigheidsficties in de leegwaarderatio (art. 17a UvBsl. Wet IB 2001, zie 
deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.6.9).

618 Uitgezonderd de reisaftrek voor reizen per openbaar vervoer. 
619 Kamerstukken II 1962/1963, 5 380, nr. 19, blz. 52. Het bedrag zou de werkelijke arbeidskosten van 90%-95% van 

de belastingplichtigen dekken.
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Dit heldere systeem wordt doorkruist op het moment dat de wetgever wijzigingen 
aanbrengt in zijn forfait.620 Het arbeidskostenforfait wordt verhoogd met het oog op het 
stimuleren van betaald werk en de verbetering van de werkgelegenheid. In 1994 bedraagt 
deze instrumentele tegemoetkoming ƒ 1 050 (circa € 476). Door de toevoeging van een 
inkomenspolitieke doelstelling aan de geforfaiteerde kostenaftrek wordt de band 
tussen het forfait en de gemiddelde arbeidskosten (meer) losgelaten. Het gevolg is 
echter ook dat werkenden die meer kosten maken dan het oude forfait geen of 
minder aanspraak kunnen maken op de instrumentele tegemoetkoming. Het 
onderscheid tussen de twee groepen belastingplichtigen - werkenden met kosten 
die gelijk zijn aan of minder dan het forfait tegenover werkenden met hogere kosten 
- krijgt nu een ander karakter.621 In het Arbeidskostenforfaitarrest oordeelt de Hoge 
Raad dan ook dat de instrumentele verhoging van het arbeidskostenforfait strijdig is 
met het gelijkheidsbeginsel van art. 26 IVBPR en art. 14 EVRM.622 In de ogen van de 
Hoge Raad dient deze discriminatoire regeling “met de nodige spoed” gerepareerd 
te worden. De uiteindelijke wetswijziging neemt een andere afslag: de wetgever 
schrapt de aftrekbaarheid van arbeidskosten volledig.623

Een jaar eerder, in 1997, struikelt ook de stapeling van ficties in het autokostenforfait. Daar 
heeft de wetgever de doelmatigheid van de forfaitaire bijtelling vermengd met de op 
milieubehoud gerichte wens om het gebruik van de auto voor het woon-werkverkeer 
terug te dringen.624 Het combineren van een rechtsfictie met een nieuw alsof met een 
andere (instrumentele) doelstelling brengt dus risico’s met zich mee voor de wetgever.625 

De oorspronkelijke rechtvaardiging voor het door de fictie veroorzaakte onderscheid 
tussen verschillende belastingplichtigen lost immers op door de toevoeging van de 
nieuwe doelstelling. De strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel vloeit in feite voort uit 
een ondoordachte combinatie van doelstellingen. 

Uit recente jurisprudentie blijkt dat ook de eerste variant van het fictiestapelen - een 
opeenhoping van doelmatigheidsficties - kritisch wordt benaderd door de Hoge Raad.626 

620 Deze wijzigingen hebben plaatsgevonden in 1992 en 1994.
621 Happé 1999, blz. 31, duidt dat als het entingsrisico.
622 HR 12 mei 1999, BNB 1999/271, r.o. 3.14.
623 Het schrappen van de mogelijkheid tot aftrek van kosten in een bronnenstelsel is in feite ook een fictie. Een 

deel van deze arbeidskosten kan echter belastingvrij worden vergoed door de werkgever. Opmerkelijk genoeg 
acht de Hoge Raad de asymmetrie tussen kostenaftrek en kostenvergoeding geoorloofd, zie HR 8 juli 2005, BNB 
2005/310. Zie ook de kritische noot van Happé bij dit arrest.

624 Zie HR 15 juli 1998, BNB 1998/293 inzake de per 1 augustus 1990 ingevoerde verhoging van het autokosten-
forfait met 4% bij ten minste driemaal per week woon-werkverkeer over een enkele-reisafstand van meer dan 
30 km. De regeling van het autokostenforfait roept meer vragen op. Ik verwijs naar de bespreking van art. 3.20 
Wet IB 2001 door de Commissie ficties en forfaits 2014, blz. 22-30. Een belangrijk kritiekpunt van deze commissie 
is dat de voortdurende wijzigingen van de contouren van de regeling niet past bij het karakter van een forfait. 
Ik deel haar kritiek.

625 Happé 2002. Dit risico speelt ook bij HR 10 augustus 2001, BNB 2001/1400 (fictieve verkrijging situsgoederen).
626 Zie HR 3 april 2015, BNB 2015/174 (leegwaarderatio). Ik bespreek dit arrest in deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.6.9.
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Het stapelen van rechtsficties veroorzaakt derhalve in meerdere opzichten nadelen. Zoals 
we hierna zullen zien bevat het eigenwoningforfait een opeenhoping van alsof-bepalin-
gen in beide categorieën van de stapeling. 

2.4  De modelfictie: het gelaagde eigenwoningforfait

2.4.1  Inleiding
Afdeling 3.6 van de Wet IB 2001 beschrijft de belastbare inkomsten uit een eigen woning.627 

De daartoe gerekende voordelen worden uitgewerkt in art. 3.112 Wet IB 2001, waar het 
eigenwoningforfait het veronderstelde fiscale voordeel uit de eigen woning fixeert op 
een percentage van de WOZ-waarde van deze woning.628 Ik heb dit forfait geselecteerd als 
modelfictie in de categorie pragmatische rechtsficties omdat het eigenwoningforfait een 
ruim bereik geeft en al langer haar plaats in de belastingwetgeving inneemt. Bovendien is 
het eigenwoningforfait een duidelijk voorbeeld van de noodzaak tot het bewaken van de 
transparantie en de geldigheidsduur van fiscale rechtsficties. Daarnaast heeft het eigen-
woningforfait een ruim bereik. Vooruitlopend op haar historie wordt kort geschetst waarom  
ik het eigenwoningforfait beschouw als een pragmatische fiscale rechtsfictie.

De classificatie als pragmatische rechtsfictie
Sinds de komst van het reële stelsel in de inkomstenbelasting in 1914 belast de fiscale 
wetgever het bezit van een eigen woning in de inkomstenbelasting. Die belastbaarheid is 
gebaseerd op de gedachte dat het gebruiksgenot van een eigen woning als inkomen 
geldt.629 Het in de heffing betrekken van dit gebruiksgenot wordt beschouwd als  
een reguliere fiscale rechtswerkelijkheid. In die rechtswerkelijkheid wordt de eigenaar- 
zelfbewoner belast voor het voordeel dat hij geniet van zijn woning, dit gebruiksgenot 
wordt volgens de wetgever weerspiegeld in de bruto huurwaarde van dat pand.  
In overeenstemming met de hoofdregel van het reële stelsel mag de woningbezitter 
ook de kosten samenhangend met het gebruik van de eigen woning in aftrek brengen.  
In zoverre is geen sprake van een fiscaal alsof. 
De fiscale rechtsfictie ontstaat als de wetgever in 1971 het saldoforfait introduceert. 
Het belastbare netto-inkomen uit de eigen woning wordt voortaan vastgesteld op 
een percentage van de waarde in het economische verkeer van de woning.630 Deze 
bepaling vervangt zowel de bijtelling van de brutohuurwaarde als inkomen uit eigen 

627 De reikwijdte van het begrip eigen woning behandel ik niet, ook de aftrekbaarheid van financieringskosten 
voor deze woning blijft onbesproken.

628 Momenteel 0,75% (2015). Dit percentage geldt voor woningen in de waardeklasse € 75.000 - € 1.040.000.
629 De Wet IB 1914 geldt als de eerste belastingwet die het reële inkomen wil belasten, zie verder deel 2, hoofdstuk 2, 

par. 2.4.2. 
630 Art. 42a lid 1, sub a. Wet IB 1964.



190

woning, als de aftrek van de met de eigen woning samenhangende kosten.631 Op dat 
moment wordt de fiscale rechtsfictie geboren. Het saldoforfait vormt immers een 
bewuste en doelgerichte afwijking van de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid. Deze 
afwijking blijkt ook uit de wettekst zelf. Art. 42a Wet IB 1964 stelt de zuivere inkomsten 
met betrekking tot een eigen woning namelijk vast “in afwijking in zoverre van de 
derde afdeling.” Deze derde afdeling schetst de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid 
waarbij de zuivere inkomsten worden gedefinieerd als het bruto-inkomen verminderd 
met aftrekbare kosten.632 Het saldoforfait maakt inbreuk op deze hoofdregel. Uit de 
parlementaire historie blijkt dat het saldoforfait is ingevoerd met het oog op vereen-
voudiging van de berekening van en controle op de opbrengst.633 Dat motief verleent 
haar het predicaat pragmatische rechtsfictie.

Dat een fiscale wetgever het bezit van een woning wil belasten, wekt geen verbazing.  
Al in de vroegste jaren van de belastinghistorie vormen onroerende zaken, mede door 
hun immobiele karakter, een populair object voor belastingheffers.634 De heffing kan zich 
richten op uiteenlopende aspecten, zoals de overdracht zelf, het daarbij gerealiseerde 
resultaat, het bezit of het uit de zaak genoten inkomen. Bij deze laatste variant kan de 
wetgever de draagkrachtgedachte vormgeven met een directe heffing over het netto- 
inkomen. Niet de zaak zelf, maar de mens (als eigenaar) dient daarbij als uitgangspunt.  
De wetgever kan de heffing ook gieten in de mal van een vermogensbelasting in de ver-
onderstelling dat de waarde in het economische verkeer van een onroerende zaak op 
gekapitaliseerde wijze het rendement uitdrukt. Ook deze vermogensheffing richt zich dan 
“op den mensch in zijn draagkracht.”635 

Binnen dit mozaïek van heffingen verdient de eigen woning een speciale plaats, wonen is 
immers een primaire levensbehoefte. Dat geeft het bezit van een eigen woning een bijzonder 
tintje: anders dan bij een vrije belegging sluiten inkomensverwerving en inkomensbesteding 
hier zonder overgang op elkaar aan.636 De investering in een eigen woning heeft daardoor 
een ander karakter, maar in onze fiscale historie wordt dat niet in elke periode erkend.

2.4.2  Historie: de eigengereidheid van de eigen woning 
In 1805 schenkt Minister Gogel de Nederlanders hun eerste nationale stelsel van belastingen. 
Onderdeel daarvan is de op Franse leest geschoeide ‘woonbelasting’, een heffing over de 

631 Met uitzondering van de financieringskosten.
632 Zie art. 21 Wet IB 1964
633 Kamerstukken II 1969/1970, 10 790, nr. 3, blz. 6. De wetgever wijst ook op het voorkomen van geschillen als een, 

eveneens pragmatisch, motief. Hoewel het saldoforfait ook misbruik van aftrekposten kan voorkomen, maakt 
de wetgever daarvan geen melding in de memorie van toelichting. 

634 Vgl. het door de Romeinen geheven tributum soli, besproken in deel 1, hoofdstuk 2, par. 2.2.5.
635 Adriani 1938, blz. 12.
636 Kamerstukken II 1988/1989, 21 837, nr. 2, blz. 3.
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huurwaarde van iedere onroerende zaak.637 Deze huurwaarde zou een indicatie zijn voor 
het totale inkomen van de bewoner.638 
De latere invoering van Piersons Wet VB 1892 leidt tot een op het object gerichte belasting.639 
Deze wet duidt iedereen met een vermogen van minimaal 13.000 gulden aan als belasting-
plichtig. Ook onroerende zaken behoren tot de heffingsgrondslag. Nu de waarde van 
iedere onroerende zaak de grondslag vormt voor heffing, wordt een eigenaar-zelfbewoner  
op dezelfde wijze belast als een eigenaar-verhuurder.640 
De eigen woning groeit pas uit tot fiscaal buitenbeentje op het moment dat het reële 
stelsel zijn intrede doet in de inkomstenbelasting. In Nederland is daarvan sprake bij de 
introductie van de Wet IB 1914.641 Art. 4 Wet IB 1914 schetst het inkomen uit onroerende 
zaken immers als “de som van hetgeen, in geld of in geldswaarde, zuiver genoten wordt 
als opbrengst.” Met de bewoording ‘zuiver genieten’ geeft de fiscale wetgever aan dat hij 
zich wil richten op het reëel genoten netto-inkomen van zijn belastingplichtigen. De praktijk 
blijkt anders. 

Het ‘bronnenfictie-stelsel’
De Wet IB 1914 is een bronnenstelsel geïnspireerd op de in 1891 in Pruisen ingevoerde 
wetgeving van de toenmalige minister Miquel. Dit Pruisische stelsel stelt het belastbaar 
inkomen niet vast naar het werkelijk inkomen, maar plaatst het waarschijnlijke inkomen op 
de voorgrond. Het systeem is dus gebouwd op een veronderstelling. Dit Pruisische 
vermoeden is grotendeels overgenomen in de Nederlandse Wet IB 1914.642 Hoewel 
de wettekst suggereert dat het reële inkomen zal worden belast, wordt niet het 
werkelijk genoten inkomen in de heffing betrokken. Ook dit Nederlandse bronnenstelsel 
belast hoofdzakelijk het inkomen dat een belastingplichtige het komende jaar naar 
verwachting zal genieten uit een op de peildatum aanwezige inkomensbron.643 Bij 
aanvang van het belastingjaar (1 mei) wordt vastgesteld welke inkomensbronnen 
aanwezig zijn, vervolgens wordt gefingeerd dat deze bronnen in het komende 
belastingjaar dezelfde zuivere opbrengst zullen genereren als in het afgelopen jaar. 
Omdat dit vermoeden leunt op feitelijkheden, de toetsbare aanwezigheid van 

637 Gogels stelsel omvat vooral indirecte belastingen, zoals accijnzen op levensbehoeften, zie Dekkers 2008. 
638 Ydema 2006 stelt daarom dat deze woonbelasting materieel te typeren is als een inkomstenbelasting met een 

subjectief karakter.
639 De complementaire Wet BB 1893 belast het inkomen van hen die niet door de Wet VB 1892 worden ‘getroffen’.
640 Aanvankelijk negeert de Wet VB 1892 de waardedruk van zelfbewoning. Later fixeert de wetgever de waarde 

van een eigen woning op 60% van haar leegwaarde. Geppaart 1983, blz. 177, meent echter dat zelfbewoning 
geen invloed heeft op de objectief vast te stellen waarde van woningen.

641 Wet van 19 december 1914, Stb. 563. Dit bronnenfictiestelsel is nog geen volledig reëel stelsel, zoals we hierna 
zullen zien.

642 Adriani 1936, blz. 509 e.v., beschrijft een aantal verschillen tussen de Pruisische fictie en de latere vormgeving 
van de Nederlandse variant. Waar de Pruisische fictie alleen naar de toekomst wijst, zou de Nederlandse fictie 
op onderdelen verwijzen naar het verleden.

643 Zie het oorspronkelijke art. 13 Wet IB 1914. 
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bronnen, verleent dat een objectieve grondslag aan de heffing.644 Het belasten van 
de potentiële opbrengst uit die bron zet echter een streep door de gedachte dat de 
Wet IB 1914 een reëel stelsel hanteert. Bovendien komt dit bronnenfictiestelsel niet 
tegemoet aan de wens van de wetgever om de werkelijke draagkracht te belasten. 
Het in een toekomstige periode te genieten inkomen geeft weliswaar een beeld van 
de draagkracht van een belastingplichtige, maar dat beeld is troebel.645 In Duitsland 
wordt dit Pruisische bronnenfictiestelsel daarom in 1920 verlaten om over te gaan op 
het reële stelsel van Schanz. Nederland volgt die stap pas veel later. Ook dan zal 
Nederland het Duitse voorbeeld nodig hebben om, overigens niet vrijwillig, het bronnen- 
fictiestelsel los te kunnen laten. Pas met het door de Duitse bezetter uitgevaardigde 
Besluit IB 1941 maakt Nederland kennis met een volledig reëel fiscaal stelsel. 

Een wetgever die belasting wil heffen over het daadwerkelijk gerealiseerde inkomen uit 
onroerende zaken zal zich moeten bezinnen op de bijzondere positie van de eigen 
woning. Anders dan een eigenaar-verhuurder realiseert een eigenaar-zelfbewoner geen 
inkomen in de maatschappelijke betekenis van het woord. Hij heeft van zijn woning 
weliswaar het gebruiksgenot, maar dat genot heeft hij ook van roerende zaken: 

“In economischen zin is de jaarlijksche genotswaarde, die de belastingplichtige heeft 
van zijn hoed, evenzeer inkomen als de jaarlijksche genotswaarde van eigen woning.”646

In dat opzicht zou elke genotswaarde belast moeten worden, zowel van de hoed als van 
de eigen woning. Voor economen bestaat immers geen verschil tussen het eigen gebruik 
van een zaak en de exploitatie daarvan door deze ter beschikking te stellen aan derden. 
Ondanks de door economen veronderstelde gelijkenis tussen eigen gebruik en derden -
gebruik wordt het gebruiksgenot van roerende zaken buiten de inkomstenbelasting 
gehouden.647 Nu het nadrukkelijk vrijstellen van het eigen gebruik van roerende zaken 
nodig is om dat gebruiksgenot buiten de heffing te houden, kan daaruit worden afgeleid 
dat de wetgever de gebruikswaarde van alle in eigen gebruik zijnde zaken als een voordeel 
beschouwt.648 De vrijstelling ten aanzien van roerende zaken geldt dan juist als een 
inbreuk op de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid.

644 Boogerman 1920, blz. 83.
645 Het beeld mist immers realiteit. Adriani 1938, blz. 13, spreekt over een draagkrachtbegrip gevormd volgens het 

idealistische systeem.
646 Schendstok 1926, blz. 39, hij vervolgt “hetzelfde geldt voor zijn Hispano-Suisa automobiel.”
647 Scholten 1963, blz. 877. 
648 Vgl. art. 26a, lid 1, ond. a, Wet IB 1964 en het huidige art. 5.3, lid 2, sub c, Wet IB 2001. Het aanhouden ‘ter belegging’ 

is geen eigen gebruik en valt daardoor ook buiten de vrijstelling.
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Het eigen gebruik binnen de bronnentheorie
Toch zijn er ook valide argumenten om het eigen gebruik van iedere zaak, roerend of 
onroerend, buiten de heffing van een inkomstenbelasting te houden. Een belangrijk 
argument om eigen gebruik niet te belasten is het feit dat een eventueel voordeel 
niet aan het economische verkeer wordt ontleend, er is immers geen sprake van een 
overeengekomen vergoeding voor een bepaald gebruik aan de hand waarvan een 
marktprijs kan worden vastgesteld.649 Zaken die voor persoonlijke doeleinden worden 
ge- of verbruikt, genereren in dat opzicht geen economisch voordeel. De aanwezigheid 
van een bron van inkomen ontbreekt. Bovendien impliceert de aanwezigheid van 
een inkomensbron dat daar periodieke voordelen aan zijn toe te rekenen die de 
draagkracht van het subject vergroten. Bij zaken in eigen gebruik is dat evenmin het 
geval.650 In tegenstelling tot hetgeen economen bepleiten, ben ik van mening dat 
het eigen gebruik van een zaak niet als inkomen kan worden beschouwd. Naar haar 
aard vormt dan ook het gebruik van een eigen woning geen bron van inkomen.651  
Nu kan het niet in de inkomstenbelasting betrekken van een voor eigen gebruik 
bestemde zaak die (zeer) kostbaar is - zoals een woning, een zeiljacht of een sportauto 
- als onrechtvaardig worden beschouwd. Toch genereert ook het gebruik van een 
dure woning, een zeiljacht of een sportauto geen inkomen. De voorsprong die het 
bezit van dergelijke zaken met zich meebrengt, zou eventueel op andere wijze belast 
kunnen worden.652

 
De wetgever hanteert evenwel een andere redenering. Hij rekent het gebruiksgenot van 
een onroerende zaak tot het inkomen, waardoor het in de heffing betrekken van dit 
gebruiksgenot een onderdeel vormt van de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid. Dat de 
Wet IB 1914 en haar opvolgers het gebruiksgenot van deze onroerende zaak in de heffing 
betrekken kan niet worden verklaard door de potentiële waardestijging van deze zaak. De 
systematiek van het, ook destijds benutte, bronnenstelsel sluit immers de heffing over 
resultaten behaald met de bron uit. De wetgever onderbouwt het door hem aangebrachte 
onderscheid tussen het gebruiksgenot van een roerende dan wel een onroerende zaak 
door te wijzen op uitvoeringstechnische redenen en de veronderstelde maatschappelijke 
aanvaardbaarheid van de heffing over het onroerende bezit.653 Die argumenten overtuigen 
niet. Door de jaren heen heeft het belasten van het gebruiksgenot van een eigen woning 
veel problemen in de uitvoeringssfeer veroorzaakt, terwijl het maatschappelijk draagvlak 

649 Zie ook Van den Dool 2009, blz. 161.
650 Kamerstukken II 1998/1999, 26 727, nr. 3, blz. 232, betreffende roerende zaken in box 3.
651 Zie ook Rijkers 2003 en Rijkers & Van Vijfeijken 2010.
652 Kamerstukken II 1999/2000, 26 728, nr. 8, blz. 26: “Het feit dat mensen niet beleggen maar consumeren - ook al 

is het wel opzichtig en soms wat storend - is wellicht aanleiding om de consumptiebelasting op die artikelen te 
verhogen.” Ook een (vorm van) vermogensbelasting zou mogelijk zijn.

653 Dat geldt ook in latere jaren, zie Kamerstukken II 1980/1981, 16 668, nr. 2, blz. 11.
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voor deze heffing ook instabiel is.654 Ondanks de gebrekkige onderbouwing van dit 
onderscheid, stelt art. 5 Wet IB 1914 dat bij een eigen gebruik van een onroerende zaak de 
huurwaarde daarvan als belastbare opbrengst wordt beschouwd.655 Deze huurwaarde is 
de prijs die bij verhuur aan derden onder normale omstandigheden kan worden 
bedongen van een huurder die voornemens is het huis een heel jaar te benutten.656 

Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet IB 1914 wordt geen aandacht besteed 
aan de vraag of het in een inkomensheffing betrekken van de eigenaar-zelfbewoner 
logisch is.657 Ook het Besluit IB 1941 belast als vanzelfsprekend de volledige huurwaarde 
van een woning in eigen gebruik.658 In deze periode beschouwen ook andere West- 
Europese landen een eigen woning als een te belasten bezit.659 Uit deze brokjes fiscale 
historie trekt Scholten in 1963 de conclusie dat het in een inkomensheffing betrekken van 
de eigenaar-zelfbewoner zou aansluiten bij het destijds levende rechtsgevoel.660 Dat kan 
verklaren waarom ook bij de overgang naar de Wet IB 1964 het belasten van het 
gebruiksgenot van een eigen woning aarzelloos wordt gehandhaafd binnen de reguliere 
fiscale rechtswerkelijkheid. De logica van het als inkomen beschouwen van de huurwaarde 
van een door de eigenaar zelf bewoond huis wordt zelfs zo evident geacht dat een 
uitdrukkelijk wettelijk voorschrift niet meer nodig wordt gevonden. De in art. 24 Wet IB 
1964 opgenomen algemene bepaling voor vermogensinkomsten biedt blijkbaar voldoende 
basis voor een voortzetting van de in 1914 geïntroduceerde verhuuranalogie. 

De verhuuranalogie
Door de huurwaarde van een eigen woning aan te merken als belastbaar inkomen, 
schakelt de wetgever een eigenaar-zelfbewoner fiscaal gelijk met een eigenaar- 
verhuurder.661 Waar de verhuurder huur ontvangt als een vergoeding voor het 
geïnvesteerde vermogen, zou de eigenaar-zelfbewoner zich tevreden stellen met het 
gebruiksgenot van de woning als een beloning in natura. Ook het Besluit IB 1941 en 
de Wet IB 1964 fixeren de waarde van deze natura beloning op het volle bedrag van 
de anders ontvangen huur van derden. Het belastbaar inkomen uit een eigen woning 
bestaat daardoor uit het potentiële rendement van een alternatieve aanwending van 

654 Vgl. de ophef die eind 2013 ontstaat over de verhoging van het forfait. Zie deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.5.4.
655 Ook het Besluit IB 1941 spreekt over het als voordeel beschouwen. Het taalgebruik in de Wet IB 1964 en de Wet 

IB 2001 is robuuster, daar wordt het voordeel uit eigen woning gesteld op.
656 Zie de conclusies in HR 15 juni 1927, B. 4077, HR 10 december 1958, BNB 1959/46 en HR 19 oktober 1960, BNB 

1960/319.
657 Kamerstukken II 1911/1912, 144, nr. 3, blz. 29. Dit gebrek aan interesse kan worden verklaard door het destijds 

nog geringe eigenwoningbezit, ca. 10% in 1910 (telefonische navraag CBS mei 2014).
658 Art. 30 lid 1, sub 2. Besluit IB 1941.
659 In zijn noot bij HR 19 oktober 1960, BNB 1960/319 merkt Den Boer op dat deze idee niet vanzelfsprekend is: “voor 

een Amerikaan bijvoorbeeld is de bijtelling van de huurwaarde een wonderlijke zaak.”
660 Scholten 1963.
661 Zie Kamerstukken II 1973/1974, 12 601, nr. 6, blz. 11-12.
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het geïnvesteerde vermogen. Deze (dubbele) alsof-benadering is een opmerkelijke 
keuze binnen de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid van een reëel stelsel. 
De verhuuranalogie negeert bovendien de karakterverschillen tussen een eigen 
woning en een verhuurd pand. Bij de investering in een eigen woning spelen immers 
ook niet-economische motieven, zoals het wonen zelf, een belangrijke rol. Bovendien 
kan niet afzonderlijk worden beschikt over het veronderstelde voordeel van dit 
woongenot. Deze essentiële verschillen met een gewone belegging vervagen in de 
verhuuranalogie. Bovendien impliceert deze analogie het bestaan van een gefingeerd 
economisch ruilverkeer. Als de eigenwoningbezitter de woning aan zichzelf verhuurt, 
is hij de facto huurder en verhuurder tegelijkertijd. 
Indien echter een eigenwoningbezitter zichzelf maandelijks de huur voor een 
kwalitatief vergelijkbare woning zou besparen, kan ook beargumenteerd worden dat 
het persoonlijke gebruiksrecht als voordeel in natura gemaximeerd moet worden op 
de besparingswaarde. De wetgever wijst die gedachte echter nadrukkelijk af.662

Nu het bezit van een eigen woning via de verhuuranalogie in de inkomstenbelasting is 
beland, dicteert het bronnenstelsel dat alleen het nettovoordeel van deze inkomensbron 
in de heffing mag worden betrokken. De kosten voor instandhouding van de eigen 
woning (onderhoudskosten, lasten en afschrijvingen) verminderen dus het veronderstelde 
voordeel, bovendien kan ook de financieringsrente in aftrek worden gebracht. Deze uit 
het systeem voortvloeiende aftrekpost voor financieringskosten stimuleert het 
woningbezit weliswaar, maar de aftrek is niet gegrond in dat streven. De wetgever kent 
immers al sinds de Wet IB 1914 een inkomenskarakter toe aan de eigen woning, haar 
bronduiding is ouder dan de wens tot stimulering van haar bezit. Dat streven komt pas tot 
leven na 1945 in de gedachte dat het bezit van een eigen woning bijdraagt aan de 
spaarzin en de gezinsstabiliteit van arbeiders.663 Een bezitter van een eigen woning houdt 
immers minder geld over voor drank of prostituees.664 

2.4.3  Een onvoltooide fiscale rechtsfictie
De eerdere vanzelfsprekendheid van het in de inkomensheffing betrekken van een eigen 
woning verdwijnt langzaam uit beeld. Bijna alle West-Europese landen hebben het bezit 
van een eigen woning inmiddels uit de sfeer van de inkomstenbelasting gehaald.665 Ook 
in de Nederlandse literatuur wordt getwijfeld aan het inkomenskarakter van een woning 

662 Kamerstukken II 1980/1981, 16 668, nr. 2, blz. 11. In mijn ogen is deze afwijzing onjuist. 
663 Van Ewijk e.a. 2006 (CPB), blz. 36.
664 De stimulering van het woningbezit wordt dan ook vooral bepleit door confessionele partijen (KVP en ARP). 

Maatregelen tot een bevordering van het bezit staan echter haaks op de partijlijn van de destijds nog socialistische 
PvdA. Het duurt daarom tot 1952 voor de eerste premieregeling geïntroduceerd kan worden. Zie Kromhout & 
Oving 2008.

665 Bijvoorbeeld in Engeland (1963), Duitsland (1987), Zweden (1991), Finland (1993), Denemarken (2000) en België 
(2005, op nationaal niveau).
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in eigen gebruik.666 In 1969 acht de wetgever de tijd rijp voor bezinning en geeft de 
Commissie Van Lawick opdracht om de fiscale positie van de eigen woning te onderzoeken. 
Deze commissie concludeert dat het inkomenskarakter van een onroerende zaak in eigen 
gebruik zo dubieus is, dat haar geen plaats toekomt in een op het bronnenstelsel 
gebouwde inkomstenbelasting:

“De commissie is van oordeel dat de eigen woning voor de inkomstenbelasting niet 
als een bron van inkomen moet worden beschouwd.”667 

De wetgever volgt deze heldere conclusie niet, maar handhaaft de regeling voor de eigen 
woning in de Nederlandse inkomstenbelasting. Deze beslissing zou geduid kunnen 
worden als de geboorte van een fictie omdat de wetgever bewust afwijkt van de in het 
onderzoek gebleken maatschappelijke werkelijkheid van de eigenwoningbezitter. Mijn 
onderzoek naar de fiscale rechtsfictie benut echter niet die ervaren werkelijkheid van be-
lastingplichtigen als criterium voor de afbakening van het fiscale alsof, ik hanteer daarvoor 
het doorbreken van de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid. Het negeren van een 
uitgebreid onderbouwd advies is opmerkelijk, maar deze wonderlijke werkwijze creëert 
(nog) geen rechtsfictie.668 De wetgever continueert immers zijn bij de Wet IB 1914 
ingenomen standpunt dat een woning in eigen gebruik zou gelden als een inkomstenbron. 
Van Lawicks conclusie kantelt deze, weliswaar wankele, reguliere fiscale rechtswerkelijk-
heid niet.

2.4.4  De ware fiscale rechtsfictie
Ook na de Commissie Van Lawick borduurt de wetgever voort op zijn verhuuranalogie. In 
de praktijk blijkt het vaststellen van de ‘werkelijke’ huurwaarde lastig omdat in een 
gefingeerde verhuurderssituatie de daadwerkelijke huurder ontbreekt. Als handreiking 
aan de praktijk geeft de wetgever daarom in een aantal beleidsbesluiten pragmatische 
regels die leiden tot sterk genormeerde huurwaarden. Deze besluiten vormen een bron 
van conflicten.669 Het aantal meningsverschillen over de aftrekbare kosten is echter nog 
omvangrijker.670 Veel discussies betreffen de vraag of de kosten voor werkzaamheden aan 

666 Het bronkarakter van de eigen woning wordt betwist door Rijkers & Van Vijfeijken 2010, Maathuis 1995 en 
Simons 2000. Ook Arends 2006, blz. 467 stelt dat het bronkarakter van de eigen woning ondergraven is, vooral 
door de Wet Hillen. Wattel & Marres 2003 beschouwen de eigen woning wel als een bron van inkomen. Ook 
Van den Dool 2009 (hoofdstuk 3) stelt, aansluiting zoekend bij het SHS-inkomensbegrip, dat de eigen woning 
in de heffing van een inkomstenbelasting betrokken dient te worden. 

667 Kamerstukken II 1969/1970, 10 790, Bijlage II, nr. 5, blz. 25. 
668 Ze beïnvloedt echter wel de maatschappelijke legitimiteit van deze rechtsfictie, zie daarvoor deel 3.
669 Vooral door het beleid voor vooroorlogse panden. In Hof Den Haag 28 november 1963, BNB 1964/53, erkent 

de rechter dat het verschil in huurwaarden leidt tot een ongelijke behandeling van woningbezitters. Om een-
voudsredenen behoudt hij echter de (onjuiste) waardemaatstaf.

670 Zo schrijft Smit 1968 bladzijden vol over de aftrek van tuinkosten. Hij acht deze alleen aftrekbaar indien en voor 
zover ze dienen ter voorkoming van een indruk van verwaarlozing van de woning, zoals de kosten van “het zo 
nu en dan verwijderen van het onkruid en het maaien van het gras.”
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een eigen woning gezien moeten worden als onderhoud (aftrekbaar) of als verbetering 
(niet aftrekbaar).671 De combinatie van geschilgevoelige elementen in de eigenwoningre-
geling met de sterke toename van het eigenwoningbezit in Nederland leidt tot een 
enorme druk op de belastingdienst. Uit het oogpunt van vereenvoudiging, met in haar 
kielzog de doelmatige uitvoering van de belastingheffing, is een structurele wijziging 
wenselijk.672 Aan het roer van de fiscale wetgeving staat op dat moment staatssecretaris 
Grapperhaus, een voorstander van het gebruik van forfaits in de belastingwetgeving.673 
Zijn voorstel om het inkomen uit eigen woning voortaan op forfaitaire wijze in te vullen, 
wekt dan ook geen verbazing. 

Grapperhaus’ forfait in het nieuwe art. 42a Wet IB 1964 bedenkt dat het belastbare 
netto-inkomen uit de eigen woning een bepaald percentage bedraagt van de waarde in 
het economische verkeer van deze woning.674 Deze pragmatische rechtsfictie schakelt 
niet alleen de bij te plussen brutohuurwaarde van de eigen woning uit, maar schuift ook 
de aftrek van de werkelijk gemaakte kosten opzij.675 Met de introductie van dit saldoforfait 
maakt de wetgever bewust inbreuk op de systematiek voor de heffing over het 
veronderstelde inkomen uit eigen woning. Op dat moment ontstaat, zoals hiervoor is 
opgemerkt, de fiscale rechtsfictie. Het saldoforfait van Grapperhaus doorbreekt de 
reguliere fiscale rechtswerkelijkheid en creëert een fictieve fiscale rechtswerkelijkheid. Als 
motief voor de introductie van deze fiscale rechtsfictie voert de wetgever aan de “vereen-
voudiging van de opbrengstberekening met betrekking tot de eigen woning.”676 Er is 
zodoende, zoals vastgesteld, sprake van een pragmatische rechtsfictie. 

De twee persoonlijkheden van de eigen woningbezitter
Met art. 42a Wet IB 1964 zet de wetgever bovendien een streep(je) door het onverkort 
handhaven van de verhuuranalogie. Bij de bouw van zijn forfait voor de eigenwoning 
laat Grapperhaus zich namelijk leiden door de gedachte dat de eigenaar-zelfbewoner  
een tweevoudige identiteit zou hebben. Enerzijds wordt hij nog steeds gezien als een 
belegger/verhuurder, anderzijds wordt hij voortaan ook beschouwd als de consument 
van een duurzaam gebruiksgoed. Het beleggingsaspect treedt op de voorgrond in 
de vergelijking met een woningbezitter die zijn huis verhuurt aan derden. Deze 
klassieke verhuuranalogie wordt echter genuanceerd door het bestedingsaspect. 
Daarbij wordt de aanschaf van een eigen woning vergeleken met het verwerven van 

671 Van Dijck 1970. Zie ook de uitgebreide lijst van aantekeningen op art. 35 Wet IB 1964, Vakstudie deel 02.
672 Kamerstukken II 1969/1970, 10 790, nr. 3, blz. 6. Het betreft een “voorstel tot.”
673 Zie onder meer Grapperhaus 1969 en Grapperhaus 1970.
674 Art. 42a lid 1, sub a. Wet IB 1964.
675 Alleen renten van schulden en kosten van geldleningen vallen buiten dit forfait en blijven afzonderlijk aftrek-

baar. Deze uitzondering is later uitgebreid met de kosten van onder meer erfpachtcanons. Kamerstukken II 
1969/1970, 10 790, amendement nr. 32 (Van den Bergh en Wierenga).

676 Kamerstukken II 1969/1970, 10 790, nr. 3, blz. 6.
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duurzame consumptiegoederen. Traditioneel behoort het genot van deze goederen, 
ook ingeval zij een lange gebruiksduur hebben, niet tot het te belasten inkomen van 
de gebruiker.677 Dit bestedingsaspect verzet zich er tegen om het woongenot van 
een eigen woning te fixeren op het volle bedrag van de economische huurwaarde.678 
Dit wikken en wegen leidt tot de conclusie dat het forfait niet het volle bedrag van 
het veronderstelde nettohuurrendement zou mogen belasten.

De wijze waarop deze overwegingen worden vertaald in het forfait voor de eigen woning 
blijft onduidelijk. Bij haar introductie wordt het grondpercentage van dit forfait vastgesteld 
op 1% van de waarde van de woning in het economische verkeer. Dit percentage zou een 
benadering zijn van de waarde van het beleggingsaspect gecorrigeerd met de waarde 
van het bestedingsaspect en verminderd met de kosten. Het geïntroduceerde percentage 
wordt echter niet getalsmatig onderbouwd.679 Het forfait krijgt bovendien een bovengrens 
omdat boven een bepaalde woningwaarde geen extra huuropbrengst op de markt meer 
te verwezenlijken is.680

2.4.5  Het saldoforfait: de ‘pot met pieren’ van Grapperhaus
Een opvallend element in deze historie is dat Grapperhaus, de architect van het eigen-
woningforfait, voorafgaand aan de geboorte van deze rechtsfictie een uitvoerig rapport 
heeft geschreven over het gebruik van fiscale forfaits.681 In het algemene theoretische 
hoofdstuk van dit onderzoek schetst hij een belangrijk nadeel van ieder in eenvoud en 
doelmatigheid gegrond forfait: 

“op rechtvaardigheidsgronden is er aanleiding in de fiscale wetweging het forfait 
behoedzaam te hanteren; immers door het forfait worden ongelijke gevallen gelijk 
behandeld, hetgeen in strijd is met de rechtvaardigheid.”682

 
De door het eigenwoningforfait veroorzaakte gelijke behandeling van onvergelijkbare 
bezitters van een eigen woning zal hierna door mij worden onderzocht. 683 Eerst ga ik in 
op de gebreken in de voorgeschreven behoedzame benadering van deze pragmatische 

677 Kamerstukken II 1973/1974, 12 601, nr. 6, blz. 11: “De aanschaf van deze goederen wordt geacht besteding van 
inkomen te zijn.” 

678 Het inkomenskarakter van een eigen woning zou “minder sterk ervaren” worden. Kamerstukken II 1988/1989,  
21 837, nr. 2, blz. 2.

679 Er wordt slechts medegedeeld dat dit tabelpercentage zou berusten op het peil van huren en onderhouds-
kosten, Kamerstukken II 1969/1970, 10 790, nr. 3, blz. 15.

680 Kamerstukken I 1999/00, 26 727 en 26 728, nr. 202a, blz. 54.
681 Kamerstukken II 1970/1971, 11 212, nr. 2, ‘Een kwantitatief onderzoek van de aftrekposten in de inkomstenbelasting’. 

Hoofdstuk 3 van de nota is getiteld ‘Enkele theoretische beschouwingen over forfaits’.
682 Kamerstukken II 1970/1971, 11 212, nr. 2, blz. 7.
683 Hoewel Grapperhaus later stelt dat zijn theoretische uiteenzetting alleen zou gelden voor kostenforfaits 

(Kamerstukken I 1970/1971, 12e vergadering, 23 december 1970, blz. 291), blijkt deze restrictie noch uit de  inhoud, 
noch uit de algemene bewoording van dit theoretische deel. 
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rechtsfictie. De gekozen hoogte van het forfaitpercentage (1%) is weliswaar voorzichtig, 
maar dat geldt niet voor de globale werking van de bepaling. De invoering van deze 
rechtsfictie verloopt daarom niet zonder slag of stoot.684 De regeling is immers gebouwd 
op een dubbelloops-fictie die inkomen en kosten verenigt in één percentage. Een 
belangrijk voordeel van deze benadering is dat belastingplichtigen niet langer een koste-
nadministratie hoeven bij te houden. Art. 42a Wet IB 1964 kent hen jaarlijks een kostenaftrek 
toe, los van de vraag of en in hoeverre de in het forfait verborgen kosten daadwerkelijk zijn 
gemaakt. De belastingdienst hoeft op dit punt ook niets te controleren. Het in de fictie 
betrekken van kosten, behoudens de hypotheekrente en kosten van geldleningen, vormt 
een essentieel onderdeel van de efficiency van de regeling.685 De gedicteerde doelmatigheid 
wordt echter toegepast op alle met de eigen woning samenhangende kosten en geldt 
dus ook voor eenvoudig bepaalbare, discussieloze posten.686 In de Tweede Kamer stuit dat 
op weerstand: 

“De pot met pieren van Grapperhaus, huurwaarde en onderhoudskosten in een mandje,  
is een vreselijke vertekening van de werkelijkheid: zij komt voor de een geheel anders 
uit dan voor de ander.”687

Nog voor de voorgestelde pierenpot wet kan worden, wordt al geknabbeld aan de 
pragmatiek die Grapperhaus voor ogen heeft. Zo wordt uit draagkrachtoverwegingen 
een 0% forfait ingevoerd voor woningen met een waarde tot 15.000 gulden.688 Dat 
doorkruist niet alleen het door art. 42a Wet IB 1964 geschetste inkomensbegrip, maar ook 
de met het forfait beoogde doelmatigheid.

2.4.6  Barsten in het eigenwoningforfait
Met het forfait introduceert de wetgever een eenvoudige techniek voor de berekening 
van de waarde van het rendement dat de eigenwoningbezitter geacht wordt te genieten. 
Al sinds haar introductie vertoont het Grapperhause eigenwoningforfait een aantal 
barsten. Een belangrijke barst betreft het toepassen van het forfaitpercentage op de 
waarde in het economische verkeer van de woning, een waarde die volledig is afgestemd 
op de verkopersmarkt. De gangbare definitie van dit waardebegrip concentreert zich op 
de directe opbrengstwaarde:

684 Grapperhaus zou “bezeten” zijn van doelmatigheid, Kamerstukken I 1970/1971, 12e vergadering, 23 december 
1970, blz. 291.

685 Kamerstukken II 1970/1971, 10 790, nr. 8, blz. 26-27.
686 Van Dijck 1970 noemt de waterschapslasten en de gemeentelijke belasting als voorbeeld.
687 Kamerstukken I 1972/1973, 8e vergadering, 11 december 1973, blz. 152.
688 Kamerstukken II 1970/1971, 10 790, amendement nr. 48 (Notenboom en Kieft).
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“Onder de waarde in het economische verkeer van een woning moet (…) worden 
verstaan de prijs die bij aanbieding van de zaak ten verkoop op de meest geschikte 
wijze en na de beste voorbereiding door de meestbiedende gegadigde daarvoor 
zou zijn besteed.”689 

Hiermee suggereert de wetgever dat het gefingeerde huurrendement op gekapitaliseerde 
wijze wordt gereflecteerd in de optimaal realiseerbare verkoopwaarde van een eigen 
woning. Deze veronderstelde relatie tussen rendement en maximale verkoopprijs is echter 
twijfelachtig: een algemeen geldende vaste verhouding tussen huuropbrengst en waarde 
in het economische verkeer van onroerende zaken bestaat niet.690 De verkoopwaarde van 
een onroerende zaak wordt immers beïnvloed door factoren die met het huurrendement 
niets uitstaande hebben.691 Zo zijn potentiële kopers wel geïnteresseerd in een door 
externe factoren veroorzaakte waardestijging van de woning en haar ondergrond, maar 
voor huurders is die waardemutatie irrelevant. Nu de wetgever benadrukt dat de eigen-
woningbezitter moet worden beschouwd als een verhuurder die het pand huurt van 
zichzelf, zou de waardering gebaseerd moeten worden op de indirecte opbrengstwaarde 
van de woning: het gekapitaliseerde huurrendement. Ook in situaties waarin deze waarde 
afwijkt van de directe opbrengstwaarde van de woning.

Een andere barst in de fundering van het forfait wordt veroorzaakt door de vertaling van 
de waarderingsgrondslag naar de eigenaar-zelfbewoner. De wetgever stelt dat bij de 
waardering van een eigen woning “uiteraard” rekening moet worden gehouden met de 
waarde in bewoonde staat.692 De rechter stelt deze waarde (ervaringsgewijs) vast op 
60-70% van de leegwaarde.693 In 1981 wordt deze uit jurisprudentie herleide waarde om 
efficiencyredenen opgenomen in lid 3 van art. 42a Wet IB 1964. De wetgever begrenst 
deze waarde tot 60% van de waarde van de woning in vrij opleverbare staat.694 Met deze 
waarderingsfictie krijgt de eigenaar-zelfbewoner echter een dubbele correctie voor de 
bedachte gelijkstelling met een ‘echte’ verhuurder. Enerzijds verlaagt de 60%-waardering 
de concrete bijtelling van het eigenwoningforfait, anderzijds is het grondpercentage van 
het forfait al verminderd met het bestedingsaspect. De Grapperhause techniek roept dus 
ook vragen op over de uitgangspunten. 

689 HR 6 april 2007, BNB 2007/194, gekopieerd uit HR 5 februari 1969, BNB 1969/63. Deze “inmiddels versleten”  formule  
gaat ten onrechte uit van opbrengstmaximalisatie. Van Dijck & Meussen 2004, blz. 114.

690 HR 6 februari 1985, BNB 1986/73. Ook Gallin stelt: “Prices at least partially capitalize the present value of future 
rents”, maar dat verband blijkt “far from convincing.” Gallin 2004, blz. 9-11. In gelijke zin Hargreaves 2008, blz. 17.

691 Zie aantekening V-N 1985/581 bij HR 6 februari 1985, BNB 1986/73.
692 Kamerstukken II 1970/1971, 10 790, nr. 8, blz. 25. Voor tweede woningen vormt de waarde in het economische 

verkeer de basis voor de berekening. In 2001 verhuist deze woning naar box 3. 
693 Vgl. Hof Den Haag 28 maart 1972, BNB 1972/149 en Hof Arnhem 28 juni 1977, nr. 444/75.
694 Kamerstukken II 1980/1981, 15 905, nr. 3, blz. 16/17. 
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2.5  De levensloop van het eigenwoningforfait 

2.5.1  De huurwaardenotities
Hoewel het ontbreken van een onderbouwing van het forfaitpercentage twijfels zaait 
over het bestaansrecht van het in 1971 geïntroduceerde forfait, duurt het tot 1980 voordat 
de wetgever uitleg geeft over de getalsmatige samenstelling van deze pragmatische rechts- 
fictie. De cijfers in deze huurwaardenotitie zijn daarna nog een paar keer geactualiseerd. 
Dat geeft het volgende, samengevatte beeld:695

695 De voor dit overzicht geraadpleegde bronnen zijn (van links naar rechts): Kamerstukken II 1970/1971, 10 790, nr.3, 
Kamerstukken II 1980/1981, 16 668, nr. 2, Kamerstukken II 1981/1982, 17 050, nr. 39, Kamerstukken II 1989/1990, 21 
387, nr. 2 en Kamerstukken II 1992/1993, 22 859, nr. 1. In de jaren 1988 en 1990 wordt het berekende percentage 
tijdens de parlementaire behandeling nog neerwaarts bijgesteld tot 1,8% resp. 2,1%.

Tabel 2.1

ELEMENTEN FORFAIT 1971 1979 1981 1988 1990

(ART. 42A Wet IB 1964)

BELEGGINGSASPECT

Brutohuurwaarde woning leeg onbekend 5,80% 8,30% 9,70% 9,55%

Correctie verhuurderslasten

Af: opslag wanbetaling e.d. onbekend 0% 0% 0,20% 0,20%

Af: opslag overige risico’s onbekend 0% 0% 0,15% 0%

Herrekende huurwaarde leegstaat onbekend 5,80% 8,30% 9,35% 9,35%

Extrapolatie waarde 1988 n.v.t. n.v.t. 9,25% n.v.t.

Correctie zakelijke lasten

Af: verzekering, OZB e.d. onbekend 0,90% 0,80% 0,60% 0,55%

Af: kosten onderhoud onbekend 1,10% 1,55% 2,00% 2,35%

Af: lasten afschrijving onbekend 1,80% 3,30% 2,65% 2,65%

Gecorrigeerde huurwaarde onbekend 2,00% 2,65% 4,00% 3,80%

BELEGGINGSASPECT

Af: concrete correctie onbekend 0,70% 0,95% 1,60% 1,50%

Grondpercentage forfait

(netto huurwaarde) 1,00% 1,30% 1,70% 2,40% 2,30%
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In de laatste huurwaardenotitie (1989/1990) concludeert de wetgever dat een periodieke 
herijking van alle afzonderlijke componenten van het eigenwoningforfait noodzakelijk is. 
Een forfait dat niet frequent wordt herzien heeft immers weinig werkelijkheidswaarde, 
ook volgens de wetgever zelf.696 De voorgestelde frequentie van de benodigde herijking 
wordt gesteld op eens in de vijf jaar.697 Zoals we later zullen zien, sneuvelt dit streven 
voordat het kan worden uitgevoerd.

2.5.2  De onbelichte kant van de pragmatische rechtsfictie 
Het met percentages gevulde overzicht uit de huurwaardenotities oogt gedegen, maar de 
getallen tonen een schijnprecisie.698 Zo is de brutohuurwaarde, de fictieve huuropbrengst die 
fungeert als de wortels van het forfait, gebaseerd op een macrobenadering die in haar 
landelijk gemiddelde ook de (veel) lagere huurprijzen meeweegt die door woningbouw-
corporaties worden gehanteerd. Dat staat haaks op de gedachte dat het forfait een 
afspiegeling zou zijn van het rendement van particuliere verhuurders. De berekende 
bruto huurwaarde berust derhalve op een onzuivere basis.699 
De inschatting van de omvang van het veronderstelde bestedingsaspect, een fundamentele 
correctie op het beleggingsaspect, mist evenwel het voor een forfait benodigde houvast 
met de werkelijkheid volledig. De wetgever stelt zelfs dat de weging van deze elementen  
- beleggingsaspect enerzijds en bestedingsaspect anderzijds - niet mathematisch kán 
geschieden: 

“Men kan over het gewicht van de in het geding zijnde elementen van mening verschillen, 
en naar gelang van de waardering komen tot een hogere of lagere kwantificering van 
het forfait. Het resultaat van de weging zal daardoor nimmer zo kunnen zijn dat het 
algemeen als enige juist zou worden aangemerkt.”700

Hoewel de overzichten van de huurwaardenotities concrete cijfers melden voor deze correctie 
van het bestedingsaspect, blijkt het ware gewicht van dit element niet te vangen in een 
getal.701 Dat een niet-cijfermatig vertaalbaar element toch wordt becijferd, impliceert dat 
de wetgever beschikt over verbeelding.702 

696 Kamerstukken II 1989/1990, 21 387, nr. 2, blz. 8.
697 Kamerstukken II 1989/1990, 21 387, nr. 2, blz. 9.
698 Het geringe aantal Kamervragen over de getallen in deze tabellen doet vermoeden dat Kamerleden ertoe 

neigen de juistheid van cijfers hoger in te schatten dan de waarheid van woorden. 
699 Ook regionale verschillen blijven buiten beeld, zie Kamerstukken II 1980/1981, 16 668, nr. 2, blz. 19-20. Pas vanaf 

de jaren negentig houdt het CBS daar rekening mee bij haar berekening van het huurindexcijfer.
700 Kamerstukken II 1973/1974, 12 601, nr. 6, blz. 12. Aan het woord is de minister van Financiën, Duisenberg. 
701 Kamerstukken II 1980/1981, 16 668, nr. 2, blz. 33.
702 Elk getal is weliswaar het resultaat van een zorgvuldig selectieproces, maar het berekenen van een niet te 

vangen cijfer vergt vindingrijkheid. 
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De wetgever geeft enkel aan dat het voldoende is dat de bedachte correctiefactor “een 
substantiële betekenis” heeft.703 In 1988 bedraagt deze correctie 1,6 ten opzichte van een 
huurwaarde van 4. Dat is een percentage van 40. Een vrijwel hetzelfde percentage duikt 
op in 1990, waar de correctie is vastgesteld op 1,5 ten opzichte van een huurwaarde van 
3,8. Het percentage van 40 voldoet weliswaar aan het omvangscriterium, maar de hoogte 
ervan wordt nergens toegelicht. Overtuigend is deze werkwijze niet. Als de met lasten 
gecorrigeerde huurwaarde bijna wordt gehalveerd door het bestedingsaspect, vereist 
deze bouwsteen van het forfait een motivering die verder gaat dan het enkele vermoeden 
dát het aspect bestaat en dat het bovendien substantieel zou zijn. 

Ondanks de uitgebreide huurwaardenotities is de (getalsmatige) onderbouwing van de 
samenwerkende elementen in het forfait niet sterk. In feite wordt alleen de omvang van 
de zakelijke lasten op gedegen wijze gedocumenteerd.704 Hoewel een globale benadering 
van elementen past binnen het doelmatigheidstreven van een pragmatische rechtsfictie, 
is deze stapeling van ruwheden binnen het eigenwoningforfait opmerkelijk. Niet alleen 
haar uitgangspunten zijn wankel, ook de onderbouwing van de omvang en de samen -
stelling van de componenten van deze rechtsfictie ontbreekt grotendeels. Dat maakt 
deze pragmatische rechtsfictie kwetsbaar.

Kieren in het fiscale landschap
Elke pragmatische rechtsfictie loopt het risico dat ze gaandeweg afdrijft van de door 
haar te spiegelen empirische werkelijkheid. Een probleem van het eigenwoningfor-
fait is echter dat zij al bij haar introductie weinig verwantschap toont met de 
veronderstelde realiteit van de huurwaarde. Door deze onwerkelijkheden heeft dit 
alsof te kampen met de grilligheden van de politiek die haar oorspronkelijke karakter 
sterk ondermijnen.
In sommige jaren leidt de politieke kleur van het kabinet tot een verhoging van het 
grondpercentage die moet voorkomen dat eigenwoningbezitters bevoordeeld 
zouden worden ten opzichte van huurders. Met deze verhoging wordt het beleg-
gingsaspect van het eigenwoningbezit benadrukt.705 In politiek anders gekleurde 
jaren blijft een noodzakelijke verhoging van het forfait juist achterwege vanuit de 
wens inkomensgevolgen bij de eigenwoningbezitter te voorkomen.706 

Ook een doorbreking van de saldosystematiek van de fictie is mogelijk. Zo bestaat in de 
periode van 1 juli 1983 tot en met 31 december 1985 de mogelijkheid om, naast de in het 
forfait verwerkte kosten, de kosten van groot onderhoud en schilderwerk af te trekken. 

703 Kamerstukken II 1989/1990, 21 387, nr.2, blz. 7.
704 Kamerstukken II 1980/1981, 16 668, nr. 2, blz. 29-33.
705 Kamerstukken II 1973/1974, 12 601, nr. 6, blz. 11.
706 Kamerstukken II 1999/2000, 26 727, nr. 7, blz. 26-27.
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Deze voor individuele woningbezitters geldende kostenaftrek leidt vervolgens tot een 
generieke verhoging van het forfait met 0,3%-punt.707 Ook op dat punt is sprake van een 
ruw forfait. 

2.5.3  1997: het jaar van de systeemwijzigingen 
Hoewel het eigenwoningforfait nauwelijks bestand is tegen politieke grillligheden, is 
sinds haar invoering de doelmatigheid bij de uitvoering van de belastingheffing over het 
voordeel uit eigenwoningbezit gestegen.708 Een smetje op dit uitvoeringsgemak is dat de 
eigenaar van deze woning het forfaitaire percentage moet toepassen op de waarde van 
zijn woning in bewoonde staat. De vaststelling van deze waarde geeft regelmatig voer 
voor discussie. 
De komst van de Wet WOZ brengt daar verandering in. De daarin opgenomen regels voor 
de waardering van onroerende zaken beogen de waarde van in Nederland gelegen 
onroerende zaken op eenduidige en objectieve wijze te bepalen.709 De wetgever verwacht 
dat de introductie van de WOZ-waarde in het forfait zal leiden tot een toenemende 
efficiency die de administratieve lasten verder kan beperken.710 Met ingang van 1997 
worden daarom de waarderingsregels van de Wet WOZ verplaatst naar het terrein van art. 
42a Wet IB 1964.711 
Deze bijzondere waarderingsregel voor woningen gaat als lex specialis boven de algemene 
waarderingsregel (waarde in het economische verkeer).712 Hoewel de WOZ-waarde een 
redelijk beeld geeft van de waarde in het economische verkeer van een woning, speelt 
ook hier de onjuiste gedachte dat de huurwaarde van een eigen woning zichtbaar zou 
zijn in de verkoopwaarde van het pand. De WOZ-waarde van een woning wordt immers 
bepaald op basis van verkoopcijfers van soortgelijke woningen om en nabij de peildatum.713 
Met de introductie van de WOZ-waarde in het forfait wint haar doelmatigheid verder 
terrein, maar de wetgever veroorzaakt een stapeling van ficties die ieder op zich een nieuwe 
dimensie toevoegen aan de eerder gecreëerde fictieve fiscale rechtswerkelijkheid. 

Ficties in de WOZ-waarde
Voor de bepaling van het eigenwoningforfait wordt de waarde op grond van de  
Wet WOZ “door middel van een onweerlegbaar rechtsvermoeden (fictie) geacht de 

707 Kamerstukken II 1982/1982, 17 803, nr. 5, blz. 20. 
708 Bakker 1971 spreekt over een “bijzonder doelmatige” heffing. 
709 Sinds 2010 speelt deze WOZ-waarde ook een rol voor woningen in box 3, zie art. 5.20 Wet IB 2001.
710 Kamerstukken II 1997/1998, 25 037, nr. 3, blz. 2-3. Dat blijkt ook het geval. In het jaar van invoering wordt in 

slechts 2% van de aangiften het eigenwoningforfait niet op de voorgeschreven wijze aangegeven. Evaluatie 
Wet WOZ, Kamerstukken II 1999/2000, 26 954, nr. 1, blz. 2.

711 Voor goedkope woningen blijft “om sociale redenen” een verlaagd forfait gelden, Kamerstukken II 1996/1997, 
25 037, nr. 3, blz. 26.

712 HR 21 februari 2014, BNB 2014/126. Een niet tijdig bestreden, maar foute WOZ-beschikking houdt zodoende 
stand in de inkomstenbelasting. Vgl. Hof Arnhem-Leeuwarden 27 november 2013, nrs. 12/0093 t/m 12/0098, 
V-N Vandaag 2013/2748.

713 Waarderingskamer 2008, hoofdstuk 8.
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waarde in het economische verkeer van de woning weer te geven.”714 Deze onweer-
legbaarheid betekent dat alle (on)hebbelijkheden van de WOZ-waarde onverkort 
doorwerken in de omvang van het eigenwoningforfait. Dat geldt niet alleen voor de 
omvangrijke jurisprudentie over de invloed van interne en externe factoren op de 
woningwaarde,715 maar ook voor meer fundamentele kwesties bij de waardebepaling. 
Zo hanteert art. 17, lid 2 Wet WOZ de veronderstelling dat de volle en onbezwaarde 
eigendom van de zaak overgedragen kan worden (overdrachtsfictie). Alle rechten op 
de woning worden geacht in één hand te zijn. Bovendien bedenkt de Wet WOZ dat 
de verkrijger de onroerende zaak in de staat waarin die zich bevindt onmiddellijk en 
in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen (verkrijgingsfictie).716 De WOZ-waarde 
houdt derhalve geen rekening met omstandigheden die inbreuk plegen op de vrije 
opleverbaarheid van de woning, zoals het bewoond zijn ervan. Beide ficties 
waarborgen een objectivering van het waardebegrip: ze illustreren dat voor de Wet 
WOZ de waarde van deze onroerende zaak als zodanig geldt. De met behulp van 
deze ficties vastgestelde waarde geldt ongeacht de omvang van het eigendomsrecht 
en de gebruiksgewoonten van de eigenaar. Voor de Wet WOZ is dat standpunt 
verdedigbaar, maar het eigenwoningforfait vertaalt deze WOZ-werkelijkheid naar een 
op het individu gerichte inkomstenbelasting.717 Deze stapeling met nieuwe ficties 
binnen het eigenwoningforfait vereenvoudigt haar toepassing, maar staat op 
gespannen voet met de kleurrijke werkelijkheid. Zo negeert de WOZ-waarde ook de 
invloed van een erfpachtrecht. De waardedrukkende invloed van de aan dit recht 
verbonden verplichtingen, zoals de plicht tot het betalen van de erfpachtcanon, 
wordt door de overdrachtsfictie als irrelevant bestempeld. Die kwalificatie werkt door 
naar het eigenwoningforfait.718 De WOZ-waarde sluit daardoor niet aan bij de 
werkelijke waarde van een woning op erfpachtgrond. De WOZ-ficties vertroebelen 
dat beeld.

Nu het grondpercentage van het eigenwoningforfait voortaan rechtstreeks wordt toegepast 
op de WOZ-waarde van de woning, vervalt het systeem van de waardeklassen in art. 42a 
Wet IB 1964. Deze afschaffing maakt een budgettair neutrale verlaging van het eigen-

714 Kamerstukken II 1996/1997, 25 037, nr. 3, blz. 8.
715 Uiteenlopend van betonrot en asbest tot burenruzies, het lawaai van papegaaien en de zichtbaarheid van 

het wc-raampje van de buren. Zie het bonte overzicht van arresten in aantekening 43a op art. 42a Wet IB 1964 
Vakstudie.

716 Een derde fictie wordt aangeduid als de ‘eigen grond fictie’. Bij de waardebepaling wordt verondersteld dat ook 
de grond in volle eigendom is. Er wordt zodoende geen rekening gehouden met objecten die op erfpacht-
grond staan of op grond die in vruchtgebruik is gegeven. Zie vraag 139, Vraagbaak waardebepaling in het kader 
van de Wet WOZ, derde herziene druk.

717 Niet alleen bij het eigenwoningforfait, maar ook in box 3. Zie verder deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.6.8 e.v.
718 Art. 3.120, lid 1, sub c Wet IB 2001 staat aftrek toe van periodiek betaalde erfpachtcanons. Dat verzacht het 

effect van de overdrachtsfictie, maar deze aftrek compenseert niet de lagere waarde van erfpachtwoningen als 
gevolg van de terughoudendheid van banken bij financiering daarvan.
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woningforfait mogelijk.719 De inzet van de WOZ-waarde zou bovendien het probleem van 
‘onderschatten’ wegnemen. De daardoor verwachte stijging van de belastingopbrengst 
wordt ingezet om het forfait verder te verlagen.720 Hoewel de oorzaken van beide 
bijstellingen inhoudelijk geen aanleiding geven voor een verlaging van het forfait - het 
verband met de huurwaarde van een eigen woning ontbreekt volledig - zakt het grond-
percentage van 2,8 tot 2,1. Het labiele fundament van het eigenwoningforfait wordt 
verder ondergraven. Daarnaast plant de wetgever de 60%-fictie van de waarde bewoond 
over naar het forfait zelf. Het herrekende percentage van het eigenwoningforfait (60% van 
2,1%) komt in 1997 uit op 1,25 van de WOZ-waarde van de woning. 

2.5.4  Van eenvoud tot simplificatie
Ondanks het oorspronkelijke voornemen om de afzonderlijke componenten van het 
eigen woningforfait periodiek te herzien, is deze pragmatische rechtsfictie sinds haar 
introductie in 1971 op slechts vier momenten in de wetsgeschiedenis aangepast aan de 
relevante ontwikkelingen.721 Een zo zelden herijkt forfait vormt geen goede graadmeter 
voor de waarde die ze symboliseert. De wetgever erkent dat ook. In plaats van het voor de 
hand liggende besluit tot het alsnog aanpassen van het alsof, lost de wetgever deze 
 herzieningsarmoede op met de invoering van een globaal indexeringsmechanisme dat 
jaarlijks zal worden toegepast op het cijfer onder de streep, het grondpercentage van 
 eigenwoningforfait.722 

De indexeringsformule
In het indexeringsmechanisme speelt alleen de huurindex, het cijfer van de gemiddelde 
ontwikkeling van woninghuren, een rol.723 De prijsontwikkeling van alle andere onderdelen 
die deel uitmaken van het eigenwoningforfait wordt daarmee genegeerd. In feite wordt 
gefingeerd dat hun prijsontwikkeling gelijke voet zou houden met de huurindex.724

Omdat dit geïndexeerde forfaitpercentage moet worden toegepast op de in de WOZ- 
waarde weerspiegelde woningwaarde, wordt het grondpercentage jaarlijks aangepast 
aan de waardeontwikkeling van woningen.725 Deze aanpassing is zuiver rekenkundig, 
de aanpassing van het forfait als gevolg van de woningprijsindex neutraliseert slechts 
de mutatie van de WOZ-waarde van de woning. Zou de woningwaarde met 1% stijgen, 

719 Kamerstukken I 1996/1997, 25 037, nr. 896, blz. 6. Deze verlaging bedraagt 0,4%.
720 Kamerstukken II 1996/1997, 25 052, nr. 3, blz. 5. Een verdere verlaging met 0,3%.
721 Zie deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.5.1.
722 Art. 66e Wet IB 1964 resp. art. 10.3 Wet IB 2001. De indexering zou per 1997 moeten plaatsvinden, maar feitelijke 

invoering wordt uitgesteld tot 1 januari 2001. De voor dat eerste jaar becijferde bijstelling blijkt dan zo hoog 
(+14,1%) dat een lagere index wordt benut, zie Kamerstukken II 2000/2001, 27 431, nr. 7, blz. 56-57. Dat verdunt 
het effect van de indexering aanzienlijk.

723 Kamerstukken II 1996/1997, 25 052, nr. 7, blz. 13. Het huurindexcijfer (art. 10.3 lid 4 Wet IB 2001) wordt vastgesteld 
door het CBS en omvat ook de huurprijzen van woningbouwverenigingen en woningcorporaties. 

724 Kamerstukken II 1996/1997, 25 037, B, blz. 4. De prijsontwikkeling van deze componenten is echter veel lager dan 
de ontwikkeling die via de huurindex wordt verdisconteerd. Ook daardoor is het forfaitpercentage te laag.

725 De index voor de huizenprijzen (art. 10.3, lid 5 Wet IB 2001) wordt berekend door de Waarderingskamer.



207

 H
o

of
ds

tu
k 

2

2

dan waarborgt deze index dat het grondpercentage daalt met 1%. Hoewel dit voor een 
individuele eigenwoningbezitter kan leiden tot plussen of minnen, wijzigt de bijtelling op 
het macroniveau niet. De combinatie van twee indexcijfers in de bijstellingsformule 
(huurindex en waardeontwikkeling) leidt er toe dat de jaarlijkse aanpassing van het 
grondpercentage wordt afgevlakt of versterkt. Het forfait wordt opwaarts gecorrigeerd 
naarmate de huurindex stijgt en neerwaarts bijgesteld naarmate de gemiddelde 
eigen woningwaarde stijgt. Ontwikkelen de indexcijfers zich in tegengestelde richting,  
dan versterkt het bijstellingsmechanisme deze jaarlijkse aanpassing juist. 

Met deze indexeringsformule kiest de wetgever voor de meest simpele techniek. De 
voorgenomen herijking van de afzonderlijke elementen in het samengestelde forfait 
wordt vervangen door een jaarlijkse aanpassing van het forfaitpercentage via een ruwe 
indexeringsformule. Dat is een “nogal heroïsche simplificatie.”726 Het mechanisme wordt 
bovendien toegepast op het forfait uit het jaar 1997. Dat forfaitpercentage is samengesteld  
uit cijfers die sinds de laatste huurwaardenotitie (1990) niet meer onderbouwd zijn, het 
betreft getallen waarvan noch de omvang, noch de onderlinge weging geactualiseerd is. 
Bovendien voert de wetgever in dit basisjaar een niet inhoudelijk onderbouwde forfait-
verlaging van 0,7% door. Deze verlaging werkt via de indexering door in alle volgende 
jaren. 

Hoewel de gedachte aan eenvoudige, duidelijke en toegankelijke wetgeving met deze 
gestapelde pragmatische rechtsfictie ver uit beeld is gedreven, ontmoet de regeling van 
het eigenwoningforfait weinig kritiek van de eigenwoningbezitter. De bijtelling voor het 
veronderstelde woongenot is beperkt en kan sinds 2005 niet meer leiden tot een pluspost 
op het inkomen. 727 Zelfs een geringe stijging van het percentage van deze pragmatische 
rechtsfictie kan echter de instemming van de woningbezitter doen kantelen. Dat blijkt als 
de wetgever in december 2013 aankondigt dat het grondpercentage van het eigen-
woningforfait zal stijgen van 0,6 tot 0,7 in 2014.728 Het effect van de stijging is bescheiden.729 

Toch vindt 70% van de leden van de Vereniging Eigen Huis dat bij een daling van de 
WOZ-waarde van hun woning ook het grondpercentage van het eigenwoningforfait zou 
moeten dalen of “in het ergste geval” gelijk zou moeten blijven.730 Zij zien de relatie tussen 
het (verhoogde) forfaitpercentage en de toepassing daarvan op de (lagere) WOZ-waarde-
grondslag volledig over het hoofd. Wellicht omdat zij, onder invloed van het woord-ding 

726 Een treffende omschrijving van de CDA-fractie. Zie Kamerstukken I 1996/1997, 25 037, nr. 89b, blz. 7.
727 Zie de bespreking van het Hilleninstrument in deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.6.2.
728 De communicatie daarover verloopt nogal “knullig”, zie Kamerstukken II 2013/2014, 33 750 IX, nr. 21, blz. 9.
729 Rekening houdend met een gemiddelde daling van de woningwaarde ad 5,4%, kost de verhoging de bezitter 

van een eigen woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 229.000 in 2014 op jaarbasis € 91. Ik ben daarbij 
uitgegaan van een box 1 tarief van 42%.

730 Dat blijkt uit de enquête onder 9500 van de leden van deze vereniging. Zie het persbericht: http://www.eigen-
huis.nl/actueel/pers/2014/481387-Eigenwoningforfait-moet-bij-lagere-WOZ-waarde-dalen/.
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denken, het bijtellingspercentage van het eigenwoningforfait beschouwen als een 
zelfstandige inkomensfactor. Dat is het echter niet: het percentage vormt slechts een van  
de twee elementen in de berekening. 

2.6   De relatie van het eigenwoningforfait met  
het gelijkheidsbeginsel

2.6.1  Inleiding
In de voorgaande paragrafen is beschreven hoe het uit de verhuuranalogie geboren 
forfait voor de eigen woning het veronderstelde naturavoordeel van de woningbezitter 
invult. Door de jaren heen heeft de wetgever deze pragmatische rechtsfictie vervlochten 
met een aantal bijkomende rechtsficties. Ik noem er enkele: de veronderstelling dat de 
bestedingscorrectie 40% zou bedragen, de forfaitair ingevulde waarde bewoond, de 
doorwerking van de ficties in de Wet WOZ en de indexeringsformule die fingeert dat de 
getalsmatige ontwikkeling van de elementen in het forfait gelijk zou zijn aan een globale 
huurprijsindex. Veel van deze toegevoegde rechtsficties zijn gegrond in de wens tot een 
verdergaande efficiëntie bij de uitvoering van deze fictieve rechtsregel.731 Het stapelen 
van doelmatigheid op doelmatigheid heeft echter een grens. Grapperhaus, de geestelijke 
vader van deze fiscale rechtsfictie, heeft dat voorzien. Hij heeft een aantal algemene 
voorwaarden geformuleerd voor een door eenvoud en doelmatigheid gedreven alsof. Zijn 
meest essentiële voorwaarde voor deze pragmatische rechtsfictie bestaat uit twee 
elementen: 

“Het forfait mag niet te grote rechtsongelijkheid veroorzaken door te veel gevallen 
die onderling sterk verschillen toch gelijk te behandelen; ook mag het forfait niet zo 
ruim worden gesteld dat bepaalde belastingplichtigen - bijvoorbeeld de loontrekkenden 
of de huiseigenaren - daardoor als groep een zodanig voordeel genieten dat ook uit 
dien hoofde kan worden gesproken van strijd met het gelijkheidsbeginsel dat is 
neergelegd in artikel 189 van de Grondwet (het privilege-verbod).“ 732

Het eerste deel van dit criterium ziet op het gelijkheidsbeginsel.733 Deze kernwaarde 
vereist niet alleen dat vergelijkbare gevallen gelijk worden behandeld, maar het beginsel 
draagt de wetgever ook op om het onvergelijkbare ongelijk te behandelen en wel naar de 
mate van de gebleken ongelijkheid. Nu ieder forfait feitelijk, economisch en/of juridisch 
uiteenlopende situaties binnen een groep belastingplichtigen gelijk veronderstelt aan 

731 Soms berusten ze ook op onwetendheid. Vgl. de intuïtieve benadering die de wetgever hanteert bij zijn in-
schatting van de omvang van het bestedingsaspect. Deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.5.1.

732 Kamerstukken II 1970/1971, 11 212, nr. 2, blz. 8. De andere drie criteria van Grapperhaus betreffen vooral de 
doelmatigheid.

733 Het tweede element, het privilegeverbod, bespreek ik in deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.6.4.
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elkaar, ontstaat het door Grapperhaus geconstateerde risico van rechtsongelijkheid. Ook 
het eigenwoningforfait bewerkstelligt een gelijke behandeling van feitelijke ongelijke 
situaties. Verondersteld wordt immers dat bij iedere woning in een waardeklasse - 
ongeacht ligging, leeftijd en staat van onderhoud - zowel de huurwaarde als de zakelijke 
lasten in een vooraf bepaald, volledig lineair verband staan tot haar WOZ-waarde. Die ver-
onderstelling rijmt niet met de andersgekleurde realiteit. Is de heffing over het 
veronderstelde voordeel uit eigen woning wel in overeenstemming met het gelijkheids-
beginsel als beginsel van behoorlijke wetgeving? 

Het moge duidelijk zijn dat het hanteren van een pragmatisch forfait altijd zal leiden tot 
een gelijke fiscale behandeling van situaties die van elkaar verschillen. Van een verboden 
discriminatie is evenwel pas sprake bij een ‘overduidelijke’ onevenredigheid.734 Hoewel 
belastingplichtigen die overduidelijke onevenredigheid ook in de praktijk aanwezig achten, zijn 
voorbeelden van fiscale wetgeving die ook arbitrair is in de ogen van de rechter schaars. 
Mocht de rechter erkennen dat ten aanzien van een rechtsfictie een succesvol beroep op 
het gelijkheidsbeginsel mogelijk is, dan dient een tweede toetsingsniveau zich aan. Niet 
iedere onevenredig ongelijke behandeling van ongelijke gevallen is immers verdacht. Een 
verbod bestaat alleen voor bepalingen die als een verboden discriminatie moeten 
worden beschouwd omdat een objectieve en redelijke rechtvaardiging ontbreekt.735 Uit 
het Della Ciaja arrest736 vloeit voort dat de (belasting)wetgever ook op dat terrein een 
ruime beoordelingsvrijheid heeft en krijgt. Niet alleen bij het beantwoorden van de vraag 
of voor de toepassing van art. 26 IVBPR en art. 14 EVRM sprake is van gelijke dan wel 
ongelijke gevallen, maar ook ten aanzien van de vraag of sprake is van een objectieve en 
redelijke rechtvaardiging voor het ongelijk behandelen van vergelijkbare gevallen, res-
pectievelijk het gelijk behandelen van ongelijke gevallen. De Nederlandse rechter kent die 
ruime vrijheid bijna gedachteloos toe aan de belastingwetgever waardoor met deze 
ruime beoordelingsmarge ook discutabele keuzes van de wetgever weggepoetst kunnen 
worden.737 

Ook de eenvoud en de doelmatigheid worden als motief voor de creatie van een 
pragmatische rechtsfictie vrijwel ongetoetst geaccepteerd als rechtvaardiging voor het 
doorkruisen van het gelijkheidsbeginsel.738 Op die manier doorstaan zelfs onrechtvaardige 

734 In zijn noot bij HR 21 oktober 1992, BNB 1993/29 stelt Zwemmer dat welhaast een opzettelijke discriminatie 
door de wetgever nodig lijkt voordat de rechter een bepaling strijdig acht met art. 26 IVBPR.

735 Zie HR 12 november 1997, BNB 1998/22.
736 EHRM 22 juni 1999, BNB 2002/398 (Della Ciaja).
737 Zie Schutgens 2014, blz. 207. De rechter zou er echter bedacht op moeten zijn dat de aan de belastingwetgever 

toegekende ruime beoordelingsvrijheid geen harde regel is, maar een uitgangspunt, zoals Happé 2014 terecht 
betoogt.

738 HR 19 mei 1993, BNB 1993/242.
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pragmatische rechtsficties de rechterlijke toetsing.739 Zodra echter de eenvoud of uitvoer-
baarheid niet meer in een redelijke verhouding staat tot de geconstateerde onevenredig 
ongelijke behandeling van ongelijke gevallen, is ingrijpen door de rechter vereist. Doel-
matigheidseisen zijn immers van een lagere orde dan het gelijkheidsbeginsel of andere 
kernwaarden van het fiscale recht.740 Waar het fiscale recht op de eerste plaats een 
zorgvuldig beraad vereist van de wetgever bij de vormgeving van zijn fiscale rechtsficties, 
zal ook de rechter een nauwgezette afweging moeten maken tussen enerzijds de vrijheid 
van de wetgever om het algemeen belang inhoud te geven (de democratische legitimatie) 
en anderzijds het recht van individuen om niet discriminatoir behandeld te worden.741  

De rechter beschikt daarbij over een rechtsstatelijke legitimatie. Het verdragsrechtelijke 
gelijkheidsbeginsel vervult ook in het belastingrecht een fundamentele functie. Weliswaar  
is het gebruik van een pragmatisch alsof op zichzelf niet discriminatoir, maar bij de vast- 
stelling van de getalsmatige grenzen van de fiscale rechtsfictie moet de wetgever trachten 
de empirische werkelijkheid van belastingplichtigen te benaderen. Een zekere ruwheid is 
weliswaar inherent aan forfaitaire regelingen, maar ook die ruwheid heeft een grens:

“Een rechtvaardiging voor de daaruit volgende ongelijkheid kan deze eigenschap 
van forfaitaire regelingen echter alleen opleveren voorzover bij het vaststellen van de 
forfaitaire grenzen is getracht de werkelijkheid te benaderen.” 742

Om het risico op rechtsongelijkheid te voorkomen mag een forfait niet verder reiken dan 
noodzakelijk in het licht van de doelstelling die ze wil bereiken. Dat geldt bij uitstek voor 
de onweerlegbare variant. 743 Bij het eigenwoningforfait wordt, zoals hierboven is gebleken,  
die reikwijdte overschreden. 

De rechtvaardigingsgrond van de eenvoud en de doelmatigheid verbleekt bovendien 
zodra de wetgever dit pragmatische motief mengt met andere ficties. Bij art. 3.112 Wet IB 
2001 speelt dit risico vooral bij de stapeling met instrumenteel geladen rechtsficties die 
nieuwe ambities introduceren in het pragmatische eigenwoningforfait. Tot die groep 
behoort zowel het Hillen-instrument als het verhoogde eigenwoningforfait voor duurdere 
woningen.744 Het van de werkelijkheid afwijkende fiscale inkomen uit de eigen woning 
bespreek ik in de laatste deelparagraaf waarin het mogelijk privilegiërende karakter van 
het alsof van het eigenwoningforfait in beeld wordt gebracht.

739 Zo wordt in HR 14 november 2008, BNB 2010/3 (alimentatie) en HR 9 mei 2008, BNB 2008/189 (belastingschulden  
box 3) ruim baan gegeven aan fiscale rechtsregels waaraan flink wat rafels kleven.

740 Hofstra en Niessen 2002, blz. 71. 
741 Happé 2014.
742 Zie HR 12 mei 1999, BNB 1999/271, r.o. 3.1.
743 In gelijke zin Commissie ficties en forfaits 2014, blz. 11. Zij duidt een te grote afwijking duidt als een “belangrijk 

verlies aan rechtvaardigheid.”
744 Andere voorbeelden: het verlaagde forfait voor goedkope woningen en de kostenaftrek voor monumenten. 
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2.6.2  Het Hillen-instrument 
Op 1 januari 2005 verschijnt met art. 3.123a Wet IB 2001 de aftrek wegens geen of geringe 
eigenwoningschuld op het fiscale toneel. Deze aftrek wordt verleend als het saldo van 
eigenwoningforfait en de betaalde eigenwoningrente positief is, een situatie die optreedt 
als de eigenwoningschuld ontbreekt of gering is. De aftrek is even hoog als het saldo van 
het eigenwoningforfait en eventueel resterende rentekosten. De bepaling bewerkstelligt 
dat het in aanmerking te nemen nettovoordeel uit de eigenwoning in box 1 vrijwel 
volledig wordt geneutraliseerd.745 Met dit instrument wil de wetgever het (aflossings)
gedrag van de eigenwoningbezitter beïnvloeden: 

“[ze] is bedoeld als aflossingsprikkel voor eigenwoningbezitters met nog slechts een 
geringe eigenwoningschuld. Daarnaast is de regering ervan overtuigd dat de voorgestelde 
maatregel ook voor de overige eigenwoningbezitters een (zij het kleinere) prikkel tot 
aflossing met zich draagt.”746

De bepaling wortelt in het initiatief wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Hillen.747 Zijn 
aanvankelijke voorstel maximeert het eigenwoningforfait op het bedrag van de aftrekbare 
rente van de eigenwoningschuld. De creatie van dit maximum doorkruist echter de 
gedachte dat de eigen woning een bron van inkomen zou zijn. De huidige bepaling is 
daarom geboetseerd als een aftrekpost die is ondergebracht in de speciaal gecreëerde 
afdeling 3.6a Wet IB 2001. Op papier valt deze aftrek buiten het domein van de eigenwo-
ningregeling. Doel en strekking van art. 3.123a Wet IB 2001 vormen evenwel een exacte 
kopie van Hillens voorstel.748 De zorgvuldige verplaatsing van de bepaling kan niet 
verbloemen dat deze instrumentele bepaling het gefingeerde bronkarakter van de eigen 
woning ondermijnt. Aan een eigenwoningbezitter zonder eigenwoningschuld wordt immers 
geen fiscaal voordeel toegerekend, hoewel ook een schuldvrije woning woongenot 
verschaft.

De vraag rijst dan of voor deze fiscaal ongelijke behandeling tussen woningbezitters met 
en zonder eigenwoningschuld een objectieve en redelijke rechtvaardiging aanwezig is.749 
Op die vraag antwoordt de Hoge Raad dat de wetgever met de invoering van art. 3.123a 
Wet IB 2001 zijn ruime beoordelingsvrijheid niet heeft overschreden.750 In het arrest wordt, 

745 Vanaf 2014 resteert een kleine bijtelling voor eigenaren met een geringe eigenwoningschuld en een rente-
aftrek in de vierde belastingschijf. Op grond van art. 2.10, lid 2 en art. 2.10a Wet IB 2001 wordt het percentage 
van de renteaftrek geleidelijk afgebouwd tot uiteindelijk 38%. Tariefsmatig is de compensatie van het Hillen- 
instrument dus niet meer volledig.

746 Kamerstukken I 2003/2004, 29 209, nr. B, blz. 1–2.
747 Kamerstukken II 2001/2002, 28 056, nr. 1-3.
748 Arends 2004, blz. 35-36. Ook de praktische effecten van beide bepalingen zijn identiek.
749 Het beginsel van de geoorloofde uitvoering speelt hier geen rol, het alsof van art. 3.123a Wet IB 2001 doorkruist 

juist de eenvoud en de doelmatigheid van de eigenwoningregeling.
750 HR 8 augustus 2008, BNB 2008/274.
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traditioneel, verwezen naar de ruime beoordelingsvrijheid van de wetgever en het redelijke- 
grond criterium.751 Ook Hof ’s-Hertogenbosch concludeert dat de bedoeling van de 
wetgever, het aanmoedigen van de aflossing van de eigenwoningschuld, redelijk zou zijn, 
waardoor geen sprake is van een verboden schending van het gelijkheidsbeginsel.752

 
Met ingang van 1 januari 2013 heeft de belastingwetgever echter wettelijke maatregelen 
getroffen die iedere eigenwoningbezitter verplichten tot aflossing van een eigenwoning-
schuld die ná deze datum is aangegaan.753 Nu de wetgever verzuimd heeft om op dat 
moment het Hillen-instrument aan te passen of uit de wet te halen, vervaagt de recht-
vaardiging voor de door deze fiscale rechtsfictie gecreëerde ongelijke behandeling tussen 
woningbezitters. De objectieve en redelijke rechtvaardiging van de aflossingsprikkel valt 
immers over boord met de komst van een wettelijk aflossingsgebod op 1 januari 2013. 
Weliswaar kan worden betoogd dat een geleidelijke aflossing van de eigenwoningschuld 
niet hetzelfde is als een volledige aflossing daarvan, maar dat neemt niet weg dat de door 
Hillen gewenste aflossingsprikkel tegenwoordig grotendeels gewaarborgd is door de 
nieuwe aflossingseisen. In dat opzicht lijkt in art. 3.123a Wet IB 2001 sprake van een 
verboden discriminatie tussen woningbezitters met en woningbezitters zonder een na  
1 januari 2013 aangegane eigenwoningschuld.

2.6.3  De ‘villabelasting’
De term ‘villabelasting’ doelt op de verhoogde forfaitaire bijtelling die sinds 2009 geldt 
voor de bezitters van een eigen woning met een waarde boven een drempelbedrag. 
Momenteel bedraagt de extra heffing 2,05% voor het deel van de waarde van de eigen 
woning dat uitstijgt boven € 1 040 000 (2015).754 Dit percentage zal in de loop der jaren 
oplopen tot 2,35.755 Met deze bijzondere bepaling doorbreekt de wetgever de systematiek 
van het plafond in het eigenwoningforfait. Deze oorspronkelijke aftopping berust op de 
door de verhuuranalogie gevoede gedachte dat boven een bepaalde woningwaarde 
extra huuropbrengsten niet of nauwelijks meer te verwezenlijken zijn:

“Het maximum (…) houdt onder meer verband met de degressief verlopende 
procentuele relatie tussen de brutohuurwaarde en de waarde van woning.”756

751 EHRM 22 juni 1999, BNB 2002/398 (Della Ciaja), en EHRM 10 juni 2003, nr. 27793/95 (M.A), FED 2003/604.
752 Hof ‘s-Hertogenbosch 31 oktober 2008, nr. 08/00283, V-N 2009/15.3. 
753 Zie de aflossingseis van art. 3.119a e.v. Wet IB 2001. Ik abstraheer hier van het getroffen overgangsrecht. 
754 Zoals blijkt uit het slot van de tabel in art. 3.112, lid 1, Wet IB 2001. 
755 Hoewel de wetgever het hoge percentage niet onderbouwt, lijkt een verband te bestaan met de heffing in box 

3 (tarief 52% * 2,35% = 1,221%). Daaruit zou geconcludeerd kunnen worden dat het dure deel van de woning 
belast moet worden alsof het een box 3 bezitting is. Vgl. Arends 2014, par. IB.3.6.3.C.b. 

756 Kamerstukken II 1996/1997, 25 052, nr. 7, blz. 17.
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Het aftoppen van het forfait vormt geen verboden schending van het gelijkheidsbeginsel 
omdat het bereiken van het waardeplafond een relevant verschil vormt binnen de groep 
eigenwoningbezitters. Van vergelijkbare gevallen is geen sprake. Voor zover geoordeeld 
zou moeten worden dat wel sprake zou zijn van vergelijkbare gevallen, bestaat een 
objectieve en redelijke rechtvaardiging voor de ongelijke behandeling: het rekening 
houden met de feitelijk geconstateerde omstandigheid dat de huurwaarde van een 
woning niet onbeperkt zal blijven stijgen naarmate de woning duurder wordt.757 Dat is in 
lijn met de werkelijkheid op de verhuurmarkt. 

De in 2009 geïntroduceerde verhoogde bijtelling zet een streep door deze verhuurders-
werkelijkheid. Toch stelt de wetgever in zijn toelichting dat de combinatie van bestedings-
aspect en beleggingsaspect van een eigen woning nog steeds zou gelden als fundament 
van de regeling voor de eigen woning.758 Hij vergeet daarbij dat het beleggingsaspect van 
oudsher gekoppeld is aan de potentiële huuropbrengst van de woning, een (gefingeerd) 
voordeel dat terecht gemaximeerd is. De verhoging van het forfaitpercentage blijkt echter 
gegrond te zijn in de wens om het bezit van dure woningen voortaan “fiscaal reëel” te 
behandelen.759 Daarmee lijkt de wetgever te suggereren dat het bestaande forfait voor de 
eigen woning de fiscale werkelijkheid niet juist weergeeft. Hij beperkt deze, op zich juiste, 
conclusie echter tot woningen in een hogere waardeklasse. Dat de wetgever zijn eigen 
argument van de maximale huuropbrengst bij duurdere woningen vanaf 2009 niet meer 
geldig acht, ligt niet voor de hand. Kennelijk zijn er andere motieven. Het eigenlijke 
argument voor de plafonddoorbraak lijkt gegrond in een onuitgesproken motief tot 
herverdeling.760 Dat vermoeden wordt versterkt doordat de wetgever opmerkt dat zijn 
voorstel past in het streven “evenwichtige maatregelen voor diverse inkomens- en vermo-
gensgroepen” te treffen.761 

Wie stelt dat de eigenwoningregeling ertoe strekt het woongenot te belasten alsof de 
eigenaar zijn woning verhuurt aan een derde, zal evenwel moeten erkennen dat de in het 
woongenot weerspiegelde huurwaarde niet grenzeloos meestijgt met de woningwaarde.762 
Het erkennen van dit gegeven staat haaks op het zwaarder belasten van het veronderstelde 
woongenot van een eigenaar van een duurdere woning en het herverdelingsmotief is 

757 HR 29 juni 2007, BNB 2007/263.
758 Kamerstukken II 2007/2008, 31 205, nr. 9, blz. 44. De termen beleggingsaspect en bestedingsaspect worden wat 

rommelig gehanteerd.
759 Arends 2007, blz. 3, suggereert dat de verhoging zou zijn ingezet om de hypotheekrenteaftrek te matigen. Voor 

9 000 van de 16 000 villawoningen geldt echter de Hillenmaatregel (Kamerstukken II 2007/08, 31 205, nr. 9, blz. 
44). Zijn suggestie lijkt daarom onjuist.

760 Die indruk wordt versterkt door de mededeling dat de verhoging van het forfait vooral de hogere inkomens 
raken zal. Kamerstukken II 2007/2008, 31 205, nr. 9, blz. 44.

761 Kamerstukken II 2007/2008, 31 205, nr. 3, blz. 31.
762 Hof Amsterdam 6 oktober 2004, nr. P03/04538, V-N 2005/3.1.5, r.o. 5.5.1. Bevestigd door HR 29 juni 2007, BNB 

2007/263.
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evenmin in lijn met doel en strekking van art. 3.112 Wet IB 2001. De maatregel compliceert 
bovendien de uitvoering van deze fictie en doorkruist daarmee, zij het in beperkte mate, 
haar doelmatigheid. Mede daardoor ontbreekt de objectieve en redelijke rechtvaardiging 
voor deze onevenredig ongelijke behandeling van de bezitters van een duurdere woning.

2.6.4  Het eigenwoningforfait: een verboden privilege? 
Het staartje van de Grapperhause voorwaarden voor forfaits dicteert dat de wetgever 
dient te voorkomen dat door een (te) ruime werking van deze rechtsfictie een voordeel 
zou ontstaan voor een bepaalde groep belastingplichtigen. Grapperhaus verwijst daarbij 
naar het privilegeverbod, een bijzondere variant van het algemene gelijkheidsbeginsel 
dat de creatie van fiscale voorrechten verbiedt.763

“Volgens strenge etymologie beteekent privilegie iedere uitzondering op het algemeene 
recht, hetzij ten voor- of ten nadeele van zekere individuen of klassen.”764

Ook Tipke & Lang kwalificeren het verlenen van een fiscaal voordeel dat niet wortelt in het 
algemeen belang of wordt gegeven vanwege een bijzondere verdienste als een privilege 
dat niet mag worden verleend.765 In de kostensfeer kan een forfait een bevoordelend 
privilege creëren door het toestaan van een te hoge ongetoetste aftrek van uitgaven aan 
een categorie belastingplichtigen. In de inkomenssfeer kan het verboden voordeel 
ontstaan als een forfaitaire rechtsregel de door haar te spiegelen inkomensrealiteit van 
een groep belastingplichtigen (veel) te laag vaststelt.766 Nu Grapperhaus zelf, voorbeelds-
gewijs, spreekt over een (te) ruim forfait waardoor de groep huiseigenaren een voordeel 
zou kunnen genieten, is het noodzakelijk om te onderzoeken of en in hoeverre zijn eigen-
woningforfait dit privilege laat ontstaan.

Berekend vanaf de introductie in 1971 bedraagt het gemiddelde eigenwoningforfait circa 
0,94% van de WOZ-waarde van de woning.767 Dit door de wetgever vastgestelde 
percentage is te gering om de bedoelde werkelijke nettohuurwaarde van het woongenot 
te kunnen benaderen.768 Het onnatuurlijke lage percentage verklaart ook waarom eigen-
woningbezitters opvallend weinig procederen over de tabelpercentages van dit forfait, 
hoewel deze gebouwd zijn op poreuze fundamenten. Het verschil tussen het bedrag aan 

763 Bij de grondwetsherziening in 1983 wordt een afzonderlijk melden van dit verbod (‘Geen privilegiën kunnen in 
het stuk van belastingen worden verleend’) overbodig geacht. Dit fiscale gelijkheidsbeginsel gaat daarom op 
in het algemene gelijkheidsbeginsel verwoord in art. 1 Grondwet.

764 Snijder van Wissenkerke 1880, blz. 6. Het woord is afgeleid van privi lex, wet voor één persoon.
765 Tipke & Lang 1991, blz. 643.
766 Kamerstukken II 1970/1971, 11 212, nr. 2, blz. 8. Eerder aangehaald in deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.6.1.
767 Bij de berekening van dit gemiddelde zijn de percentages uit de jaren voor 1997 herrekend naar 0,6% daarvan, 

zijnde het percentage dat toegepast zou worden op de WOZ-waarde van de eigen woning.
768 Bavick 2005, blz. 699. De fiscale subsidie voor de eigenwoningbezitter stoelt vooral in deze lage waarde.
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belastingen dat verschuldigd zou zijn bij een realistisch vastgestelde huurwaarde en het 
bedrag van het werkelijke eigenwoningforfait wordt in de literatuur getypeerd als het 
‘huurwaardevoordeel’.769 Dit voordeel is aanzienlijk. In de jaren negentig van de vorige 
eeuw is berekend dat de reële nettohuurwaarde van de eigen woning voor slechts 1/3e 
deel meetelt in de aangifte van haar eigenaar.770 Dat strookt niet met de bedoeling van de 
wetgever om via het forfait de eigenaar-zelfbewoner te belasten alsof hij het pand 
verhuurt aan zichzelf tegen de prijs die hij als eigenaar-verhuurder zou berekenen aan 
derden.

Vergelijken we het eigenwoningforfait met de vermogensrendementsfictie van 4% van 
art. 5.2 Wet IB 2001, het nettorendement dat een risicomijdende box 3-belegger op de 
lange termijn zou kunnen behalen,771 dan blijkt dat de eigenwoningbezitter voor minder 
dan een kwart van dit fictieve rendement in de heffing wordt betrokken. Deze vergelijking 
impliceert dat het bestedingsaspect van het bezit van een eigen woning, waarin het 
bijzondere karakter van deze woning schuilt, gemiddeld genomen meer dan 75% zou 
bedragen. Dat is veel hoger dan de toch al ruim ingeschatte correctie van 40%.772 Hoewel 
de wetgever het inkomenskarakter van de eigen woning van oudsher boetseert naar het 
model van de eigenaar-verhuurder, blijkt het veronderstelde rendement voor de eigen-
woningbezitter (momenteel 0,75%) aanzienlijk lager dan het eveneens veronderstelde 
rendement dat geldt voor de verhuurder van dit pand (momenteel 4%).773 Het (te) lage 
forfait leidt daardoor tot een ongerechtvaardigde bevoordeling van eigenaar-bewoners 
ten opzichte van de verhuurders waarmee zij - volgens de idee van de verhuuranalogie - 
vergeleken zouden moeten worden. Deze bevoordeling van huiseigenaren vormt volgens 
mij een privilege, een verboden inbreuk op het gelijkheidsbeginsel. 
Die inbreuk kan mijns inziens niet gerechtvaardigd kan worden door te verwijzen naar het 
algemene belang, een bevordering van het eigenwoningbezit. Dit, al dan niet terechte, 
motief wordt immers nergens in de wetshistorie gekoppeld aan de omvang van het 
forfait.774 Het aan de kaak stellen van dit voordeel door de benadeelde groep, de woning-
bezitters in box 3, ligt overigens niet voor de hand nu ook ‘hun’ vermogensrendements-

769 Pommer & Ruitenberg (SCP) 1994, blz. 203.
770 Het betreft berekeningen voor het jaar 1996, zie Caminada 1999, par. 4.3. 
771 Ik citeer hier de gedachte van de wetgever. Boer & Vording 2015 stellen dat ‘onhelderheid’ bestaat rond deze 

“benchmark”, maar ook zij concluderen dat de wetgever een reëel, risicovrij rendement op langere termijn 
heeft bedoeld.

772 Zie deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.5.1.
773 Door de werking van de leegwaarderatio van art.17a UvBsl. Wet IB 2001 kan het in aanmerking genomen 

 rendement lager zijn dan 4%.
774 Het lage forfait is bovendien vooral gebaseerd op de hoge correctie door het bestedingsaspect. Dat aspect 

impliceert volgens de wetgever juist dat de eigen woning buiten het inkomensbegrip gehouden zou moeten 
worden, zie deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.5.1.
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fictie geen weerspiegeling vormt van de realiteit.775 Het voorgaande benadrukt evenwel 
de noodzaak tot een heroverweging van het eigenwoningforfait en de fiscale positie van 
de eigen woning.

De ondernemingswoning
Een mogelijk privilege van omgekeerde aard betreft het verschil in behandeling 
tussen een eigen woning in privébezit en een eigen woning behorend tot het onder-
nemingsvermogen. Voor deze ondernemingswoning wordt de waarde van de 
onttrekking forfaitair bepaald door art. 3.19 Wet IB 2001.776 Bij deze woning in 
gemengd gebruik is immers het uit de winst halen van kosten, lasten en afschrijvingen 
samenhangend met dit pand praktisch onuitvoerbaar vanwege de daarvoor 
benodigde kostensplitsingen. Sinds 1973 geldt daarom een afzonderlijke regeling 
voor dit ondernemingspand.777 Kern daarvan is dat de brutohuurwaarde - het 
netto forfait vermeerderd met de kosten, lasten en afschrijvingen - als onttrekking 
geldt, aan de aftrekkant blijven de regels van de winstbepaling van toepassing.778  
Het grondpercentage van dit forfait bedraagt in 2014 1,5% van de WOZ-waarde.  
Het verschil met het eigenwoningforfait voor particulieren van 0,75% bedraagt dus 
0,75% van de WOZ-waarde. Herrekend naar de leegwaarde van de woning bedraagt 
de correctie 1,25%. Dat verschil zou een redelijke benadering moeten zijn van het via 
de resultatenrekening in aftrek gebrachte bedrag aan kosten. In de laatste huurwaarde-
notitie wordt echter gemeld dat het totaal van deze kosten 3,8% van de bewoonde 
waarde van de woning bedraagt, dat komt overeen met 2,28% van de leegwaarde.779 
Dat percentage is aanzienlijk hoger dan het verschil waarmee wordt gerekend in art. 
3.19 Wet IB 2001. Dat zou er op duiden dat de huidige bijtelling voor ondernemings-
woningen te laag is vastgesteld. De juistheid van deze veronderstelling kan helaas 
niet worden onderzocht. Het element van de zakelijke lasten binnen het forfait is 
immers nauwelijks herijkt is en alleen op globale wijze geïndexeerd.

Het mogelijk privilegiërend effect van de regelingen voor de eigen woning en voor de 
ondernemingswoning ten opzichte van huurders, kan echter niet worden getoetst door 
de rechter omdat deze laatste categorie belastingplichtigen geen financieel belang heeft 

775 Overigens verschillen de situaties van woningbezitters in box 1 resp. box 3 ook tariefsmatig én aan de aftrek-
kant. Dat element mag bij de vergelijking niet buiten beschouwing blijven. De suggestie dat door het plaatsen 
van de eigen woning in box 3 de renteaftrek over de eigenwoningschuld beperkt zou worden tot 30% - is 
echter pertinent onjuist. Die fout wordt ook gemaakt door Lejour & Van ’t Riet 2015 (CPB), blz. 12. Een aftrek van 
de waarde van een schuld is fundamenteel anders dan een aftrek van financieringskosten.

776 Op de ondernemingswoning heeft de Hillenmaatregel geen invloed.
777 Kamerstukken II 1973/1974, 12 605, nr. 3, blz. 1-3.
778 Aftrekbaar zijn slechts de kosten die in huurverhoudingen door de verhuurder gedragen worden, zie HR 4 

januari 1995, BNB 1995/62.
779 Zie deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.5.1.
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bij een bezwaar of beroep tegen het eigenwoningforfait.780 Het aanwenden van 
rechtsmiddelen tegen deze rechtsfictie zal hen zeer waarschijnlijk niet in een betere 
positie kunnen brengen.781 Deze scheefgroei zal op andere wijze opgelost moeten 
worden.782

Terugkijkend op de toetsing van het eigenwoningforfait aan het gelijkheidsbeginsel blijkt 
dat deze pragmatische rechtsfictie niet slaagt voor deze toets van haar juridische 
legitimiteit. De onderzochte stapeling met instrumentele elementen lijkt in beide gevallen 
te leiden tot een verboden schending van het gelijkheidsbeginsel, terwijl het forfait zelf 
een privilege verschaft aan de bezitter van een eigen woning ten opzichte van het bezit 
van een woning in box 3 en mogelijk ook ten opzichte van een huurder.

2.7  De aanvaardbaarheid van het eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait, geïntroduceerd als een instrument om de nettohuurwaarde van 
een eigen woning te kunnen weerspiegelen, is uitgegroeid tot een stapeling van doel-
matigheidsficties.783 Aan deze stapeling zijn bovendien een aantal instrumentele bepalingen 
toegevoegd.784 In deze paragraaf zal worden bekeken of en in hoeverre dit gelaagde eigen  - 
woningforfait aanvaardvaar is en dus voldoet aan de eisen van het goede belastingrecht. 
Ik onderzoek daarvoor eerst haar doeltreffendheid en de daartoe behorende transparantie  
en de geldigheidsduur van het alsof. Daarna komt haar proportionaliteit aan bod. De mate 
van proportionaliteit van het eigenwoningforfait is onderzocht op haar relatie met het 
gelijkheidsbeginsel als een van de kernwaarden van het belastingrecht. Na deze toetsing 
van haar juridische legitimiteit volgt het samengevatte oordeel over deze pragmatische 
rechtsfictie.

2.7.1  De doeltreffendheid van deze pragmatische rechtsfictie 
Het eigenwoningforfait is door de wetgever geïntroduceerd om de eenvoud en de 
doelmatigheid van de belastingheffing bij het bezit van een eigen woning te waarborgen. 
Met de invoering van deze pragmatische rechtsfictie voor de bezitters van een eigen 

780 Het beroep zal immers niet-ontvankelijk worden verklaard, zie HR 11 april 2014, BNB 2014/122, r.o. 3.4.2. 
781 In de studeerkamerarresten (HR 8 juli 1988, BNB 1988/302 en HR 17 november 1993, BNB 1994/36) heeft de 

huurder wel een dergelijk belang: de hem onthouden resp. lager vastgestelde kostenaftrek. Dat onderscheid 
met een woningbezitter kan wel worden aangevochten. 

782 Er staan twee wegen open om die voorsprong te matigen: lastenverlichting bij de huurder of lastenverzwaring 
bij de eigenwoningbezitter. Bij voorkeur zouden alternatieven gezocht moeten worden buiten de Wet IB 2001 om.

783 Zoals de fictie van het huurwaardepercentage, de daarin verwerkte lasten, de correctie van het bestedings-
aspect, de correctie voor de waarde bewoond en het indexeringsmechanisme, gecombineerd met een tweetal 
ficties in de Wet WOZ.

784 Voorbeelden zijn het verlaagde forfait voor goedkopere woningen, het verhoogde forfait voor dure woningen, 
de Hillen-maatregel, de kamerverhuurvrijstelling en de kostenaftrek voor monumentenwoningen.
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woning is de wetgever “een eindweegs in de richting van het ware gegaan.”785 In de Wet 
IB 2001 is deze fiscale rechtsfictie op ongecompliceerde wijze verwoord:

“de voordelen uit eigen woning worden bij een eigenwoningwaarde van [x]) op 
jaarbasis gesteld op [y%] van deze waarde.”786 

Met deze weergave voldoet het eigenwoningforfait aan de door de materiële rechts-
zekerheid vereiste kenbaarheid van de norm.787 De rechter kan bovendien aan de hand 
van deze rechtsregel in een concrete situatie vaststellen wat rechtens is. Ook aan het 
criterium van de formele rechtszekerheid is derhalve voldaan. 

Het eigenwoningforfait biedt zowel de belastingplichtige als de uitvoerder van de belasting-
wetgeving op administratief vlak onmiskenbaar veel voordelen. De positieve en negatieve 
elementen van het veronderstelde voordeel uit eigen woning zijn immers lastig te  
bepalen voor een belastingplichtige. Het eigenwoningforfait vermindert dit administratieve 
‘ongemak’ aanzienlijk. Het forfait leidt ook voor de overheid tot een aanzienlijke besparing 
van tijd en kosten. De controle op de daadwerkelijke voor- en nadelen samenhangend 
met het bezit van een eigen woning zou immers een onevenredig hoge last opleveren 
voor de uitvoering.
Deze administratieve doelmatigheid van het eigenwoningforfait is in de loop der jaren 
gegroeid nu de wetgever beide factoren in de formule (percentage en grondslag) heeft 
teruggebracht tot de meest elementaire vorm die denkbaar is. Het voor een eigen woning 
geldend forfait kan daardoor op uiterst simpele wijze worden berekend en gecontroleerd. 
Omdat zowel het grondpercentage van het forfait, als de WOZ-waarde voor de inkom-
stenbelasting gelden als onweerlegbare grootheden, is het aantal procedures over deze 
fiscale rechtsfictie gering. De doelmatigheid van het eigenwoningforfait beoordeel ik 
daarom positief, met als kanttekening dat de later toegevoegde instrumentele bepalingen 
de doelmatigheid van dit alsof enigszins inperken.

Deze positieve beoordeling geldt niet ten aanzien van de eenvoud, het tweede facet van 
de doelstelling van deze pragmatische rechtsfictie. Eenvoud in het fiscale recht omvat 
immers de duidelijkheid, de begrijpelijkheid en de toegankelijkheid van een rechtsregel 
voor haar gebruikers.788 Hoewel het eigenwoningforfait in de wet op heldere wijze is 
verwoord, is noch de samenstelling, noch de achtergrond van deze bepaling duidelijk, 
begrijpelijk of toegankelijk voor veel belastingplichtigen.789 Vrijwel niemand kan aangeven 

785 Kamerstukken I 1970/1971, 11e vergadering, 22 december 1970, blz. 267. Aan het woord is Eerste Kamerlid van 
Amelsvoort (KVP).

786 Art. 3.112 lid 1 Wet IB 2001. 
787 De fiscale rechtsnorm is kenbaar en belastingplichtigen kunnen er ook op vertrouwen dat deze wordt toegepast.
788 Vgl. deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.2.2.
789 In gelijke zin Arends 2007.



219

 H
o

of
ds

tu
k 

2

2

welke onderhoudskosten, zakelijke lasten en afschrijvingen in het eigenwoningforfait 
besloten liggen en hoe deze elementen worden gewaardeerd.790 

Het ontbreken van deze duidelijkheid en begrijpelijkheid kan deels worden verklaard 
doordat de toelichting op de aangifte inkomstenbelasting slechts meldt dat dit eigenwo-
ningforfait een bedrag is dat bij het inkomen wordt geteld van degene die deze woning 
bezit en bewoont.791 Die uitleg geeft geen inzicht in de achtergrond en de samenstelling 
van deze bijtelling. De woningbezitter herkent in deze woorden evenmin de aanwezigheid 
van een rechtsfictie.792 Indien duidelijk wordt waarom de bijtelling in de wet staat, volgt 
onbegrip: 

“De regel op zich is al waanzin. Ik heb een eigen huis en betaal dus voor de (huur)
kosten die ik uitspaar omdat ik niet huur?”793

De maatschappelijke beleving van het eigenwoningforfait als inkomsten in natura in de 
vorm van woongenot, blijkt (eufemistisch uitgedrukt) niet groot.794 Het al dan niet in de 
inkomstenbelasting betrekken van het bezit van een eigen woning, is evenwel een vraagstuk 
dat zich afspeelt binnen de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid. In de fictieve fiscale rechts- 
werkelijkheid is de vraag belangrijker of het alsof haar doelstellingen heeft verwezenlijkt. 
Uit het voorgaande blijkt dat deze pragmatische rechtsfictie niet voldoet aan de beoogde 
eenvoud. Het alsof voldoet dus slechts deels aan haar pragmatische doelstelling.

Ten aanzien van het tweede element van haar doeltreffendheid, de transparantie, bestaan 
eveneens twijfels. Hoewel de wetgever zijn keuze voor het gebruik van een pragmatische 
rechtsfictie helder heeft onderbouwd, is de transparantie ten aanzien van de vormgeving 
van het alsof (haar bestaan) onvolledig. Uit de opeenvolgende huurwaardenotities795 en 
de latere wijzigingen van het forfait blijkt dat er nauwelijks sprake is van een heldere en 
controleerbare onderbouwing van de gehanteerde cijfers en percentages.

Het eigenwoningforfait voldoet evenmin aan de vereisten inzake de geldigheidsduur van 
fiscale rechtsficties. Een periodieke herijking van het forfait heeft immers nooit plaatsgevonden, 
noch ten aanzien van het bestaansrecht,796 noch ten aanzien van de samenstellende 
elementen. Het door de wetgever beloofde mechanisme voor de periodieke aanpassing 

790 Freudenthal 2004, blz. 31.
791 Toelichting in de vooringevulde aangifte bij de vraag over de eigen woning (hoofdverblijf).
792 Voor de onbekendheid met de fiscale rechtsfictie in het algemeen verwijs ik naar deel 3. 
793 Reactie respondent enquête Vereniging Eigen Huis over de verhoging van het forfait per 1 januari 2014. 
794 Kamerstukken II 2003/2004, 29 209, nr. 7, blz. 1.
795 Ik verwijs daarvoor naar deel 1, hoofdstuk 2, par. 2.5.1.
796 De in deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.4.3 besproken Commissie Van Lawick heeft wel de reguliere fiscale rechtswerke-

lijkheid van het belasten van het eigenwoningbezit onderzocht. Dat heeft, ondanks de conclusie van deze 
commissie, evenmin aanleiding gegeven tot heroverweging.
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van het grondpercentage is in sterk verdunde vorm vertaald in een zeer globaal indexerings-
mechanisme. Door het ontbreken van de periodieke heroverweging van zowel het 
bestaansrecht als het bestaan van deze pragmatische rechtsfictie, is de kloof tussen de 
fictieve fiscale rechtswerkelijkheid en de veronderstelde empirische inkomenswerkelijk-
heid van de eigenwoningbezitter in de loop der tijd aanzienlijk gegroeid.

Samenvattend concludeer ik dat het eigenwoningforfait weliswaar een doelmatige 
bepaling is, maar omdat haar samenstelling en achtergronden niet begrijpelijk, noch 
toegankelijk zijn, is deze bepaling niet eenvoudig. Ze is evenmin transparant en ze voldoet 
niet aan de vereisten van de tijdelijkheid van het alsof. Deze pragmatische rechtsfictie 
slaagt daarmee maar ten dele voor de toets van haar doeltreffendheid. 

2.7.2  De proportionaliteit van deze pragmatische rechtsfictie
De doelmatigheid van het eigenwoningforfait roept ook vraagtekens op. De abstractie 
van deze pragmatische rechtsfictie staat ver verwijderd van de (ervaren) empirische 
werkelijkheid van de individuele eigenwoningbezitter. Daardoor botst het forfait niet 
alleen met de eenvoud en de transparantie als onderdelen van de vereiste doeltreffend-
heid, het veroorzaakt ook spanning met het legitimiteitsvereiste. 797 Het streven van een 
pragmatische rechtsfictie naar een efficiënte uitvoering van het recht wordt door deze 
legitimiteit begrensd.798 Bij de toetsing van de juridische legitimiteit van het eigenwoning-
forfait is de relatie van deze fiscale rechtsfictie met het gelijkheidsbeginsel onderzocht.  
Ik heb geconcludeerd dat deze fiscale rechtsfictie op ten minste twee onderdelen, het 
Hilleninstrument en de villabelasting, spanning oproept met het gelijkheidsbeginsel. Een 
afdoende rechtvaardiging van de door deze instrumentele bepalingen gecreëerde 
verschillen binnen de groep eigenwoningbezitters ontbreekt. Het eerder gerechtvaardig-
de onderscheid voor de door het Hilleninstrument veroorzaakte fiscaal ongelijke 
behandeling tussen woningbezitters met en zonder eigenwoningschuld, is met de 
nieuwe regels voor de verplichte aflossing van de eigenwoningschuld vervaagd en de 
villabelasting is niet in lijn met de ratio van de eigenwoningregeling. Bovendien is 
gebleken dat het gefingeerde voordeel uit de eigen woning onwerkelijk laag is vastgesteld. 
Die onwerkelijkheid is nog sterker aanwezig bij een ondernemingswoning. Daardoor lijkt 
het forfait niet alleen een verboden fiscaal privilege te vormen ten opzichte van eige-
naar-verhuurders, maar ook ten aanzien van huurders van woningen. Er is dus geen 
optimale balans tussen de gebleken doelmatigheid van het forfait en het onvoldoende 
juridisch legitiem zijn van deze pragmatische rechtsfictie.

797 De maatschappelijke legitimiteit, de gepercipieerde rechtvaardigheid van deze fictie, zal daarom gering zijn. 
Zie deel 3, hoofdstuk 2, par. 2.6.1.

798 Zoals aangegeven in deel 2, hoofdstuk 1, par. 1.6. Ik werk de marges van deze grens verder uit in deel 2, hoofd-
stuk 2, par. 2.8.1.
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2.7.3  Samengevat oordeel 
Het eigenwoningforfait heeft de doelmatigheidstoets glansrijk doorstaan, maar struikelt 
over de eisen die het eenvoudsbeginsel aan dit pragmatische alsof stelt. Ook aan de trans-
parantievereisten en de voorwaarden ten aanzien van de geldigheidsduur wordt niet 
geheel voldaan. Het eigenwoningforfait is daardoor niet volledig doeltreffend. Bovendien 
blijkt het forfait op onderdelen te conflicteren met het gelijkheidsbeginsel, in dat opzicht 
is ze niet juridisch legitiem. In haar huidige vorm beantwoordt het eigenwoningforfait 
daardoor niet aan de basisvoorwaarden voor de aanvaardbaarheid van de rechtsfictie in 
de inkomstenbelasting.

Verwonderlijk is deze einduitkomst niet. Uit de levensloop van deze rechtsfictie blijkt dat 
de (getalsmatige) onderbouwing van de elementen binnen de geforfaiteerde inkomens-
werkelijkheid van de eigenwoningbezitter wankel is. De spiegel die de wetgever met dit 
forfait wil hanteren van de werkelijkheid van de eigenwoningbezitter toont een gebarsten 
beeld. In het recht, een wereld van woorden, is het opmerkelijk dat de wetgever er voor 
kiest om deze pragmatische rechtsfictie aan te duiden als een forfait, een term die 
suggereert dat het alsof de realiteit van het eigenwoningbezit zou benaderen. Het is beter 
om te spreken over een eigenwoningfictie. Die verwoording stemt ook overeen met de 
geringe maatschappelijke beleving van het inkomenskarakter van het bezit van een eigen 
woning.799 

Onvermijdelijk rijst dan de vraag of het door de wetgever veronderstelde inkomen uit een 
eigen woning wel zodanig belast kan worden dat de einduitkomst aanvaardbaar is voor 
zowel bezitters als niet-bezitters. Uit het onderzoek naar het eigenwoningforfait blijkt dat 
het antwoord daarop ‘nee’ moet luiden. Het veronderstelde inkomenskarakter is te wankel 
om te kunnen dienen als basis voor een heffing en de financiële aspecten van het bezit 
van een eigen woning zijn te complex om deze te vangen in een globaal percentage. Ik 
acht daarom de tijd rijp voor wijziging van de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid door de 
eigen woning uit de sfeer van de inkomstenbelasting te halen. Ook de fictieve fiscale 
rechtswerkelijkheid van het eigenwoningforfait verdwijnt dan.800 Met het verschil in 
 vermogenspositie tussen eigenwoningbezitters en huurders zou op een andere wijze 
rekening gehouden kunnen worden.801 

799 Ook het forfait is een fictie, maar de klank van haar naam suggereert een nauwere band met de empirische 
werkelijkheid.

800 De ook wel bepleite overheveling van de eigen woning naar box 3 lost de discussie omtrent het voordeel van 
eigen gebruik niet op. Ik ben daarom geen voorstander van die verhuizing. Gezien de beperkte omvang van dit 
onderzoek werk ik dat verder niet uit.

801 Indien en voor zover sprake is van een maatschappelijke voorsprong van eigenwoningbezitters zou gedacht 
kunnen worden aan een vermogensheffing opgelegd aan eigenaren. Van een voorsprong is overigens niet 
altijd sprake: een huis kan ook ‘onder water’ staan.
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2.8  Een verruimde blik

2.8.1  Een globaler beeld van de pragmatische rechtsfictie 
Uit het onderzoek naar het eigenwoningforfait kan een meer algemene schets van de 
pragmatische rechtsfictie in de inkomstenbelasting worden herleid. Elk in deze categorie 
geplaatst alsof wordt immers gecreëerd met het oog op de praktijk van het fiscale recht 
en haar uitvoering. De inzet van het forfait, het prototype van de pragmatische rechtsfictie, 
garandeert de doelmatigheid van fiscale rechtsregels en hun uitvoering. De eenvoud van 
het fiscale alsof, haar duidelijkheid en toegankelijkheid, is evenwel afhankelijk van de wijze 
waarop de wetgever zijn keuze voor en de inhoud van dit alsof uiteenzet aan zijn belasting-
plichtigen.802 

Voorafgaand aan de introductie van een forfait in de inkomstenbelasting dient onderzocht 
te worden of de keuze voor deze pragmatische rechtsfictie de juiste optie is voor de fiscale 
vormgeving van een bepaalde situatie. Deze vorm van het alsof is vooral bruikbaar als het 
kwantificeren van bepaalde inkomsten of aftrekposten problemen oplevert. De inzet van 
het forfait voor het moeizaam te kwantificeren voordeel van een ter beschikking gestelde 
auto is dan verklaarbaar.803 Indien echter wordt getwijfeld aan de realiteit van een verondersteld 
voor- of nadeel, moet de inzet van deze pragmatische rechtsfictie vermeden worden.  
Het alsof creëert dan immers irrealistisch inkomen.

Uit de levensloop van het eigenwoningforfait kan bovendien worden afgeleid dat niet 
alleen de getalsmatige vormgeving van een pragmatisch alsof, maar ook de onderbouwing 
van deze elementen bijzondere aandacht verdient. Dat vereiste geldt uiteraard bij de 
introductie van de fiscale rechtsfictie, maar ook tijdens haar bestaan. Hoewel gevoelsmatig 
elke rechtsfictie in de inkomstenbelasting verzet kan oproepen omdat alleen een belasting-
heffing op basis van feiten en omstandigheden uit de empirische werkelijkheid van individuele 
belastingplichtigen redelijk is of lijkt, is de pragmatische rechtsfictie aanvaardbaar indien 
en voor zover ze niet leidt tot uitkomsten die te sterk afwijken van deze empirische 
dimensie van de werkelijkheid.804 Met de inzet van een forfait beoogt de wetgever immers  
de empirische werkelijkheid van belastingplichtigen te benaderen. 
In de praktijk voldoet niet elke pragmatische rechtsfictie (meer) aan die intentie. De vraag 
rijst dan welke afstand tussen de actuele empirische werkelijkheid en de fictieve fiscale 
rechtswerkelijkheid aanvaardbaar is. Het antwoord op die vraag beïnvloedt niet alleen de 
maatschappelijke legitimiteit, de ervaren rechtvaardigheid van een fiscale rechtsfictie, 
maar ze is ook relevant voor de juridische legitimiteit, de rechtmatigheid van het alsof. De 

802 Uit het empirische onderzoek blijkt dat die informatieverstrekking bij fiscale rechtsficties niet optimaal is. Zie verder 
deel 3, hoofdstuk 3.

803 De vormgeving van de autokostenfictie is echter niet optimaal, zie Commissie ficties en forfaits 2014, blz. 29.
804 Niessen 2002 en Schonis 2013. Aan deze acceptatie gaat echter herkenbaarheid vooraf.
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afstand tussen beide dimensies van de werkelijkheid beïnvloedt immers ook de aanvaard-
baarheid van het doelmatigheidsargument als rechtvaardiging van de door een forfait 
veroorzaakte gelijke behandeling van ongelijke gevallen. Ze speelt bovendien ook een rol 
bij vraagstukken omtrent art. 1 EP.805 Ook op dat terrein bestaat voor de afstand tussen 
beide dimensies van de werkelijkheid een grens, een maximaal aanvaardbare marge. In de 
inkomstenbelasting kan deze marge twee verschillende twee kanten uitwerken omdat 
een forfait zowel te hoog, als te laag kan zijn vastgesteld. Ter bescherming van de belas-
tingplichtige zou echter meer gewicht toegekend moeten worden aan situaties waarin 
het fictieve inkomen niet wordt behaald, dan aan situaties waarin het werkelijke inkomen 
(aanzienlijk) hoger is dan het fictieve inkomen.806

De maximaal aanvaardbare marge 
Bij een onderzoek naar de maximale afstand tussen de fictieve fiscale rechtswerkelijk-
heid en de empirische dimensie van de werkelijkheid komt eerst de vraag in beeld 
welke empirische werkelijkheid model staat in deze vergelijking: de empirische 
werkelijkheid van de gemiddelde belastingplichtige (globaal niveau) of de empirische 
werkelijkheid van een individuele belastingplichtige (individueel niveau).
In de jurisprudentie wordt dit onderscheid niet duidelijk gemaakt. Zo blijkt de rechter 
een grensoverschrijding te constateren als de afstand tussen de door de fictie 
gecreëerde fiscale rechtswerkelijkheid en de empirische werkelijkheid meer bedraagt 
dan 25%. De rechter hanteert deze marge zowel voor de toelaatbaarheid van het 
verschil op het globale niveau van de gemiddelde belastingplichtige,807 als op individueel 
niveau.808 Bij een stapeling van doelmatigheidsficties dikt de Hoge Raad deze speel- 
ruimte op het individuele niveau in tot 10%.809 Met de Commissie ficties en forfaits 
ben ik voorstander van het hanteren van een marge op beide niveaus, alleen onze 
invulling van deze marge verschilt. Ook ik bepleit, net als de commissie, de introductie 
van een vaste standaard voor de maximaal toe te stane afwijking van de uitkomst van 
een forfait met de werkelijkheid van de gemiddelde belastingplichtige.810 Hoewel de 
concrete invulling van deze cijfermatige norm arbitrair is, acht ik de in de rechtspraak 
gehanteerde marge van 25% voor dit globale niveau te hoog. Ook een in de 

805 Zie verder deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.6.
806 Heithuis spreekt over een voorzichtigheidsbeginsel dat asynchroon werkt. Zie noot Heithuis bij HR 3 april 2015, 

BNB 2015/174.
807 Vgl. HR 15 september 1993, BNB 1993/355, voortgezet in HR 6 november 1996, BNB 1997/9 (watertoeristen-

belasting). Over de bestreden omvang van de gemiddelde verblijfsduur concludeert de Hoge Raad dat “van een 
aanzienlijke afwijking sprake is indien het forfait de werkelijke situatie niet benadert, hetgeen het geval is bij 
afwijkingen van 25% of meer.” HR 6 november 1996, BNB 1997/9, r.o. 5.

808 Vgl. Hof Den Haag 11 februari 2014, BK-13/00426, r.o. 7.4. “dat er gevallen kunnen zijn als de onderhavige waarbij 
het verschil tussen de waarde zoals (…) vastgesteld, in belangrijke mate afwijkt van de waarde in het economische 
verkeer.” Het verschil bedraagt in casu meer dan 25 percent. 

809 HR 3 april 2015, BNB 2015/174 (leegwaarderatio). Ik bespreek dit arrest in deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.6.8. 
810 Commissie ficties en forfaits 2014, blz. 229. Ze spreekt over de gemiddelde werkelijkheid van belastingplichtigen, dat 

is echter hetzelfde.
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gemiddelde werkelijkheid gegrond forfait dat in de praktijk bijvoorbeeld 20% zou 
afwijken van het werkelijke gemiddelde, vervult zijn intentie - het benaderen van de 
gemiddelde werkelijkheid - niet. Dit kennelijk onvoldoende herijkte forfait zou al in 
een eerdere fase aangepast moeten worden.811 
Ook bij de beoordeling van individuele gevallen is het hanteren van een marge 
noodzakelijk. De commissie bepleit ook hierbij het hanteren van een vaste marge.  
In de gevallen waarin een grotere afwijking dreigt, dient de belastingplichtige een 
reële mogelijkheid van tegenbewijs geboden te krijgen, of de wetgever zou binnen 
het forfait verfijningen moeten aanbrengen. Bedraagt de afwijking met de individuele 
werkelijkheid minder dan deze vaste marge, dan acht de commissie dat verschil 
acceptabel.812 De aanvaardbaarheid van een verschil tussen de fictieve rechts-
werkelijkheid en de empirische werkelijkheid van het individu hangt echter ook 
samen met de aard en de inhoud van het forfait. In dat opzicht kan het gebruik van 
een vaste standaard problemen oproepen, zowel ten aanzien van het bestaan van de 
grens zelf, als van haar getalsmatige invulling. Ik acht het hanteren van een vaste 
standaard op het individuele niveau daarom niet in elke situatie wenselijk. Daarom 
bepleit ik op het individuele niveau de introductie van een marge die dient als 
richtlijn. De aanwezigheid van een dergelijke standaard is immers indicatief en 
dwingt de wetgever tot een nadere motivering. Door deze marge aan te duiden als 
een richtlijn, blijft bovendien een flexibele hantering mogelijk. Dat waarborgt een op 
het individu afgemeten benadering indien de afwijking tussen de dimensies van de 
werkelijkheid binnen de gestelde marge blijft. 
Hoewel ik in het bovenstaande betoog spreek over de marge bij een forfait, acht ik 
deze marge – zowel op het gemiddelde als op het individuele niveau - ook van 
toepassing bij een gestapelde rechtsfictie en een mengfictie.

Uit de evolutie van het eigenwoningforfait blijkt daarnaast dat zowel de juridische 
legitimiteit als de maatschappelijke aanvaardbaarheid van een pragmatische rechtsfictie 
een periodieke herijking vereist van deze fiscale kleur van het alsof. Niet alleen met 
betrekking tot haar getalsmatige componenten, maar ook ten aanzien van haar bestaans-
recht. Deze noodzaak voor een heroverweging ten principale geldt voor iedere fiscale 
rechtsfictie, maar zeker voor het forfait dat geacht wordt de empirische werkelijkheid van 
belastingplichtigen te benaderen.

811 Hoewel ik me bewust ben van het arbitraire karakter van deze keuze, lijkt een marge van 15% beter in staat om 
deze signaalfunctie te vervullen.

812 De Commissie ficties en forfaits 2014, blz. 229, stelt dat haar pleidooi voor de maximale marge niet geldt voor 
box 3, omdat “bij die box geen regime bestaat hoe het werkelijke rendement zou moeten worden  gemeten.” 
Dit raadselachtige argument begrijp ik niet. Bij deze discussie speelt alleen de afstand tussen de goed meetbare 
 empirische werkelijkheid en de fictieve fiscale rechtswerkelijkheid. Bovendien deel ik deze opvatting over de 
inperking van de maximale marge niet. De afstand tussen deze dimensies van de werkelijkheid dient juist bij 
fiscale rechtsficties met een groot bereik, zoals de vermogensrendementsheffing, gemaximeerd te worden.
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Extra aandacht is ook vereist ten aanzien van de stapeling van een pragmatisch alsof met 
andere rechtsficties, hetzij met een maatschappelijke rechtsfictie, hetzij met een andere 
pragmatische rechtsfictie. Deze stapeling leidt immers tot complicaties. De stapeling van 
de pragmatische rechtsfictie en een maatschappelijke rechtsfictie met een of meerdere 
instrumentele doelstellingen, kan problemen te veroorzaken ten aanzien van het gelijk-
heidsbeginsel. Door het vermengen van de pragmatische rechtsfictie met een 
instrumenteel doel verbleekt bovendien het oorspronkelijke pragmatische karakter van 
deze fictie en dus haar doelgerichtheid. Ook daarom dient de wetgever de oplossing voor 
zijn instrumentele vraagstukken niet te zoeken in de combinatie met een reeds bestaand 
fiscaal alsof. Ook de stapeling met een andere pragmatisch alsof veroorzaakt moeilijkheden. 
De steeds verder gaande abstracties en versimpelingen creëren een forfait dat geen enkel 
verband meer heeft met de door haar te weerspiegelen empirische werkelijkheid van 
belastingplichtigen.813 Daarmee verdampt de betekenis van dit alsof, ze wordt illusoir. 

2.8.2  Een globaler beeld van het alsof en het gelijkheidsbeginsel 
Het gelijkheidsbeginsel van art. 14 EVRM en art. 26 IVBPR vereist onder meer dat ook met 
de inzet van de fiscale rechtsfictie ongelijke gevallen ongelijk worden behandeld naar 
mate van hun ongelijkheid Een kenmerkende karakteristiek van de pragmatische 
rechtsfictie is echter dat het forfait deze ongelijke situaties behandelt alsof ze gelijk zouden 
zijn aan elkaar. Het daaruit voortvloeiende risico van strijdigheid met het gelijkheidsbegin-
sel kan in de meeste situaties met een beroep op het beginsel van de geoorloofde 
uitvoering worden gerechtvaardigd, de wetgever heeft immers het recht om zich te 
bedienen van een pragmatisch alsof bij de vormgeving van zijn nationaalrechtelijke 
regels.814 De reikwijdte van deze pragmatische rechtsfictie mag zich echter niet verder 
uitstrekken dan strikt noodzakelijk in het licht van de eenvoud en de doelmatigheid die zij 
wil bereiken. Deze norm beperkt een onbeperkte toepassing van het beginsel van uit-
voerbaarheid.

Ook bij de andere categorieën rechtsficties in de inkomstenbelasting zal de wetgever 
voortdurend oog moeten hebben voor de relatie tussen het alsof en het gelijkheidsbe-
ginsel als een van de kernwaarden van het fiscale recht. De wetgever blijkt niet altijd 
succesvol in het bewaren van een goede balans. 
Ook over de mogelijke strijdigheid van de mengfictie van art. 5.2 Wet IB 2001 met het 
gelijkheidsbeginsel is daarom regelmatig geprocedeerd.815 Vooral de uitsluiting van belas-
tingschulden en -vorderingen van de rendementsgrondslag heeft aanleiding gegeven 

813 Zie HR 3 april 2015, BNB 2015/174, besproken in deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.6.9.
814 Recent voorbeeld is HR 7 maart 2014, BNB 2014/102 inzake het autokostenforfait.
815 Zo wordt bijvoorbeeld de vraag gesteld of sprake is van een verboden discriminatie bij de samenloop van hef-

fingen die optreedt bij een vermogensovergang ten gevolge van overlijden, zie HR 9 mei 2008, BNB 2008/187-
188 (erfgenaam resp. erflater). De Hoge Raad oordeelt echter dat het bewust afzien van verfijning past binnen 
de ruime beoordelingsmarge die de wetgever zou hebben.
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voor procedures.816 In art. 5.3, lid 3, ond. b, Wet IB 2001 is geregeld dat bij het bepalen van 
de rendementsgrondslag geen rekening wordt gehouden met al dan niet rechtens 
bestaande verplichtingen voortvloeiend uit onder meer de AWR, de IW 1990 of daarmee 
overeenkomende buitenlandse belastingschulden.817 Binnen de categorie schulden trekt 
de wetgever zodoende een strikte streep tussen de in aftrek toegelaten privaatrechtelijke 
schulden en de formele en materiële belastingschulden die buiten de grondslag worden 
gehouden. Dit onderscheid is alleen opgeheven ten aanzien van erfbelastingschulden.818 
Fiscaaljuridische schrijvers constateren nagenoeg unaniem, maar in verschillende toonaarden, 
dat deze uitsluiting onbegrijpelijk, onlogisch en onwenselijk is.819 Voorop staat immers dat een 
belastingschuld, ondanks het publiekrechtelijke karakter, vergelijkbaar is met elke andere 
schuld. Nu beide schuldcategorieën de omvang van het vermogen van een belasting-
plichtige bepalen en dus van invloed zijn op de mate waarin hij een (fictief) rendement 
kan genieten, zijn het rechtens vergelijkbare gevallen. Er zal niet alleen een afdoende 
rechtvaardiging moeten bestaan voor de ongelijke behandeling van vergelijkbare belasting-
schulden, vervolgens dient de schulduitsluiting in een redelijke verhouding te staan tot 
het gerechtvaardigde doel.
De wetgever beargumenteert de uitsluiting als een maatregel die administratieve lasten 
en uitvoeringslasten voor zowel burgers als belastingdienst inperkt.820 Deze argumenten 
zijn twijfelachtig. Alleen ten aanzien van de materiële belastingschuld over het box 3 
inkomen van een lopend jaar is sprake van lastige berekeningen als gevolg van elkaar 
wederzijds beïnvloedende factoren. Hoewel de Hoge Raad erkent dat de aangevoerde 
argumenten voor deze verbanning noch allemaal, noch in dezelfde mate gelden voor 
elke belastingschuld, sanctioneert hij de uitsluiting van belastingschulden, zowel formeel 
als materieel.821 Daarbij wordt geoordeeld dat de wetgever binnen de hem toekomende 
beoordelingsmarge is gebleven. 

Ten aanzien van de anti-misbruikficties is minder snel sprake zijn van een ongerechtvaar-
digd doorkruisen van het gelijkheidsbeginsel. Veel fiscale rechtsficties die zich richten op het 
bestrijden van fiscale arbitrage trachten juist de gepresenteerde ongelijkheid van gevallen te 
doorbreken, zodat een gelijke fiscale behandeling van economisch vergelijkbare gevallen 
kan worden bewerkstelligd. Over de mate van (on)vergelijkbaarheid is uiteraard discussie 
mogelijk. Zo is de vraag voorgelegd of de terbeschikkingstellingsregeling leidt tot een 
ongerechtvaardigde ongelijke behandeling ten opzichte van belastingplichtigen met 

816 Bijvoorbeeld HR 2 maart 2007, BNB 2007/240-241 en HR 9 mei 2008, BNB 2008/189.
817 Een soortgelijke bepaling geldt ten aanzien van vorderingen, ik bespreek dat niet afzonderlijk.
818 De invoering van deze uitzondering heeft een aantal jaren in beslag genomen, zie Dusarduijn 2008.
819 Kortheidshalve verwijs ik naar de opsomming van de kritiek in Conclusie AG bij HR 2 maart 2007, BNB 2007/240-241. 
820 De Staatssecretaris meldt: “Onze benadering wordt met name ingegeven door doelmatigheidsoverwegingen 

en ons streven om de administratieve rompslomp terug te dringen”, Kamerstukken II 1999/2000, 26 727 en 26 
728, nr. 115, blz. 36.

821 HR 2 maart 2007, BNB 2007/240-241 (inzake schulden wegens inkomstenbelasting box 1 resp. successierecht).
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beleggingen in box 3.822 Het aanmerken van opbrengsten als een ‘werkzaamheid’ zou in 
strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel van art. 26 IVBPR en art. 14 EVRM. Volgens de Hoge 
Raad heeft de wetgever echter duidelijk gemotiveerd waarom hij deze aandeelhouders niet 
vergelijkbaar acht met beleggers in box 3. Bij het ter beschikking stellen van vermogen door een 
aanmerkelijkbelanghouder aan zijn eigen vennootschap, zou anders de mogelijkheid bestaan 
om relatief hoog belast winstinkomen om te zetten in lager belast inkomen in box 3.823 
Helaas oordeelt de Hoge Raad niet over de vergelijkbaarheid van deze situaties. Hij benut 
de ‘alles-in-één-formule’.824 Daarbij oordeelt hij dat de wetgever ten aanzien van aanmer-
kelijkbelanghouders is gebleven binnen de ruime beoordelingsmarge die hij heeft bij het 
beantwoorden van de vraag of gevallen voor de toepassing van de bedoelde verdragsbe-
palingen als gelijk moeten worden beschouwd, en in het bevestigende geval, of een 
objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat om die gevallen niettemin in verschillende 
zin te regelen. Het gebruik van deze formule verschaft helaas geen helderheid over de 
vraag of, en zo ja, in hoeverre de situaties vergelijkbaar zouden zijn. De uitkomst is wel 
helder: er is geen sprake van strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel.825

Ook uit de rechtspraktijk ten aanzien van andere fiscale rechtsficties blijkt dat de rechter 
de wetgever een zeer ruime beoordelingsvrijheid gunt en soms zelfs een grotere terug-
houdendheid toont dan de Trias Politica vereist.826 Ook hier geldt dat de voor belasting-
plichtigen teleurstellende uitkomsten van deze procedures ertoe kan leiden dat het aantal 
pogingen afneemt, maar hun onvrede over te ruw werkende fiscale rechtsficties zal niet 
afnemen. Mijns inziens zou echter noch de wetgever, noch de rechter mogen volstaan 
met een enkele verwijzing naar de ruime beoordelingsvrijheid:

“zodra een belanghebbende kan aantonen dat de wijze waarop de fiscale wetgeving 
wordt toegepast voor hem leidt tot duidelijke hardheden of onrecht, dient de 
bewijslast te verschuift naar de overheid, die vervolgens zal moeten aantonen dat er 
goede argumenten zijn voor hun besluiten.”827 

Dat heldere advies geldt ook voor de relatie tussen de fiscale rechtsfictie en het gelijkheids-
beginsel. Met deze conclusie sluit ik het onderzoek naar de pragmatische rechtsfictie af.

822 Zie HR 25 januari 2008, BNB 2008/61
823 Volgens de wetgever is geen sprake van een overeenkomst tussen twee onafhankelijke derden, maar van de 

creatie van een geldstroom binnen het totaalvermogen van de belastingplichtige. Zie Kamerstukken I, 26 727 
en 26 728, nr. 202c, blz. 18. 

824 Zie de kritische aantekening van Pot bij dit arrest in FED 2008/33.
825 HR 25 januari 2008, BNB 2008/61, r.o. 3.4.
826 Zie uitgebreider Happé 2009.
827 EHRM 12 december 2006, nr. 13378/05 (Burden & Burden), FED 2007/107. Joint dissenting opinion of Judges 

Bonello and Garlicki: “once an applicant is able to demonstrate that the way in which the tax legislation was 
applied created a situation of apparent hardship or injustice, the onus shifts towards the Government, who 
must then show that there were good reasons for their actions.”
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Hoofdstuk 3     Bestrijding van misbruik:  
de reparerende rechtsfictie 

3.1  Inleiding

Bij de creatie van rechtsficties wordt de wetgever niet alleen gedreven door een verlangen 
naar eenvoud en doelmatigheid, ook het tegengaan van misbruik van het fiscale recht 
vormt een belangrijke beleidswens.828 Ook daar treedt het alsof op de voorgrond: fiscale 
arbitrage kan immers worden bestreden met de introductie van een fiscale rechtsfictie 
die de reguliere fiscale rechtsnorm zodanig herschrijft dat bepaalde feiten en handelingen 
binnen of juist buiten het bereik van deze norm vallen. De feiten en handelingen krijgen 
daardoor een ander fiscaal gezicht.
Wie spreekt over de strijd tegen misbruik van het belastingrecht, zal evenwel eerst het 
misbruik moeten definiëren. De inhoud van de eerste paragraaf is daarom gewijd aan de 
inhoud van dat begrip. Vervolgens bespreek ik het rechtsnorm wijzigende alsof als het 
prototype van de reparerende fiscale rechtsfictie. Uit een aantal voorbeelden van fictie-
bepalingen die op deze wijze worden ingezet, kies ik art. 4.16, lid 1, sub h, Wet IB 2001 als 
modelfictie om de categorie reparatieficties in het fiscale recht verder uit te diepen. Deze 
wettelijke bepaling fingeert dat een vervreemding van de aandelen plaatsvindt voorafgaand aan 
de emigratie van een aanmerkelijkbelanghouder. Daarmee wordt voorkomen dat de fiscale 
claim over de in Nederland aangegroeide meerwaarde van de aandelen verloren zou gaan.
Hoewel de emigratie van een aanmerkelijkbelanghouder niet gericht hoeft te zijn op het 
ontwijken van belastingheffing, zal ik uiteenzetten waarom deze emigratieregeling 
desalniettemin kwalificeert als een fiscale rechtsfictie gericht op de bestrijding van fiscale 
arbitrage. De beschrijving van de levensloop van deze rechtsregel geeft bovendien een 
goed beeld van de vele ficties die bij de aanmerkelijk belangregeling een rol spelen.  
Aan de hand van de jurisprudentie bespreek ik vervolgens de bilaterale vraagtekens die 
kunnen rijzen bij de verdragstoepassing van een nationaalrechtelijke reparatiefictie. Uit de 
toetsing van de juridische legitimiteit van art. 4.16, lid 1, sub h, Wet IB 2001 zal blijken dat 
de verdragsrechtelijke aspecten van deze fictiecategorie bijzondere aandacht vereisen. 
Tot slot onderzoek ik de doeltreffendheid van de vervreemdingsfictie bij emigratie. De 
bevindingen worden vertaald naar andere reparatieficties. Deze ruimere blik besluit het 
hoofdstuk over de anti-misbruikfictie.

828 De, ook wel benutte, aanduiding ‘oneigenlijk gebruik’ suggereert dat het foute gebruik van het recht ook vero-
orzaakt zou kunnen zijn door een vergissing. Dat per ongeluk ontstane misbruik van het recht vormt niet het 
(bedoelde) werkterrein van de reparerende rechtsfictie.
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3.2  Het motief: bestrijden van misbruik

3.2.1  Inleiding
Bij de bestrijding van misbruik van het fiscale recht werpt de wetgever niet alleen barrières 
op tegen concrete constructies, hij kan ook reparatiewetgeving introduceren tegen 
ontwikkelingen die hij vreest.829 In beide gevallen zet de wetgever graag het instrument 
van de fiscale rechtsfictie in. Als immers bepaalde feiten, zaken of personen niet onder 
een fiscale rechtsnorm vallen waartoe zij op grond van de ratio wel behoren, dan kan de 
inzet van een fiscale rechtsfictie waarborgen dat deze feiten, zaken of personen binnen 
bereik van deze rechtsnorm worden gebracht. Er kan ook sprake zijn van omstandigheden 
die ten onrechte binnen de reikwijdte van een fiscale rechtsnorm vallen, het fiscale alsof 
kan deze omstandigheden buiten het bereik van deze rechtsnorm brengen. Hoewel 
beide situaties zich kunnen voordoen, breidt de kunstgreep van de fiscale rechtsfictie in 
de meeste gevallen de bestaande rechtsregel uit waardoor deze ook op daarbuiten 
vallende feiten, zaken of personen van toepassing kan worden.830 Gemakshalve zal ik 
daarom bij de anti-misbruikficties spreken over een uitbreiding van de fiscale rechtsnorm, 
hoewel ook de inperking tot het terrein van deze categorie rechtsficties behoort.

Zoals gezegd zet de wetgever de fiscale kleur van het alsof graag in om misbruik van zijn 
wetgeving te voorkomen. Met de inzet van deze reparerende fiscale rechtsfictie voorkomt 
de meetrekregeling van art. 4.10 Wet IB 2001 bijvoorbeeld dat een aanmerkelijkbelang-
houder kleine pakketjes aandelen bij familieleden plaatst die daardoor buiten het bereik 
van het regime van box 2 zouden vallen.831 De fiscale rechtsfictie brengt de pakketjes 
aandelen van deze familieleden binnen bereik van de norm van het aanmerkelijkbelang-
regime, hoewel deze vermogensbestanddelen daar zonder het alsof niet voor zouden 
kwalificeren. Op deze manier kan de wetgever het (al dan niet vermeende) misbruik van 
het aanmerkelijkbelangcriterium op efficiënte wijze tegengaan. Hoewel het met 
rechtsficties dichten van gaten in het fiscale recht een relatief eenvoudige techniek is, is 
de tekstuele vormgeving van de ficties in deze categorie niet altijd eenvoudig. Dat blijkt 
onder meer uit de tekst van art. 2.14a Wet IB 2001, een rechtsregel die een fiscale 
transparantie fingeert voor de afgezonderde particuliere vermogens. Deze alsof-bepaling 
benut maar liefst vijf keer de term ‘rechtens dan wel in feite, direct of indirect’. Ook daaruit 
blijkt de neiging van de wetgever om anti-misbruikwetgeving zeer gedetailleerd te 
formuleren. Voordat wordt ingegaan op andere kenmerken van deze reparerende 
rechtsfictie, wordt eerst het begrip misbruik nader afgebakend.

829 Waar art. 2.14a Wet IB 2001 ziet op gebleken misbruik van de trust, is bij de antiboxarbitrage-regels van art. 2.14 
lid 3 Wet IB 2001 sprake van een fiscale rechtsfictie die potentiële pogingen blokkeert. 

830 Hier is de indeplaatsstellingsfunctie van de fictie herkenbaar, zie deel 1, hoofdstuk 3, par. 3.5. Hoewel mijn 
fictiedefinitie een ander uitgangspunt hanteert, kan een rechtsfictie ook deze karaktertrek dragen.

831 De regeling ziet ook op winstbewijzen. Ook de gelijkstellingen in art. 4.3 en 4.4 Wet IB 2001 gelden. 
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3.2.2  Misbruik: de ontleding van het woord 
Etymologen herleiden het woord misbruik uit de term misbruuc, het verkeerde gebruik 
dat men van iets maakt.832 Misbruik betreft dus het gebruik van iets waarvoor het niet 
bedoeld is. Dat stemt overeen met de omschrijving door Van Dale die misbruik schetst als 
een verkeerd, slecht gebruik. Het oordeel over de overschrijding van de grens tussen 
‘goed en kwaad’ gebruik berust bij degene die het gebruikte in het leven heeft geroepen. 
Een wetgever spreekt daarom over misbruik van recht als dit recht wordt gebruikt op een 
wijze die strijdig is met zijn bedoeling.

De belastingwetgever kan het verkeerde gebruik van ‘zijn’ fiscale recht op verschillende 
manieren bestrijden. Hij kan opteren voor de inzet van een specifieke bepaling,833 hij kan 
een algemene anti-misbruikbepaling invoeren834 en hij kan zelfs gebruik maken van 
rechtsregels gericht op de eenvoud van de fiscale wetgeving.835 Daarnaast kan hij ook 
kiezen voor de inzet van een fiscale rechtsfictie die gebleken of vermoede gebreken in 
het recht repareert. Of en in hoeverre deze methode geschikt is, is ook afhankelijk van de 
wortels van het misbruik. Belastingweerstand, een complex van negatieve reacties op de 
heffing, de bestemming en de besteding van algemene middelen,836 is nu eenmaal een 
multicausaal verschijnsel. Zo kan het verzet tegen belastingheffing nauw verbonden zijn 
met politieke en economische onvrede.837 Een oer-Hollands voorbeeld van dit maat-
schappelijk ongenoegen is de strijd tegen Alva’s Tiende Penning. Deze Spaanse hertog 
stelt in 1569 een belasting voor van 10% op de verkoop van roerende zaken. De opstand 
tegen deze vroege vorm van omzetbelasting start als een fiscaal gedreven oproer, maar 
deze strijd groeit uit tot de Tachtigjarige Oorlog tegen de Spanjaarden. In deze belasting-
weerstand schuilt een dieper gelegen conflict, het verzet tegen de Spaanse overheersing.838 
Ook in latere tijden blijkt een maatschappijkritische visie te kunnen leiden tot verzet tegen 
belastingheffing.839 Een door maatschappelijke weerstand gevoed ontduiken of ontwijken 
van de bestaande fiscale verplichtingen kan in mijn ogen niet effectief worden bestreden 

832 Van der Sijs 2010. Het woord zou zijn afgeleid van het Duitse Missbrauch.
833 Zoals de misbruikbepaling bij een aandelenfusie, zie art. 3.55, lid 4, ond, b, Wet IB 2001.
834 Vgl. de niet meer benutte regeling inzake de richtige heffing in art. 31 AWR e.v.
835 Zo kan met een vlaktax tariefsarbitrage worden bestreden.
836 Van de Braak 1981, blz. 100-104.
837 Vgl. Dekker 1996 over belastingoproer in Nederland. Hij beschrijft onder meer het Amsterdamse Aanstekers-

oproer (1696), het verzet tegen de voorgestelde heffing op trouwen en begraven. Het verzet eindigt met de 
ophanging van twaalf ‘oproerkraaiers’. Zie Dekker 1996, blz. 5.

838 Naast het verzet tegen de Spaanse onderdrukking spelen ook andere factoren mee, zoals de economische 
malaise, een pestepidemie en tekorten aan zout. De tiende penning is in dat opzicht “de gemeenschappelijke 
noemer, waaronder alle kwalen en alle misère konden worden samengebracht.” Zie Grapperhaus 1989, blz. 176.

839 Zo weigert zangeres Joan Baez in 1964 om belasting te betalen over een deel van haar inkomen als protest  tegen 
de financiering van de Vietnamoorlog. In HR 16 april 2000, BNB 2000/143, oordeelt de Hoge Raad overigens 
dat ernstige gewetensbezwaren tegen het meefinancieren van militaire uitgaven geen grond kunnen vormen 
voor de weigering een deel van de verschuldigde belasting te betalen. In vergelijkbare zin staat Hof Den Haag, 
5 november 1979, BNB 1981/76, niet toe dat iemand weigert fiscaal bij te dragen aan de, in zijn ogen ‘falende’, 
ontwikkelingshulp.
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met de inzet van een fiscale rechtsfictie. Haar alsof-karakter kan wellicht een bepaalde 
vorm van fiscale misbruik tegengaan, maar het gebruik van de fictie kan de maatschappelijke 
onvrede zelf niet oplossen. Het sociale ongenoegen zal op andere wijze herleven.

Hoewel de stand van de belastingmoraal afhankelijk is van uiteenlopende factoren840 lijkt 
veel antifiscaal gedrag echter gedreven door eigenbaat.841 Ook als de belastingontwijker 
andere motieven opgeeft als verklaring voor zijn gedrag, draait het vooral ”om de eigen 
portemonnaie.”842 Het calculerende gedrag van een belastingplichtige die binnen het 
wettelijke systeem bewust de voor hem voordeligste fiscale weg zoekt, kan wel worden 
tegengegaan met de inzet van een fiscale rechtsfictie. De wetgever benut daarbij een 
alsof redenering om te verhinderen dat, ondanks een formeel naleven van de woorden 
van de wet, het met deze woorden beoogde doel niet kan worden bereikt.

De bestrijding van misbruik door belastingplichtige die op gekunstelde wijze een fiscaal 
voordeel willen realiseren, kan echter ook goedwillende belastingplichtigen treffen. Een 
op misbruik gericht fiscale rechtsfictie dient daarom te beschikken over waarborgen die 
haar bereik beperken tot het daadwerkelijke misbruik. Dat kan door de invoering van een 
mogelijkheid tot tegenbewijs. Op die manier krijgt de belastingplichtige de gelegenheid 
om aan te tonen dat in zijn situatie van misbruik van de fiscale regelgeving geen sprake is. 
Ook de introductie van een oogmerktoets is mogelijk. Deze kan worden beschouwd als 
een meer specifieke vorm van een mogelijkheid tot tegenbewijs. Deze toets richt zich op 
het oogmerk waarmee een belastingplichtige een rechtshandeling verricht. De anti-mis-
bruikfictie geldt dan alleen indien hij ook het oogmerk heeft tot misbruik van 
regelgeving.843 Een dergelijke toets zou volgens Boer aanwezig moeten zijn indien de 
wetgever bij een anti-misbruikregeling de vraag naar het motief van belastingplichtigen 
niet stelt, maar veronderstelt.844.Die omschrijving geldt voor veel rechtsficties gericht op 
het voorkomen van arbitrage.845 Een oogmerktoets vereist overigens dat de subjectieve 
bedoeling van belastingplichtigen wordt geobjectiveerd.846 Ook dat heeft nadelen. Een 
oogmerktoets gebruikt in feite een open norm om het bereik van een andere onduidelijke 
norm in te perken.847

840 Zoals het vertrouwen in de overheid, de gepercipieerde ‘pakkans’ en iemands persoonlijke normen en waarden. 
De Kam 2005, blz. 84.

841 Schmölders 1970, blz. 90 en Den Hartogh 1987. Dit meeliftersgedrag duidt volgens mij meer op een gemis aan 
samenbindend vermogen in een samenleving, dan op de veronderstelde aangeboren neiging van individuen 
om zich te onttrekken aan collectieve lasten. De door Olson geopperde hypothese dat het gedrag van free 
riders rationeel zou zijn (vgl. Van de Braak 1981 blz. 54), acht ik op zijn minst onvolledig.

842 Grotenhuis 1980, blz. 77, hij citeert hier Van Bijsterveldt.
843 Vgl. de oogmerktoets in art.13, lid 9, Wet VPB 1969 inzake een als belegging gehouden deelneming.[cursivering SD].
844 Vgl. Boer 2013 (2).
845 Zie bijvoorbeeld art. 2.14, lid 3, Wet IB 2001, art. 3.91, lid 3 en art. 3.92, lid 3, Wet IB 2001.
846 Zie Kamerstukken II 2009/2010, 32 128, nr. 16, blz. 53-54 over de oogmerktoets bij de deelnemingsvrijstelling. 
847 Vrij naar Ligthart & Nijkamp 2015.
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Ontwijkers en ontduikers
Het is belangrijk om de belastingontwijker te onderscheiden van de fiscale fraudeur 
die bewust belastbare feiten geheel of deels achterhoudt of te hoge of onbestaande 
aftrekposten opvoert. Deze belastingontduiking wordt op andere wijze bestreden.848 
Een belastingontwijker pleegt echter geen strafbare feiten. Zijn fiscale arbitrage 
bestaat uit handelingen die in overeenstemming zijn met de letter van de wet, maar 
in strijd met haar bedoeling. Moreel gezien kunnen er vraagtekens gezet worden bij 
dat gedrag. Ook vanuit ethisch perspectief mag immers verwacht worden dat 
iedereen een billijke bijdrage levert aan de samenleving waarvan hij deel uitmaakt.849 
Op zijn eigen uitgesproken wijze schetst Van Dijck deze belastingontwijkende free 

rider als een klaploper: iemand die profiteert van de infrastructuur die door de 
overheid wordt verschaft, maar daaraan niet evenredig bijdraagt door het gebruik 
van kunstmiddelen.850 Weliswaar staat het belastingplichtigen vrij om de voor hen 
meest gunstigste weg te bewandelen,851 maar aan die vrijheid kleeft een grens. De 
zoektocht naar een gunstig regime wordt immers begrensd door de geest van de 
fiscale wetgeving.852 Fiscaal ontwijkingsgedrag tast een eerlijke verdeling van de 
lasten aan en is ook daarom ongewenst:
“Dat er grenzen moeten worden gesteld aan belastingplichtigen die, overigens met 
wettelijk geoorloofde middelen, hun fiscale inkomen wegdraaien alsof zij de televisie 
afzetten, ligt voor de hand.”853

Indien en voor zover deze vorm van belastingontwijking het gevolg is van het benutten 
van leemten in de wettekst, is het aan de wetgever zelf om die gaten te dichten. De 
wetgever trekt overigens alleen ten strijde tegen gedragingen die onverenigbaar zijn met 
(fiscaal)juridische normen. Het bestrijden van ethisch onverantwoord handelen, valt in 
beginsel buiten dat kader.854 Die ‘regel’ wordt alleen doorbroken als de verontwaardiging 
die doorklinkt in de publieke opinie de fiscale wetgever dwingt tot een wetswijziging.855 

848 Zie art. 68 AWR.
849 De laatste jaren groeit de aandacht voor deze fiscaalethische norm, zie Gribnau 2013 en Happé 2011 (2).
850 Van Dijck 1994. De free rider komt ook in beeld in deel 3, hoofdstuk 2, par. 2.4.2.
851 Het volgen van een ongebruikelijke omweg is echter ongeoorloofd. Pieterse 2012 (2) citeert Adriani en Van 

Hoorn (1952) die als voorbeeld van die “zedelijk ongeoorloofde” route wijzen op de wandelaar die over hekken 
klimt en over sloten springt om tol te ontgaan.

852 Ik verwijs graag naar Happé 2011 (2), met name de in deel 3 van deze afscheidsrede verwoorde geest van de wet.
853 Geppaart 1985, blz. 695. Zie ook Happé 1999 (2).
854 Het al dan niet bestrijden van deze handelswijze valt buiten het terrein van mijn onderzoek. Zie verder Gribnau 

2013 en Happé 2011 (1) en (2).
855 Vgl. de regels inzake het lucratief belang (art. 3.92b Wet IB 2001) die bepaalde investeringen binnen de bron 

‘overige werkzaamheden’ schuift. De introductie van deze fictie zou een reactie zijn op de maatschappelijke 
onvrede omtrent excessieve beloningen. Zie Freudenthal & Raaijmakers 2008 voor hun terechte kritiek op dit 
fiscale alsof. 
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3.3  Het reparatiemotief in de praktijk 

3.3.1   Het prototype: herkwalificatie waardoor het bereik van  
de rechtsnorm wijzigt

Veel scherven in de fiscale wetgeving ontstaan doordat de praktijk van het recht meer 
diversiteit en dynamiek toont dan de wetgever aanvankelijk heeft (kunnen) doorzien. Het 
maken van misbruikbestendige belastingwetten is dan ook “ongelooflijk lastig.”856 Als 
echter de belastingontwijker zijn (rechts)handelingen op opportunistische wijze afstemt 
op de door hem ontdekte gaten in de wet, kan dit misbruik ook worden bestreden door 
te fingeren dat deze (rechts)handelingen toch binnen of juist buiten het bereik van de 
rechtsnorm vallen. Indien een belastingplichtige de vermogensrendementsheffing wil 
voorkomen door vlak voor de peildatum van deze heffing zijn privévermogen tijdelijk 
over te hevelen naar zijn onderneming, repareert de fiscale rechtsfictie van art. 2.14, lid 3, 
sub b en c, Wet IB 2001 deze poging tot misbruik door te fingeren dat het verplaatste 
vermogen nog steeds tot de grondslag van box 3 behoort. Met het uitbreiden van de 
bestaande rechtsnorm - in casu de peildatum van art. 5.2. Wet IB 2001 - wordt de 
daadwerkelijke handeling van het overhevelen van het vermogen fiscaal genegeerd.857 
Met deze inbreuk op de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid herschrijft de fiscale rechts- 
fictie het bereik van de rechtsnorm omdat een onverkort toepassen van de reguliere 
rechtsregels in de ogen van de wetgever tot een onaanvaardbaar resultaat zou leiden.858 
Daarom herformuleert de woonplaatsfictie de verblijfplaats van een belastingplichtige, 
stelt de transparantiefictie dat een afgezonderd vermogen niet afgezonderd zou zijn en 
fingeren de terbeschikkingstellingsregelingen dat het ter beschikking gestelde privévermogen  
als een werkzaamheid in box 1 geldt.

3.3.2  De voordelen van het gebruik van de anti-misbruikfictie 
Het ontwijken van belastingheffing door binnen de letter van de wet te blijven mag, strikt 
genomen, legaal zijn, rechtvaardig is het in mijn ogen niet.859 Als bestaansreden van en in 
aanvulling op het in de wet verwoorde fiscaalrechtelijke kader geldt immers de morele 
norm dat iedereen naar rato van zijn mogelijkheden bijdraagt aan de samenleving 
waarvan hij deel uitmaakt.860 Het negeren van die norm door belastingontwijkers leidt 

856 Feteris 2010 stelt: “de inkt van de wettekst is nog niet droog, of er duiken weer nieuwe situaties op.”
857 In zijn enthousiasme om dit vermoede misbruik te voorkomen slaat de wetgever door. Door toepassing van 

art. 2.14 lid 3, sub b en c Wet IB 2001 wordt tijdelijk overgeheveld vermogen gelijktijdig toegerekend aan twee 
inkomensboxen. Dat staat haaks op de ratio van elke rangorderegeling.

858 Ik kan ook spreken over herkwalificatie van feiten en omstandigheden, ook dan wordt de facto het bereik van 
de fiscale rechtsnorm herschreven. 

859 Pieterse 2014 (1) duidt dit als het paradigma van de eendimensionale wereld waarin de wet het enige oriëntatie-
punt in belastingzaken lijkt.

860 Die morele norm doet zich vooral gelden wanneer een fiscaal stelsel de werkelijke draagkracht niet (volledig) 
belast.
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bovendien tot tarieven die hoger zijn dan strikt noodzakelijk.861 De heffing drukt daardoor 
te zwaar op de bewoners van de samenleving die wel eerlijk zijn of wellicht onvoldoende 
toegang hebben tot constructies.862 Het calculerend manoeuvreren binnen de letters van 
de wet tast niet alleen het draagkrachtbeginsel aan, maar kan ook een nadelig gevolg 
hebben voor de belastingmoraal van hen die (nog) niet ontwijken.863 Belastingplichtigen  
die niet bijdragen aan de lasten van de samenleving ondermijnen niet alleen de in belasting-
heffing besloten solidariteit, maar ook het onderlinge vertrouwen in de samenleving.864 

De inzet van de reparatiefictie kan deze negatieve effecten van belastingontwijking 
bestrijden. Voor de toepassing van het belastingrecht voegt het alsof een normbestand-
deel toe aan de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid zodat de fiscale gevolgen van (rechts)
handelingen weer in overeenstemming worden gebracht met doel en strekking van de 
fiscale wet. Daardoor kan ook het draagkrachtbeginsel de ruimte krijgen die haar toekomt, 
vooropgesteld dat de werking van de fiscale rechtsfictie beperkt blijft tot het door haar te 
bestrijden misbruik.865 De aanwezigheid van deze alsof-bepaling vermindert bovendien 
procedures. Een kenmerk van de reparatiefictie is immers dat ze weinig speelruimte 
toestaat: haar stellige verwoording biedt nauwelijks ontsnappingsmogelijkheden. Tegen 
mogelijke nieuwe vormen van misbruik kan de wetgever zich indekken door bij de 
verwoording van zijn fiscale rechtsfictie gebruik te maken van de veelomvattende term 
‘rechtens dan wel in feite, direct of indirect’.866

Doorgaans ontbreekt bij deze reparerende rechtsficties een tegenbewijsregeling of een 
oogmerktoets. Het gebrek aan deze (noodzakelijke) nuances kan immers waarborgen dat 
de uitvoeringskosten van de anti-misbruikfictie in redelijke verhouding staan tot de 
daarmee gegenereerde opbrengsten. Een dergelijke reparatiefictie wordt dan echter 
zonder aanziens des persoons en zelfs zonder toetsing van het motief voor zijn 
gedragingen toegepast. Overkill loert dus.867 

De geschetste voordelen betreffen met name de rechtsfictie die wordt ingezet bij de 
bestrijding van concreet gebleken misbruik van het fiscale recht. Of deze voordelen ook 
optreden bij het gebruik van een op intuïtie stoelende reparatiefictie is onduidelijk. Een 
succesmeting van die variant is immers onmogelijk: bij een op potentieel misbruik gerichte 

861 Grotenhuis 1980, blz. 113.
862 “Belasting betalen is voor de dommen”, schrijft Flip de Kam in 1977 provocerend.
863 Merton stelt: “A mounting frequency of deviant but ‘succesful’ behaviour tends to lessen (…) the legitimacy of 

the institutional norms for others in the system.” Aangehaald door WRR 1988, blz. 33.
864 Vgl. Gribnau 2013, blz. 13. Het sociale vertrouwen, de verwachting dat alle bewoners van de samenleving zich 

op basis van gemeenschappelijke normen eerlijk zullen gedragen, speelt een belangrijke rol bij de maatschap-
pelijke legitimiteit van belastingheffing. Zie deel 3, hoofdstuk 1, par. 1.6.

865 Een anti-misbruikregeling die overkill bevat doet juist geweld aan de draagkrachtgedachte. Het ‘niet betalen 
terwijl het wel zou moeten’ wordt in feite vervangen door een ‘wel betalen terwijl het niet zou moeten’. 

866 Zie bijvoorbeeld art. 2.14a Wet IB 2001.
867 Positieve uitzonderingen op deze ‘regel’ zijn art. 2.2, (deels) art. 2.14a en art. 4.14 Wet IB 2001. 



236

fictie zijn oorzaak en gevolg onlosmakelijk verbonden met elkaar. Wie een deur hermetisch 
afsluit, hoeft niet verbaasd te zijn als de daarachter gelegen ruimte leeg blijft. De wetgever 
dient behoedzaam om te gaan met de inzet van een niet-weerlegbaar alsof gericht op 
mogelijk misbruik. Een reparatiefictie-bij-voorbaat bestrijdt gedrag met een betwijfelbaar 
bestaan, gedrag dat wellicht nooit zou optreden.868 Deze fiscale rechtsficties veroorzaken 
niet alleen overkill en ingewikkelde wetteksten, maar kunnen ook leiden tot defensief 
gedrag bij de bewoners van de samenleving. Vijandig gedrag zoekt immers een arena.869 
Een op wantrouwen gebouwde fiscale rechtsfictie gericht op het bestrijden van potentieel 
misbruik kan de belastingmoraal negatief beïnvloeden.870 Empirisch bewijs daarvoor 
ontbreekt echter.

3.3.3  Voorbeelden van anti-misbruikficties
De Wet IB 2001 hanteert een groot aantal ficties gebouwd op het anti-misbruik motief. 
Hiervoor heb ik al een aantal voorbeelden genoemd van deze variant van het alsof: de 
woonplaatsfictie, de anti-misbruikficties in de rangorderegeling, de transparantiefictie 
voor afgezonderd particulier vermogen, de meetrekregeling en de terbeschikkingstel-
lingregelingen. Ook de regeling voor het lucratieve belang (art. 3.92b Wet IB 2001) en het 
aanduiden van genotsgerechtigden als een aanmerkelijk belanghouder (art. 4.3 en 4.4 
Wet IB 2001) vallen in deze categorie. Het doel van deze rechtsregels is om het, al dan niet 
vermeende, oneigenlijk gedrag door belastingplichtigen tegen te gaan.

Hoewel veel mensen de transparantiefictie van art. 2.14a Wet IB 2001 beschouwen als de 
meest opzienbarende anti-misbruikfictie in de Wet IB 2001,871 heb ik de vervreemdings-
fictie bij emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder gekozen als modelfictie. Deze 
reparerende rechtsfictie betreft immers een grensoverschrijdende situatie, waardoor haar 
bespreking het mogelijk maakt om ook de internationale aspecten van het gebruik van 
nationaalrechtelijke ficties te analyseren. De keuze voor deze vervreemdingsfictie als de 
sleutelfiguur in haar categorie stelt me bovendien in staat om nader te onderzoeken of en 
in hoeverre het verloop van de tijd erin kan slagen het misbruikkarakter van een alsof- 
bepaling te vervagen.872

868 Zie art. 2.14, lid 3, Wet IB 2001 en art. 3.91 en art. 3.92 Wet IB 2001. 
869 Abts 2005, blz. 17: “In een cultuur van wijdverbreid wantrouwen is handelen en samenwerken (…) slechts mogelijk 

onder het juk van formele regels en wettelijke verplichtingen.” 
870 Zie voor de sociaalpsychologische werking van vertrouwen Van den Bos 2011 en Abts 2005. 
871 Koele 2009 oppert een minder vergaand alternatief. Door te fingeren dat een doelvermogen in Nederland 

gevestigd is indien zowel de inbrenger als (een deel van) de begunstigden daar woonachtig zijn, wordt de 
juridische werkelijkheid van doelvermogens erkend, terwijl de ongewenste fiscale effecten van onder meer de 
irrevocable discretionary trust bestreden kunnen worden. 

872 Zie de bespreking van de huidige tienjaarstermijn in deel 2, hoofdstuk 3, par. 3.5.
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3.4  De modelfictie: de vervreemdingsfictie bij emigratie 

3.4.1  Inleiding
In de hierna volgende paragrafen staat art. 4.16, lid 1, sub h, Wet IB 2001 centraal, een 
fiscale rechtsfictie die in werking treedt bij de emigratie van een aanmerkelijkbelanghou-
der. Voordat wordt ingegaan op de classificatie van deze rechtsfictie, volgt eerst een korte 
blik op haar grensoverschrijdende karakter.

Voor iedere rechtsfictie in de inkomstenbelasting geldt dat het alsof alleen rechtswaarde 
heeft binnen de grenzen van de regeling waarin ze is opgenomen. Een fiscale rechtsfictie 
heeft een beperkt bereik, ze werkt niet zonder meer door naar rechtsregels buiten dat 
terrein.873 Deze beperkte reikwijdte geldt ook in verdragsverhoudingen. Aangezien verdragen 
van een hogere rangorde zijn dan nationale regels, kan een fiscale rechtsfictie alleen 
impact hebben als het verdrag (ook) naar deze nationale rechtsregel verwijst of ruimte 
biedt aan haar aanwezigheid. Als echter een verdragsrechtelijke omschrijving van deze 
fictie ontbreekt of onduidelijk is, kan twijfel ontstaan over haar positie in de wereld van 
bilaterale belastingverdragen.874 

De verdragsrechtelijke positie van fictief inkomen
Het belangrijkste doel van een bilateraal belastingverdrag is het via toewijzingsregels 
voorkomen dat bij een belastingplichtige dubbel wordt geheven over hetzelfde 
inkomen. De verdragsartikelen bepalen daarom welke staat het primaire heffingsrecht 
over de in het verdrag omschreven inkomenscategorieën. De reguliere verdrags-
artikelen vereisen dat het inkomen moet zijn ‘ontleend, ontvangen of betaald’ 
(derived, received or paid).875 Fictief inkomen is echter noch ontleend, noch verkregen 
of betaald, het betreft immers gefingeerd inkomen. 
Nu de interpretatie van verdragsteksten sterk grammaticaal georiënteerd is, komt de 
vraag op of een fiscale rechtsfictie wel een plaats kan innemen in deze verdrags-
woorden. Wattel en Marres betogen dat alleen art. 21 OESO, het restartikel, van 
toepassing zou zijn op nationaalrechtelijke inkomensficties omdat dit verdragsartikel 
geen woorden hanteert als ontlenen, ontvangen of betalen.876 Die gedachte acht ik 
om twee redenen onjuist. Op de eerste plaats blijkt het restartikel te spreken over 
“inkomen (…) waaruit ook afkomstig” (income wherever arising). Die omschrijving 
vereist in feite het ontstaan van het inkomen. Fictief inkomen ontstaat echter niet, het 

873 Zie deel 2, hoofdstuk 1, par. 1.4.3.
874 Ik verwijs daarvoor graag naar het onderzoek van De Pietro 2012.
875 Art. 6-20 OESO Modelverdrag. Voor vermogensinkomen zijn vooral art. 6 (income from immovable property), art. 

10 (dividends), art. 11 (interest) en art. 13 (capital gains) OESO Modelverdrag van belang. Punt 4 van het commen-
taar op art. 6 OESO impliceert overigens dat forfaitair bepaald inkomen uit onroerende zaken wordt erkend als 
‘verkregen’ inkomen en dus onder de werking van dit inkomensartikel valt.

876 Zie Wattel en Marres 2003. Kritiek op hun visie wordt geleverd door Lang 2005 (1) en Albert 2006 (1).
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‘bestaat’ slechts in fiscale zin. Bij een grammaticale uitleg biedt het restartikel dan 
evenmin ruimte aan een fiscale rechtsfictie. De tweede zwakke plek in de redenering 
van Wattel en Marres is de onderliggende gedachte dat er een scherpe scheiding zou 
bestaan tussen reële en fictieve inkomsten, dat is echter een illusie. 
Nu noch in het verdrag, noch in het commentaar is vastgelegd wat verstaan moet 
worden onder de begrippen ‘ontleend, ontvangen of betaald’, moeten deze termen 
uitgelegd worden naar nationaal recht. Dan blijkt dat de Hoge Raad voor verdragstoe-
passingen geen onderscheid maakt tussen werkelijk inkomen en fictief inkomen.877 In 
zijn ogen staat niets in de weg om fictief inkomen ook verdragsrechtelijk te duiden als 
inkomen.878 

De jurisprudentie over de verdragsrechtelijke positie van een nationaalrechtelijke fictie 
richt zich niet zozeer op haar duiding als inkomen, maar draait vooral om de vraag of door 
de invoering van een nationaalrechtelijke fictie heffingsrechten kunnen verschuiven. In de 
afgelopen decennia heeft de Hoge Raad daarover een helder leerstuk geformuleerd. 
Deze leer is grotendeels gebaseerd op internationale afspraken over verdragsuitleg, ge-
concretiseerd in het OESO Modelverdrag en het Verdrag van Wenen.879 Mijn opzet is om 
met deze rechtspraak in de hand de positie van de fiscale rechtsfictie binnen het 
internationale belastingrecht te analyseren. 
Voordat wordt ingegaan op de achtergronden van de vervreemdingsfictie voor aanmerkelijk-
belanghouders in het nationale recht, bespreek ik eerst de classificatie van dit fiscale alsof.

De classificatie als anti-misbruikfictie
Het fiscale regime voor de aanmerkelijk belanghouder dateert uit 1941. Binnen deze 
reguliere fiscale rechtswerkelijkheid wordt ook het voordeel behaald met de 
vervreemding van de aandelen behorend tot een aanmerkelijk belang belast. Het 
fiscale vervreemdingsbegrip berust evenwel op een civielrechtelijke duiding. Om als 
vervreemding aangemerkt te kunnen worden is vereist dat de houder van een 
aanmerkelijk belang zijn aandelen doet overgaan in het vermogen van een ander. Dit 
tot de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid behorende vervreemdingsbegrip ziet op 
waarderealisatie, het omvat niet de waardeaangroei van deze aandelen.880 In een op 
subjectieve leest geschoeide regeling is het echter passend om de belastingclaim 
over de in Nederland aangegroeide meerwaarde van deze aandelen te belasten 
ingeval de belastingplicht in Nederland eindigt. Daarom wordt de emigratie van een 

877 Zie onder meer HR 5 september 2003, BNB 2003/379, r.o. 3.4.1, slot. 
878 In HR 26 november 2010, BNB 2011/189 wordt geoordeeld dat het inkomensbegrip in art. 6 Verdrag Neder-

land-België 1970 ruim genoeg is om fictieve baten te bevatten. Zie ook HR 18 juni 2004, BNB 2004/314 inzake 
het interestartikel in het Verdrag Nederland-België 1970. 

879 Zie m.n. art. 3. Lid 2 OESO Modelverdrag en art. 26 en art. 31.Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht.
880 Zie deel 2, hoofdstuk 3, par. 3.4.4 voor andere voorbeelden van fictieve vervreemding binnen het aanmerkelijk-

belangregime.
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aanmerkelijk belanghouder, het anders dan door overlijden ophouden binnenlands 
belastingplichtig te zijn, als een vervreemding aangemerkt. Aangezien art. 4.16, lid 1, 
sub h, Wet IB 2001 inbreuk maakt op de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid van het 
aanmerkelijk belangregime waarbinnen alleen een vervreemding die voldoet aan 
het civielrechtelijke vervreemdingsbegrip kan worden belast, is sprake van een fiscale 
rechtsfictie.
Zoals hierna zal blijken, dient de afrekening bij emigratie in de aanmerkelijkbelang-
sfeer een tweeledig doel: claimbehoud en anti-misbruik.881 Aangezien de wetgever 
de tienjaarstermijn in deze regeling heeft geïntroduceerd met het doel een einde te 
maken aan de fiscaal geïndiceerde emigratie waarbij de aanmerkelijk-belangheffing 
wordt ontgaan door een – al dan niet tijdelijke – vestiging over de grens, classificeer 
ik de bepaling als een anti-misbruikfictie.882

Nu haar karakter als anti-misbruikfictie vaststaat, kan de levensloop van deze emigratie-
bepaling worden beschreven. 

3.4.2  Historie: de dualiteit van de aanmerkelijkbelangregeling 
Hoofdstuk 4 van de Wet IB 2001 bevat de regels voor het inkomen uit een aanmerkelijk 
belang. De levensloop van de tweede inkomensbox laat zien dat ook het aanmerkelijkbe-
langregime is ontstaan als een anti-ontgaansmaatregel: de bepaling wordt in 1941 ingezet 
om de te ruime fiscale mogelijkheden van deze ‘grootaandeelhouders’ te kunnen 
beteugelen. Het bronnensysteem van het Besluit IB 1941 belast immers alleen de 
inkomsten uit de bron, het resultaat behaald met de bron blijft buiten de heffing. Dat 
opent fiscale mogelijkheden voor de aanmerkelijkbelanghouder die, na een bewust 
dividendloos leven, de winstreserves in zijn vennootschap door een verkoop van de 
aandelen onbelast kan incasseren. De fiscale claim op de opgepotte winstreserves gaat 
dan volledig verloren. Als wettelijk tegenwicht introduceert het Besluit IB 1941 een belas-
tingheffing over de winst behaald met de vervreemding van de aandelen behorend tot 
een aanmerkelijk belang.883 In een systeem gebouwd op de bronnentheorie is ook deze 
afwijking van het bronbegrip (de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid) te beschouwen als 
een fiscale rechtsfictie.

De lenige gedachten van een belastingontwijker884

De wetgever heeft de vormgeving van de aanmerkelijkbelangregeling echter on- 
voldoende doordacht. Over het vervreemdingsresultaat, een optelsom van de niet- 

881 Kamerstukken II 1995/1996, 24 761, nr. 3, blz. 19.
882 Ook de wens tot claimbehoud kan worden beschouwd als een afgeleide van het anti-misbruikmotief 
883 Van Dijck 1991, blz. 23, noemt het oppottingsmotief (uitstel van dividenduitkering) en het realisatiemotief (on-

belast realiseren van reserves bij verkoop). De vervreemdingsregeling bestrijdt alleen het laatste probleem. 
884 Vrij naar De Coninck 1998, blz. 71. Hij dicht: “Ik jaag de hele dag achter Melinda/zij is lenig als gedachten van 

een/belastingontduiker.” Ook een belastingontwijker beschikt over een buigzame, lenige geest. 
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uitgekeerde winsten, wordt volgens de Wet IB 1964 20% belasting geheven. Dit 
bijzondere tarief strekt ertoe om het effect van het ineens belasten van opgehoopt 
inkomen te matigen. Een uitdeling uit diezelfde winstreserves krijgt echter het 
stempel ‘inkomen uit vermogen’ en wordt progressief belast tegen een tarief dat 
destijds kan oplopen tot 72%. Deze structuur initieert constructies die progressief 
belaste winstuitkeringen aan een aanmerkelijkbelanghouder transformeren in een 
lager belaste vervreemdingswinst. Veel van deze constructies, bekend onder namen 
als kasgeld- en holdingconstructies, agio(oppomp)constructies en turboconstructies, 
worden door de rechter verworpen. Ondanks deze rechterlijke reparaties vinden 
 belastingplichtigen en hun adviseurs steeds nieuwe rafels in het fiscale regime voor 
het aanmerkelijk belang. De Hoge Raad concludeert uiteindelijk dat de grenzen van 
de rechterlijke macht bereikt zijn. Hij stelt dat het aan de wetgever is om een meer 
subjectief begrip voor de opbrengst van aanmerkelijkbelangaandelen in te voeren.885 

Met ingang van 1997 heeft de wetgever daarom voor de categorie aanmerkelijk belang 
het tariefsmatige evenwicht tussen de heffing over vermogenswinsten en vermogens-
inkomsten hersteld. Bij deze aandeelhouder worden vanaf dat moment de reguliere 
voordelen en de vervreemdingsvoordelen belast tegen een proportioneel tarief van 25%. 
Voor de overige aandeelhouders blijft de bronnentheorie bestaan: de met deze aandelen 
behaalde vermogenswinst blijft buiten de heffing. Hoewel de vermogensrendements-
heffing deze bronnentheorie doorkruist, houdt het de facto onbelast laten van een 
gerealiseerd vervreemdingsresultaat op ‘gewone’ aandelen ook na 1 januari 2001 stand.886

3.4.3  De afbakening tussen beleggen en ondernemen
Met de creatie van een speciaal regime voor de aanmerkelijkbelanghouder maakt de 
fiscale wetgeving sinds 1941 een strikt onderscheid tussen de ‘gewone’ aandeelhouder 
en de houder van een aanmerkelijk belang. In de ogen van de wetgever beschikt de 
laatstgenoemde aandeelhouder over een hybride persoonlijkheid. Hij is enerzijds vergelijkbaar 
met de doorsnee beleggende aandeelhouder die slechts belang stelt in het rendement 
op zijn belegging, anderzijds toont hij gelijkenis met een ondernemer en is dan primair 
geïnteresseerd in de ondernemingsactiviteiten. Het houden van een aanmerkelijk belang 
wordt daarom beschouwd als een mengvorm van beleggen en ondernemen.887 Een 
tussenregime met karaktertrekken van beide fiscale horizonten ligt dan voor de hand. Uit 
de vormgeving van het aanmerkelijkbelangregime blijkt echter dat de wetgever de 
regeling heeft geboetseerd op basis van de economische en maatschappelijke vergelijking 

885 HR 18 oktober 1995, BNB 1996/189. De voorgelegde Turboconstructie wordt daarom geaccepteerd, hoewel 
die uitkomst niet aansluit op wat maatschappelijk wenselijk is. Happé 1999 (2) blz. 82, concludeert dat het niet 
 ingrijpen door de wetgever bij misbruik op den duur geduid kan worden als een impliciete vorm van wetgeving.

886 Zie verder deel 2, hoofdstuk 4.
887 Kamerstukken II 1995/1996, 24 761, nr. 3, blz. 5.
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met ondernemers.888 Zowel de ondernemer als de aanmerkelijkbelanghouder wordt met 
een vermogenswinstbenadering belast voor de totale nettowinst behaald met zijn 
onderneming resp. vennootschap. Ook het (nagestreefde) evenwicht tussen ondernemer 
en aanmerkelijkbelanghouder in de tariefsfeer en het bestaan van de terbeschikkingstel-
lingsregeling duiden erop dat alleen de ondernemer, niet de belegger, model heeft 
gestaan bij het ontwerp van de aanmerkelijkbelangregeling.889

De komst van box 3 heeft de verschillen in het fiscale regime voor de doorsnee 
aandeelhouder en de houder van een aanmerkelijk belang aanzienlijk vergroot. Toch is 
het fiscale onderscheid tussen beide aandeelhouders niet gebaseerd op een inhoudelijke 
toets, het wordt afgebakend met een zuiver kwantitatief criterium. Oorspronkelijk duidt 
het Besluit IB 1941 een aandelenpakket van 25% of meer van de aandelen in een 
vennootschap aan als een belang dat aanmerkelijk is. Dit getalsmatige criterium wordt in 
1964 uitgebreid tot een belang van minimaal een derde deel dat de belastingplichtige, al 
dan niet tezamen met zijn echtgenote en naaste verwanten, moet bezitten om te 
kwalificeren als de bezitter van een aanmerkelijk belang.890 

Een afkalvend criterium 
Sinds 1 januari 1997 geldt een belastingplichtige als de houder van een aanmerkelijk 
belang indien zijn aandelenbezit voldoet aan een getalsmatig geringer criterium:  
hij moet, al dan niet tezamen met zijn partner, direct of indirect een belang van 5%  
of meer te houden in een vennootschap.891 Met deze wijziging trekt de wetgever een 
volstrekt andere grens tussen de ondernemende belegger in aandelen en een uitsluitend 
beleggende aandeelhouder. De reden voor deze erosie van de getalsmatige eis wordt 
slechts mondjesmaat toegelicht. De wetgever refereert vooral aan de 5%-grens van 
de deelnemingsvrijstelling die in de wereld van de vennootschapsbelasting het 
onderscheid bepaalt tussen beleggen en ondernemen.892 Uit de historie van deze 
deelnemingsvrijstelling blijkt echter dat de keuze voor haar kwantitatieve criterium 
van 5% evenmin inhoudelijk is. Deze getalsmatige keuze berust enkel op eenvoud,893 

888 Commissie Van Dijkhuizen 2013, blz. 53, lijkt met haar voorstel voor een fictief minimumrendement in box 2 de 
beleggersgedachte te herintroduceren. Zie Essers 2013 voor een kritische bespreking van dit voorstel. 

889 Te Niet 2010, blz. 76-80. In gelijke zin Rijkers & Van Dijck 2000, blz. 370.
890 Kamerstukken II 1963/1964, 5 380, amendement Portheine. Het betreft een dubbel criterium: naast het gedeelde 

belang van een derde deel, moet de aandeelhouder zelf ook een belang hebben van meer dan 7%. 
891 Kamerstukken II 1995/1996, 24 761, nr. 3, blz. 4. Tegelijkertijd creëert de wetgever drie fiscale rechtsficties: de 

fictief loonbepaling en regels inzake de fictieve huur en de fictieve rente. Deze bepalingen bestrijden de fiscale 
arbitrage van het nulinkomen. Door te fingeren dat toch sprake is van inkomen, wordt een aansluiting met de 
economische realiteit van de aanmerkelijkbelanghouder bewerkstelligd. Na 1 januari 2001 blijft de fictief loon-
regeling zelfstandig bestaan, de bepalingen omtrent de fictieve huur en de fictieve rente zijn opgeslokt door 
art. 3.92 Wet IB 2001.

892 Art. 13, lid 9 e.v., Wet VpB 1969 toont aan dat dit onderscheid tegenwoordig niet meer wordt gedekt door deze 
5%-grens.

893 Kamerstukken II 1959/1960, 6 000, nr. 3, blz. 13.
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een wankel argument omdat ieder ander percentage een eveneens eenvoudige 
grens vormt. Toch plant de wetgever deze getalsmatige keuze over naar de regeling 
voor het aanmerkelijk belang. Hoewel Van Dijck betoogt dat binnen zekere grenzen 
de ene breuk even goed is als de ander,894 zet de keuze voor 5% een streep door de 
gedachte dat het belang ‘aanmerkelijk’ is in de zin van ‘belangrijk, aanzienlijk, groot’.895 
Het benutten van een formeel criterium in een subjectief bedoelde regeling is 
bovendien arbitrair. De grens van het getal gaat immers voorbij aan de vraag of het 
houden van de aandelen inderdaad in het verlengde van een onderneming ligt.896 
Zodoende kan ook een op het beleggingsrendement gerichte aandeelhouder met 
een bescheiden pakket van 5% van de aandelen in aanmerking komen voor de fiscale 
behandeling als aanmerkelijkbelanghouder. Hij beschikt daarmee niet alleen over 
ruime mogelijkheden tot belastinguitstel, maar ontvangt ook een geriefelijke regeling 
voor zijn ‘bedrijfs’opvolging.897 

3.4.4  Een onvolkomen vervreemdingsbegrip
De belastbaarheid van de vervreemdingsvoordelen vormt een essentieel element van de 
aanmerkelijkbelangregeling. Toch bevatten noch art. 4.12, sub b, Wet IB 2001, noch haar 
voorgangers een voor het fiscale recht ontworpen definitie van het begrip vervreemding.  
Het begrip heeft zijn vorm gekregen in de rechtspraak. De aldus gedefinieerde vervreemding 
luidt dan: 

“elke rechtshandeling, waardoor de eigenaar van aandelen of winstbewijzen van een 
vennootschap (…) waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, die aandelen of winst- 
bewijzen uit zijn vermogen in dat van een ander doet overgaan.”898

Dit voor de toepassing van het Besluit IB 1941 gewezen arrest is in latere jaren op 
onderdelen genuanceerd.899 De klassieke, sterk civielrechtelijk gekleurde, afbakening van 
het vervreemdingsbegrip houdt echter nog steeds stand.900 
Als vervreemding wordt dus aangemerkt elke obligatoire overeenkomst die een kwantitatief  
of kwalitatief deel van het in de aandelen belichaamde complex van rechten en verplichtingen 
uit het vermogen van de oorspronkelijke aandeelhouder doet overgaan in dat van een 
ander.901 In sommige situaties is echter geen sprake van een ‘doen overgaan’ van de 

894 Van Dijck 1991, blz. 25. Het huidige 5%-criterium overschrijdt volgens mij de aangegeven “zekere grenzen.” 
895 Betekenis van de term ‘aanmerkelijk’ volgens Van Dale.
896 Te Niet bepleit daarom een meer materiële toetsing, zie Te Niet blz. 80 en blz. 206.
897 Zie art. 35b e.v. SW 1956. Hoewel de wetgever deze riante faciliteit wil beperken tot ‘echte ondernemingen’, 

gelden alleen restricties ten aanzien van de vennootschap (geen beleggingsvennootschap) en de duur van het 
bezit, niet voor de (beleggende) aanmerkelijkbelanghouder.

898 HR 10 februari 1960, BNB 1960/123.
899 Vgl. HR 28 juni 1989, BNB 1990/147.
900 Kamerstukken II 1999/2000, 26 727, nr. 7, blz. 504-505.
901 Vgl. HR 29 juni 1977, BNB 1977/199. 
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aandelen of van een ‘rechtshandeling’ in civielrechtelijke zin. Om binnen dit strakke civiel-
juridische kader toch aan te kunnen sluiten bij de economisch gekleurde empirische 
werkelijkheid van deze aandeelhouders, heeft de wetgever een aantal situaties met 
behulp van de rechtsfictie nadrukkelijk bestempeld als een vervreemding. Dit fiscale alsof 
bewerkstelligt een aansluiting met de ratio van de fiscale rechtsnorm en resulteert 
daardoor in een terugkeer naar de economische dimensie van de empirische realiteit. Art. 
20a, lid 6, lid Wet IB 1964 fingeert daarom dat een aantal handelingen en omstandigheden 
binnen de reikwijdte van het civieljuridische normbegrip vervreemding valt. Deze ver-
vreemdingsficties zijn tegenwoordig verzameld in art. 4.16 Wet IB 2001 en vormen een 
uitbreiding op het in de rechtspraak afgebakende vervreemdingsbegrip.902 Het merendeel 
van deze reparerende rechtsficties is bedoeld om het op subjectieve leest geschoeide 
aanmerkelijkbelangregime tot zijn recht te laten komen en daarmee claimverlies te 
voorkomen.903 Ook de vervreemdingsfictie bij de emigratie van de aanmerkelijkbelang-
houder draagt dat kenmerk.

3.5  De levensloop van de vervreemdingsfictie bij emigratie 

Art. 4.16, lid 1, sub h, Wet IB 2001 fingeert dat de emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder - 
het anders dan door overlijden ophouden binnenlands belastingplichtig te zijn - een 
vervreemding van zijn aandelen inhoudt.904 Het alsof brengt de emigratie daarmee 
binnen de norm van art. 4.12, sub b Wet IB 2001. Deze fictieve vervreemding leidt tot be-
lastingheffing over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer van de 
aandelen op het moment van emigratie en hun verkrijgingsprijs.905 Het gefingeerde ver-
vreemdingsvoordeel wordt daarmee op dezelfde wijze vastgesteld als bij een ‘normale’ 
vervreemding. De fictie van art. 4.46 lid 2 Wet IB 2001 bepaalt vervolgens dat deze ver-
vreemdingswinst wordt genoten op het tijdstip dat onmiddellijk voorafgaat aan het einde 
van de binnenlandse belastingplicht.906 

902 Kamerstukken II 1995/1996, 24 761, nr. 3, blz. 47. Sommige vervreemdingsficties kennen doorschuifregelingen, 
zie art. 4.17 a t/m c Wet IB 2001.

903 Het als vervreemding schetsen van de inkoop van aandelen en de af- of inkoop van winstbewijzen, art. 4.16, lid 
1, sub a t/m c, Wet IB 2001 is echter bedoeld om geen onderscheid te maken tussen de verkoop van aandelen 
en winstbewijzen aan derden en verkoop aan de vennootschap zelf. De aandeelhouder realiseert in beide 
gevallen de in het vermogen besloten rechten. Het aanmerken als vervreemding betekent dat rekening kan 
wordt gehouden met de verkrijgingsprijs van deze aandelen en winstbewijzen. Bezien vanuit het subjectieve 
regime lijkt het expliciet duiden als vervreemding niet (meer) nodig, relevant is slechts of de aandelen en winst-
bewijzen uit het vermogen verdwijnen. Zie Rijkers 2014, IB 4.6.1.Ba.

904 Het artikel bouwt voort op het voormalige art. 20a, lid 6, sub i, Wet IB 1964.
905 Art. 4.19 Wet IB 2001 in combinatie met art. 4.22 Wet IB 2001.
906 Bij de na emigratie ontstane buitenlandse belastingplicht verhoogt het bedrag waarover op grond van de 

vervreemdingsfictie is afgerekend de verkrijgingsprijs van de aandelen, zie art. 7.6 lid 1 Wet IB 2001. 
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Door de fictieve uitbreiding van de bestaande rechtsnorm wordt de emigratie van de 
aanmerkelijkbelanghouder fiscaal gelijkgeschakeld aan een daadwerkelijke vervreemding 
van aandelen door een aanmerkelijkbelanghouder die in Nederland blijft wonen. De 
wetgever streeft deze gelijke behandeling van beide aandeelhouders na omdat hij het 
niet wenselijk acht dat door emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder de heffingsbe-
voegdheid over de in Nederland aangegroeide meerwaarde van de aandelen verloren 
zou gaan.907 Dit claimverlies staat haaks op doel en strekking van de aanmerkelijkbelang-
regeling en doorkruist ook de Nederlandse belastingsoevereiniteit. Zowel het woon-
plaatsbeginsel als het territorialiteitsbeginsel koppelt immers de belastbaarheid van de 
waardemutaties van aandelen aan de Nederlandse heffingssfeer indien deze aandelen 
worden gehouden door een binnenlands belastingplichtige. De heffing over deze 
waardemutaties dreigt door emigratie van de aandeelhouder buiten de boot te vallen, na 
zijn vertrek uit Nederland is immers de nieuwe woonstaat bevoegd tot heffing.908 Om die 
reden plaatst de vervreemdingsfictie een fiscaal hek om Nederland. Daardoor wordt 
bewerkstelligd dat de aanmerkelijkbelanghouder die het land verlaat, de tijdens de 
binnenlandse periode gegroeide fiscale claim afrekent ‘aan de grens’.

Inkomen dat geen in-komen inhoudt
Het oorspronkelijke voorstel voor deze exitheffing introduceert een concrete aanslag 
over het gefingeerde vervreemdingsresultaat van de aandelen met een betaling s-
periode van tien jaar. Dat wekt verbazing in het parlement: “Niemand kan de bedoeling 
hebben dat iemand bij vertrek uit Nederland 25% belasting over zijn vermogen moet 
betalen als er niets gerealiseerd is.”909 Dit gat tussen de fiscale rechtswerkelijkheid en 
de empirische realiteit treedt echter ook bij op bij andere fiscale rechtsficties. In een 
gefingeerd fiscaal bestaan is vaak geen ruimte voor belastingheffing op het daarvoor 
meest geschikte tijdstip. Over de rendementsfictie in box 3 merkt de wetgever zelfs 
op dat hij het irrelevant vindt of en in hoeverre de heffing over de door de wet 
veronderstelde opbrengst betaald kan worden uit bedragen die vrij ter beschikking 
komen.910 Dat is een ferme inbreuk op het realisatieprincipe. Dit beginsel vereist  
dat bij het belasten van inkomen ook daadwerkelijk sprake is van een ‘in-komen’.911 

Belastingheffing dient daarom nauw verbonden te zijn met de mogelijkheid om de 
geheven belasting ook te kunnen betalen.912 Om tegemoet te komen aan dit pay-  

as-you-go-beginsel bij de emigratiefictie creëert de wetgever een conserverende 

907 Inkomsten uit en vervreemdingsopbrengsten van deze aandelen mogen belast worden in de (nieuwe) woon-
staat van de aandeelhouder, zie art. 10 en art. 13 OESO Modelverdrag.

908 Zie art. 13 lid 5 OESO Modelverdrag.
909 Kamerstukken II 1996/1997, 24 761, nr. 26, blz. 21.
910 Brief Staatssecretaris van Financiën van 7 april 2006, kenmerk AFP2006/190U.
911 Adriani in 1940, geciteerd door Hoogendoorn 1998. 
912 Adam Smith 1776, blz. 677: “Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely 

to be convenient for the contributor to pay.”
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aanslag. Er wordt uitstel van betaling verleend over het vervreemdingsresultaat, in 
beginsel tot het daadwerkelijke moment van vervreemding van de aandelen. Tot dat 
moment wordt renteloos uitstel van betaling verleend over het bedrag van de 
aanslag. Sinds het arrest van het HvJ EG inzake de Franse exitheffing voor de houders 
van een aanmerkelijk belang, wordt dit betalingsuitstel in EU-situaties automatisch  
en onvoorwaardelijk verleend en is zekerheidsstelling niet langer vereist.913 Bovendien 
wordt kwijtschelding verleend voor de na emigratie gerealiseerde waardedalingen.914

De emigratieheffing vindt haar tegenhanger in de step-upregeling van art. 4.25, lid 1, Wet 
IB 2001 die bij immigratie voor de verkrijgingsprijs van de aanmerkelijkbelangaandelen 
aanknoopt bij de dan geldende waarde in het economische verkeer. Ook daaruit blijkt dat 
de idee van samenhang, de coherentiegedachte, relevant is voor het bestaan van de ver-
vreemdingsfictie bij emigratie.915 

3.5.1  De tienjaarstermijn als smet op de coherentie-gedachte 
De idee van de coherentiegedachte als basis voor de vervreemdingsfictie bij emigratie 
wordt gedwarsboomd door een aantal elementen in de regeling.916 Belangrijkste 
hinderpaal is de bevrijdende termijn van de conserverende aanslag. Indien immers tijdens 
een periode van tien jaar geen vervreemding van de aandelen plaatsvindt en evenmin 
een andere niet toegelaten omstandigheid optreedt, wordt na deze termijn het op de 
aanslag openstaande bedrag automatisch kwijtgescholden.917 Deze bevrijdende termijn 
slaat een lek in de coherentiegedachte van het systeem. Hoewel de wetgever suggereert 
dat art. 4.16, lid 1, sub h, Wet IB 2001 ter voorkoming van claimverlies bij emigratie een 
vervreemding van de aandelen fingeert, blijkt uit de kwijtscheldingsmogelijkheid dat de 
fictie uitsluitend doel treft bij een tijdelijke emigratie van de aandeelhouder. Door dit 
temporele karakter is de vervreemdingsfictie niet zozeer gericht op coherentie, ze heeft 
bovenal een anti-ontgaanskarakter. Dat wordt ook door de wetgever erkend:

“De oorspronkelijke achtergrond van de Nederlandse aanmerkelijkbelang-bepaling is 
dat een emigrant pas na verloop van een aantal jaren na datum van emigratie uit 
Nederland een ‘echte’ inwoner is van het andere land; eerst na verloop van die termijn  

913 HvJ EG 11 maart 2004, zaak C-9/02 (Hughes de Lasteyrie du Saillant), BNB 2004/258. 
914 Op basis van het territorialiteitsbeginsel zou in feite de nieuwe woonstaat van de aandeelhouder rekening 

moeten houden met deze waardeverminderingen, zie Kamerstukken I 2003/2004, 29 758, nr. 4. 
915 De term ‘coherentie’ betreft eigenlijk situaties waarin een land eerst een fiscale aftrek verleend om een latere 

uitkering vervolgens te belasten (vgl. het regime voor lijfrenten). In de literatuur wordt dit begrip ook benut 
voor de systematiek van deze regeling. Ik volg die gewoonte.

916 Zie ook art. 4.25, lid 2 en 3 van Wet IB 2001. Deze bepalingen verhinderen het verlenen van een step-up aan 
remigranten. Door zodoende de historische verkrijgingsprijs van de aandelen te hanteren heft Nederland over 
een claim die haar niet toekomt. Zie Rechtbank Breda 8 maart 2010, nr. AWB 09/99.

917 Art. 25, lid 8 juncto art. 8, lid 2, IW 1990 (renteloos uitstel) en art. 26, lid, 2 IW (kwijtschelding). Na deze kwijt-
schelding wordt de verkrijgingsprijs van de aandelen aangepast, zie art. 7.6, lid 4 Wet IB 2001. 
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zou duidelijk zijn dat emigratie niet is ingegeven met het doel zijn aanmerkelijk-
belangclaim relatief snel af te schudden.”918

De automatisch verleende kwijtschelding veronderstelt dat de emigratie niet gericht  
zou zijn op belastingontwijking bij een verblijf van meer dan tien jaar in het buitenland. 
Met het hanteren van deze termijn veronderstelt de wetgever in feite het emigratiemotief 
van de aandeelhouder. Daarmee ruilt hij een individueel toepasbare mogelijkheid tot 
tegenbewijs in voor een ongetoetste, globale ‘goed gedrag fictie’.

Het ambivalente karakter van de tienjaarstermijn
Hoewel de exitheffing voor de aanmerkelijkbelanghouder in het leven is geroepen 
om claimverlies over de in Nederland aangegroeide winstreserves te voorkomen, 
wordt deze claim na tien jaar losgelaten.919 In de praktijk verhuizen geëmigreerde 
aanmerkelijkbelanghouders voor een periode van ten minste tien jaar naar het 
buitenland en verrichten in die periode geen handelingen die tot invordering van de 
conserverende aanslag kunnen leiden.920 Daardoor is kwijtschelding de regel 
geworden en geldt betaling van de conserverende aanslag als uitzondering. De tot 
vuistregel uitgegroeide automatische kwijtschelding van de conserverende aanslag 
voor de emigrant lijkt strijdig met het gelijkheidsbeginsel.921 Een niet-emigrerende 
houder van een aanmerkelijk belang zal immers altijd moeten afrekenen over de ver-
mogensaanwas van zijn aandelen die tijdens de binnenlandse periode is gegroeid, 
maar de wetgever gunt de emigrant na tien jaar een volledige vrijstelling voor deze 
heffing. Nu kan worden betoogd dat inwoners en niet-inwoners niet gelijk zijn aan 
elkaar, maar de claim is gerelateerd aan de periode dat voor beide aanmerkelijk-
belanghouders het inwonerschap geldt. In zoverre is sprake van gelijke situaties.922 
Procederen over dit onrecht biedt echter geen baat. De niet-emigrerende aandeel -
houder kan het voordeel van de aandeelhouder over de grens niet vorderen nu de 
kwijtschelding van zijn fiscale claim haaks staat op doel en strekking van de regeling 

918 Notitie ‘Uitgangspunten van het beleid op het terrein van het internationaal fiscaal (verdragen)recht’, 1998.
919 Vgl. de conclusie van A-G Mischo in de zaak Hughes de Lasteyrie du Saillant (HvJ EG 11 maart 2004, zaak C-9/02, 

BNB 2004/258) inzake de door Frankrijk gehanteerde bevrijdende termijn van 5 jaar. Mischo betitelt deze kwijt-
schelding als een “Unverhältnismäßigkeit der nationalen Regelung.”

920 Momenteel leiden winstuitdelingen tot 90% van de aanwezige winstreserves niet tot invordering van de 
 conserverende belastingaanslag. Vaak wordt (kort) na emigratie een dergelijke winstuitdeling tot net onder 
die grens gedaan aan de aanmerkelijkbelanghouder gedaan. Het is dus mogelijk om zelfs binnen de tienjaarsperiode  
de claim grotendeels te realiseren zonder belastingheffing. Het Belastingplan 2016 brengt ook wijzigingen aan 
op dit punt, zie Kamerstukken II 2015/2016,34 302, nr. 3, blz. 21-22.

921 Rijkers 2006 (2) stelt dat de automatische kwijtschelding destijds zou zijn ingevoerd om de exitheffing ‘EU-
proof’ te maken. Met de N-zaak (HvJ EG 7 september 2006, zaak C-470/04) geldt dit argument niet meer. Rijkers 
beschouwt de automatische kwijtschelding daarom als een privilege in materiële zin. In mijn ogen is dat een 
terechte conclusie.

922 Dat spreekt ook uit het gegeven dat de aanmerkelijk-belangheffing wordt beperkt tot de waarde-aangroei die 
kan worden toegerekend aan de periode dat er een fiscale binding van de aanmerkelijk-belanghouder met 
Nederland bestaat. Zie Kamerstukken II 1995/1996, 24 761, nr. 3, blz. 19.
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voor het aanmerkelijk belang. Een beroep op het gelijkheidsbeginsel kan alleen de 
(on)rechtmatigheid van de kwijtschelding vaststellen.923 Daarbij dient onderzocht te 
worden of de ongelijke behandeling gerechtvaardigd kan worden vanuit de idee dat 
de tienjaarsperiode misbruik van het recht voorkomt door fiscaal geïndiceerde 
tijdelijke emigraties minder interessant te maken.

3.5.2  De tienjaarsperiode
Een blik op de wetsgeschiedenis verschaft weinig helderheid over de keuze voor de  
duur van deze periode, de wetgever spreekt slechts over een steeds zwakker wordende 
band met Nederland.924 Daarnaast stelt de wetgever dat het niet verdedigbaar is om de 
claim “onmiddellijk” prijs te geven ten gunste van aanmerkelijkbelanghouders die tijdelijk 
emigreren: 

“Het is op geen enkele wijze te verdedigen deze claim onmiddellijk prijs te geven. 
Zou dat wel het geval zijn, dan zou als het ware een tegemoetkoming ten laste van ‘s 
rijks schatkist worden gegeven aan dergelijke emigranten. Ook tegenover aanmerke-
lijkbelanghouders die in Nederland gevestigd zijn en dat ook blijven, valt een 
dergelijke tegemoetkoming niet te verdedigen.”925 

De termijn van tien jaar lijkt een keuze voor de gulden middenweg. Een kortere termijn zal 
immers de fiscaal gedreven emigrant niet kunnen weerhouden, een langere termijn 
impliceert een langdurige verplichting om deze aandeelhouder fiscaal te volgen. 
Bovendien kunnen de beclaimde reserves na de emigratie een ander karakter krijgen. Dat 
zijn redelijke argumenten voor de door de wetgever gemaakte keuze. 

Het verloop van de tijd kan ook op een andere wijze een rol spelen. Met het huidige 
regime voor het aanmerkelijk belang kiest de wetgever er nadrukkelijk voor om de belas-
tingheffing over de in Nederland gegroeide vermogensaanwas van de aandelen uit te 
stellen tot het moment van daadwerkelijke realisatie van deze (beclaimde) reserves. Zou 
de wetgever hebben gekozen voor een vermogensaanwasheffing bij de houders van een 
aanmerkelijk belang, dan loopt deze heffing in gelijke pas met de aangroei van de fiscale 
claim op deze reserves. Er is dan geen noodzaak meer voor een exitheffing op het 
moment van emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder: deze aandeelhouder heeft al 
jaarlijks afgerekend over de claim. In dat licht kan de keuze van de wetgever voor het 
uitstellen van de heffing tot het moment van de daadwerkelijke realisatie worden gezien 
als een onvolkomenheid in de wetgeving zelf. In dat opzicht zou bij de emigrerende 

923 Vgl. HR 14 juli 2000, BNB 2000/306 inzake een ongeoorloofd gebleken onderscheid in het successierecht.  
De Hoge Raad verwijst naar de wetgever, die de ongelijkheid in art. 21, lid 4, SW 1956 inmiddels heeft hersteld. 

924 Vergeten wordt echter dat de claim is opgebouwd in een tijd dat deze band nog ijzersterk is.
925 Kamerstukken II 1996/1997, 24 761, nr. 7, blz. 20.
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aandeelhouder na afloop van de tienjaarsperiode gesproken kunnen worden over het 
verjaringsaspect van een onvolkomen gebleken wetgeving. Na deze tien jaar zou de band 
met Nederland zodanig verzwakt zijn dat de door de wetgever veroorzaakte onvolko-
menheden niet meer tegengeworpen kunnen worden aan de emigrant. Daaruit spreekt 
de idee dat de tijd alle wonden zou helen, ook de wonden ontstaan door een onvolkomen 
wetgeving. Waarom deze helende kwaliteit van de tijd niet ook zou gelden voor de 
aandeelhouder die in Nederland blijft is minder duidelijk. 

Ook indien de hiervoor genoemde argumenten een afdoende onderbouwing zouden 
vormen voor het bestaan van de termijn en de duur daarvan,926 ontbreekt voor mij de 
rechtvaardiging voor de onevenredig ongelijke behandeling van aandeelhouders. De aan 
emigranten verleende automatische kwijtschelding van de belastingheffing over een in 
Nederland opgebouwde claim staat haaks op het coherentiebeginsel en het territorialiteits-
beginsel. Deze beginselen impliceren dat een tijdens de binnenlandse periode ontstane 
fiscale claim geïnd dient te worden bij iedere vorm van realisatie, een redenering die geldt 
voor iedere houder van een aanmerkelijk belang. 
Bij voortzetting van de huidige emigratieheffing voor aanmerkelijkbelanghouders lijkt de 
enige theoretisch juiste oplossing het doorstrepen van de bevrijdende tienjaarstermijn in 
deze regeling.927 Uit recent gepresenteerde plannen blijkt dat de fiscale wetgever deze 
consequentie inmiddels ook heeft getrokken. In het Belastingplan 2016 wordt immers 
voorgesteld om de tienjaarstermijn te schrappen.928 

3.6   De relatie van de vervreemdingsfictie bij emigratie 
met het verdragsrecht 

3.6.1  Inleiding
De reparerende fiscale rechtsfictie heeft niet alleen een bijzondere positie in de nationale 
belastingwetgeving, ook in relatie tot het fiscale recht van andere landen vormt ze een 
speciale categorie. Indien Nederland geen verdrag heeft gesloten met het andere land,  
dan levert de toepassing van de nationaalrechtelijke fictie in een grensoverschrijdende situatie 
in theorie geen enkel probleem op. Nederland kan en mag in deze situatie ongehinderd haar 

926 Elke keuze voor de duur van een termijn heeft echter een arbitrair karakter. In een doorsnee situatie lijkt de 
keuze voor tien jaar voldoende lang om fiscaal gedreven ‘hopgedrag’ tussen landen te voorkomen.

927 Vgl. de motie van Groot en Bashir, Kamerstukken II 2014/2015, 34 002, nr. 62. Zij verzoeken de regering te onder-
zoeken op welke wijze art. 25 IW aangescherpt kan worden. Deze motie is verwerkt in het Belastingplan 2016, 
zie hierna.

928 Kamerstukken II 2015/2016, 34 302, nr. 3, blz. 22-24. Met dit voorstel vervalt de tweede volzin van art. 25, lid 8, IW 
1990. Opmerkelijk is de keuze voor invoering met terugwerkende kracht. Zie de kritiek van de Raad van State, 
Kamerstukken II 2015/2016, 34 302, nr. 4, blz. 10. Nu de voorstellen gepresenteerd zijn na de afsluiting van het 
script op 31 augustus 2015, is een uitgebreide bespreking daarvan helaas niet mogelijk.
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fiscale (vervreemdings) - ficties hanteren.929 In een bilaterale verdragssituatie kan een 
nationaal rechtelijke fictie echter een verdragsfrustrerende werking hebben. Het alsof kan 
immers aanleiding geven tot herclassificatie, een verschuiving van het te classificeren 
inkomen vanuit het ene verdragsartikel naar een andere bepaling. Ik onderzoek dat in 
deze paragraaf.930 Het oordeel over de verdragsrechtelijke rechtmatigheid van de fictie 
van art. 4.16, lid 1, sub h, Wet IB 2001 zal worden gebaseerd op de jurisprudentie gewezen 
over de positie van andere nationaalrechtelijke ficties in bilaterale belastingverdragen. 

Deze verdragen bieden overigens alleen bescherming tegen de juridisch dubbele belas-
tingheffing die optreedt als hetzelfde inkomen bij hetzelfde rechtssubject twee keer 
belast dreigt te worden. Toepassing van een fiscale rechtsfictie kan echter ook leiden tot 
een situatie waarin hetzelfde inkomen bij meer dan één rechtssubject wordt belast. Zo 
kan Nederland een inwoner belasten als ‘genieter’ van fictief inkomen, terwijl de verdrags-
partner dezelfde inkomsten (al dan niet reëel genoten) bij een andere persoon onderwerpt 
aan een belasting naar het inkomen. Die mogelijkheid kan zich bijvoorbeeld voordoen bij 
de transparantiefictie van art. 2.14a Wet IB 2001. Verdragen beschermen niet tegen deze 
economisch dubbele heffing, de Hoge Raad heeft evenmin arresten gewezen in die 
richting. De toepassing van een nationale rechtsfictie die leidt tot economisch dubbele 
heffing veroorzaakt, formeel gezien, geen verdragsrechtelijke problemen.931 De praktische 
gevolgen van deze fiscale rechtsfictie zijn wel problematisch, zij kunnen alleen worden 
opgelost in onderling overleg tussen beide landen. 

3.6.2  Verdragsuitlegging: de goede lezer en het halve woord
Nu bilaterale belastingverdragen zien op de verhouding tussen de heffingsrechten van 
bron- en woonstaten verbaast het niet dat de jurisprudentie voorbeelden toont die het 
‘landje-pik gedrag’ van een verdragsluitende staat aan banden leggen.932 Deze ‘diefstal’ 
van heffingsrechten kan optreden bij de introductie van een nationale rechtsfictie. Haar 
introductie leidt vooral tot problemen als de wetgever een alsof creëert dat de heffings-
bevoegdheid over bepaalde voordelen toewijst aan Nederland, waar dat eerder, in de 
fictieloze situatie, niet het geval zou zijn.933

929 Voor de eventueel optredende dubbele heffing is de belastingplichtige aangewezen op het Bvdb 2001. 
930 De relatie tussen deze nationaalrechtelijke fictie en het EU-verdrag blijft buiten beschouwing. Uit de zaak N 

(HvJ EG 7 september 2006, zaak C-470/04) kan immers worden geconcludeerd dat de huidige opzet van deze 
exitheffing EU-proof is. Ik verwijs verder naar Peters 2007, blz. 269 e.v.

931 Art. 2.14a Wet IB 2001 zou daarom niet strijdig zijn met de goede verdragstrouw, zie Kamerstukken II 2009/2010, 
31 930, nr. 18. Anders: Cornelisse 2009. 

932 Zie Kamerstukken II 2009/2010, 31 930, nr. 18, blz. 7.
933 Voor een uitgebreide analyse van deze en andere vormen van Tax Treaty Override, zie De Pietro 2012.
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Vroege vogels
In de eerste arresten over de verdragsrechtelijke implicaties van een nationale rechtsfictie 
oordeelt de Hoge Raad zonder te verwijzen naar algemene regels voor verdragsuitleg. 
In deze vroege jurisprudentie kijkt hij alleen naar het betrokken verdragsartikel.  
Op deze wijze benadert de Hoge Raad de verdragsrechtelijke positie van art. 31  
Wet IB 1964.934 Deze anti-misbruikfictie moet voorkomen dat voorafgaande aan de 
liquidatie van een vennootschap de aandelen worden vervreemd in het zicht van die 
liquidatie. Voor een ‘gewone’ aandeelhouder (geen aanmerkelijk belang) bepaalt het 
regime van de Wet IB 1964 immers dat een liquidatie-uitkering op de aandelen wordt 
aangemerkt als een progressief belast dividend. Vervreemding van deze aandelen 
voorafgaand aan de liquidatie van de vennootschap vormt binnen de bronnentheorie 
echter een onbelaste transactie. Om die uitweg af te snijden, fingeert art. 31 Wet IB 
1964 dat de vervreemding ‘in het zicht van liquidatie’ kwalificeert als een dividend. 
De vraag rijst of de daaruit voortvloeiende heffing binnen een bilateraal verdrag 
geëffectueerd kan worden nu geen sprake is van reële dividenden. De Hoge Raad 
oordeelt echter dat voor verdragstoepassing sprake is van een vervreemding: “De 
omstandigheid dat een uit de vervreemding van aandelen verkregen voordeel als 
het onderhavige voor de belastingheffing in Nederland (…) wordt begrepen onder 
de inkomsten uit vermogen is voor de uitleg van het Verdrag zonder betekenis.”935 

In latere arresten over de positie van nationale fiscale rechtsficties binnen belastingverdragen 
leunt de Hoge Raad echter sterk op de algemene regels voor verdragsuitleg. Die weg kan 
worden bewandeld via twee verschillende routes: het OESO Modelverdrag en het Verdrag 
van Wenen inzake het verdragenrecht.936 Het is overigens niet altijd duidelijk waarom de 
Hoge Raad in een bepaald arrest kiest voor een van beide routes.937

De weg via art. 3, lid 2 OESO Modelverdrag bevat een (beperkt) dynamische methode 
voor de uitleg van belastingverdragen. Volgens deze OESO interpretatie geldt een ver-
dragsdefinitie als leidend. Zou over deze begripsuitleg verschil van mening bestaan, dan 
geldt de context van dit begrip binnen het verdrag. Ontbreekt een verdragsdefinitie, zoals 
bij fiscale rechtsficties vaak het geval is, dan wordt het begrip uitgelegd naar de betekenis 
die ze op dat moment heeft in het nationale fiscale recht.938 Bij deze dynamische vorm van 

interpretatie gaat echter de context van het verdrag, te herleiden uit de intentie van de 

934 Art. 13 OESO Modelverdrag.
935 HR 3 juli 1991, BNB 1991/248, r.o. 4.2.
936 Hierna aangeduid als Verdrag van Wenen. Het verdrag is op 9 mei 1985 in werking getreden in Nederland.
937 Zie Commissie ficties en forfaits 2014, blz. 204. In HR 5 september 2003, BNB 2003/380 (pensioenafkoop) beroept  

de Hoge Raad zich op de goede verdragstrouw van art. 31 Verdrag van Wenen, maar in HR 18 juni 2004,  
BNB 2004/314 (fictieve rente) zoekt de Hoge Raad aansluiting bij art. 3, tweede lid, OESO. Het is jammer dat de 
Hoge Raad deze keuze niet helder toelicht.

938 Art. 3 lid 2 OESO Modelverdrag: “any term not defined therein shall (…) have the meaning that it has at that time 
under the law of that State.” Dat moment is het tijdstip waarop de te beoordelen omstandigheid zich voordoet.
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verdragsluitende staten, voor op de uitleg van begrippen volgens de nationale 
wetgeving.939 Bovendien stelt paragraaf 13 van het commentaar bij art. 3 OESO 
Modelverdrag dat het niet de bedoeling is dat een verdragsstaat door aanpassing van zijn 
nationale regelgeving ná de totstandkoming van een verdrag de overeengekomen 
verdeling van de heffingsbevoegdheid wijzigt. Ook een dynamische interpretatie staat 
‘landje-pik gedrag’ niet toe.

In beginsel heeft de route via het OESO Modelverdrag als lex specialis voorrang boven de 
systematiek van het Verdrag van Wenen. Pas als een uitleg op grond van de OESO-regels 
geen (eenduidige) oplossing biedt en verdragsluitende staten het niet (meer) eens 
kunnen worden over de betekenis van verdragsrechtelijke begrippen, kan de route via het 
Verdrag van Wenen genomen worden. De daarin opgenomen leidraad voor verdragsuit-
legging stelt weliswaar dat een niet in het verdrag gedefinieerd begrip uitgelegd moet 
worden naar de betekenis die het heeft in de bronstaat, maar ook dan geldt altijd art. 26 
van het Verdrag van Wenen. Dit artikel verwoordt de kern van verdragsinterpretatie: een 
verdrag moet door beide verdragspartners te goeder trouw worden uitgelegd. In art. 31 
tot en met art. 33 van het Verdrag van Wenen wordt dit uitgangspunt gepreciseerd.940 Zo 
stelt art. 31 dat deze uitleg moet aangrijpen bij de betekenis van termen in de context van 
het verdrag en in het licht van de inhoud daarvan.941 In zoverre wordt de uitleg van termen 
en begrippen op grond van de nationale wetgeving opzij geschoven. Daarbij kent art. 32 
van het Verdrag van Wenen ook betekenis toe aan uitlatingen gedaan bij de totstandkoming 
van het verdrag en aan de omstandigheden destijds.942 Deze nadruk op de verdragshistorie 
geeft deze verdragsinterpretatie een statisch tintje.

3.6.3  De basis voor de leer 
Ongeacht de gekozen route voor verdragsinterpretatie geldt dat het eenzijdig toe-eigenen 
van heffingsbevoegdheid door middel van een nationaalrechtelijke rechtsfictie 
conflicteert met de goede trouw. Deze fatsoensregel over de uitleg en uitvoering van het 
verdrag moet altijd in acht worden genomen door de verdragspartners. De goede trouw 
vereist dat gedane beloften eerlijk en loyaal worden nagekomen.943 Dat beginsel geldt 
ook als een van de verdragspartners een rechtsfictie hanteert in zijn belastingwetgeving.  
In Nederland wordt de eerste steen voor deze Goede Trouwe Leer gelegd op 5 september 
2003. Op die dag wijst de Hoge Raad drie arresten over de verdragstoepassing ten aanzien 

939 Daaruit spreekt, opvallend genoeg, weer een statische interpretatie. 
940 Art. 33 Verdrag van Wenen betreft verschillen o.g.v. de vertaling van verdragen, ik laat dat onbesproken. 
941 Art. 31, lid 2 Verdrag van Wenen noemt als context de verdragstekst, de preambule, de protocollen en eventueel 

andere overeenkomsten.
942 Art. 32 Verdrag van Wenen: “Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the 

preparatory work of the treaty and the circumstances of its conclusion (…).”
943 Engelen 2006, blz. 14.
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van fictieve inkomsten.944 Deze arresten zijn, gelet op het algemene karakter van de 
overwegingen, van belang voor iedere fiscale rechtsfictie. Ik maak een korte uitstap naar 
het arrest waarin de verdragspositie van het fictieve loon onder het Belastingverdrag Ne-
derland-België 1970 centraal staat.945 

In dit arrest oordeelt de Hoge Raad dat art. 3, par. 2 OESO Modelverdrag een land toestaat 
om inkomsten die naar hun aard aan dat land ter heffing zijn toegewezen, te belasten 
volgens de in dat land geldende wettelijke bepalingen. Die vrijheid geldt niet alleen met 
betrekking tot de wijze van heffing, maar ook ten aanzien van de bepaling van het tijdstip 
waarop die inkomsten in aanmerking worden genomen, de bepaling van hun omvang én 
de wijze van hun berekening. Daaruit volgt bijna automatisch dat er ook binnen de wereld 
van een belastingverdrag ruimte kan zijn “voor het toepassen van nationale bepalingen 
waarbij de wetgever zich bedient van forfaits of ficties.”946 Op deze hoofdregel geldt 
volgens de Hoge Raad een belangrijke uitzondering:

“Anders wordt het indien door wetsduiding of door het gebruik van ficties de nationale 
wetgever inkomsten die naar hun aard volgens het Verdrag onder een bepaald 
verdrags artikel vallen dat die inkomsten niet aan Nederland ter heffing toewijst, 
bestempelt tot inkomsten die, zo de nationale duiding ook voor de toepassing van 
het Verdrag zou gelden, onder de omschrijving van een ander verdragsartikel komen 
te vallen dat die inkomsten wel aan Nederland ter heffing toewijst. Voor een duiding 
met een dergelijk effect laat artikel 3, § 2, van het Verdrag geen ruimte, omdat 
daarmee de werking van het Verdrag eenzijdig zou worden gewijzigd.”947

Heffing op grond van de fictief loonregeling wordt daarom niet toegestaan. Effectuering 
van dit alsof heeft immers tot gevolg dat Nederland als bronstaat zou heffen over niet daad- 
werkelijk verkregen loon als inkomen uit dienstbetrekking, hoewel het latere reële inkomen  
in de vorm van dividend of vermogenswinst aan de aanmerkelijkbelanghouder toevloeit. 
Dat zijn inkomsten waarover de woonstaat (in casu België) mag heffen.948 Toepassing van 
deze nationaalrechtelijke fictie leidt tot een verdragsrechtelijke herclassificatie van inkomen 
waardoor een verschuiving in de door dit verdrag toe te wijzen heffingsrechten ontstaat. 
Indien en voor zover het bestaan van een nationaalrechtelijke fictie en haar gevolgen 
onbekend zijn bij de verdragspartner, is dit niet in overeenstemming met het verdrags-

944 HR 5 september 2003, BNB 2003/379 en BNB 2003/381 (beide inzake fictief loon) en HR 5 september 2003, BNB 
2003/380 (pensioenafkoop).

945 HR 5 september 2003, BNB 2003/379.
946 HR 5 september 2003, BNB 2003/379, r.o. 3.4.1.
947 HR 5 september 2003, BNB 2003/379, r.o. 3.4.2. Gezien de verwoording acht de Hoge Raad de verschuiving 

van heffingsrechten niet aannemelijk bij forfaits. Het is echter niet duidelijk wat volgens de Hoge Raad het te 
onderscheiden verschil zou zijn tussen beide leden van de fictiefamilie.

948 Zie art. 15/16 van het Verdrag Nederland-België 1970 (inkomen uit dienstbetrekking, belast in bronstaat) en art. 
10/13 van dat verdrag (dividenden en vermogenswinsten, in beginsel belast in woonstaat). 
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fatsoen dat bij de uitleg en toepassing van verdragen in acht moet worden genomen.  
De reparatiefictie van art. 12a Wet LB 1964 verliest in deze verdragssituatie daardoor haar 
gelding. 949 

Hoewel de Hoge Raad in het Singapore-arrest950 geen onderscheid maakt tussen ficties 
die voor of na de sluiting van een bilateraal verdrag zijn ontstaan, kan de inhoud van een 
nationaalrechtelijke fictie bekend zijn bij de verdragspartner indien het verdrag wordt 
gesloten ná de introductie van deze alsof-bepaling. Het fiscale alsof komt daardoor niet  
in strijd met de goede verdragstrouw en houdt verdragsrechtelijk stand.951 
Komt een nationaalrechtelijke fictie pas na het sluiten van een verdrag tot stand, dan heeft 
Nederland een notificatieverplichting. 952 Ons land zal dus haar verdragspartners moeten 
informeren over de introductie van een nationale rechtsfictie met mogelijke verschuivingen  
in de verdragsrechtelijke heffingsbevoegdheid. Die mededeling is ook nodig om te kunnen 
beoordelen of het alsof een wijziging van de verdragsbepalingen, het sluiten van een 
aanvullend protocol of een Memorandum of Understanding nodig maakt.953 Ook buiten 
deze notificatieverplichting om zou evenwel meer aandacht besteed kunnen en moeten 
worden aan de betekenis van de termen in een verdrag, dan hoeft daarover, bij de 
praktische toepassing van het verdrag, geen discussie meer te ontstaan.954 

3.6.4  De vervreemdingsfictie getoetst aan de leer 
Nu de Hoge Raad grenzen stelt aan de mogelijkheden die de wetgever heeft om via 
rechtsficties zijn belang in verdragssituaties zeker te stellen, rijst de vraag of ook de ver-
vreemdingsfictie bij emigratie een verdragsfrustrerende werking heeft. Zoals hierna 
wordt geschetst, zal de Hoge Raad die vraag ontkennend beantwoorden.

De achterzijde van de spiegel
In een verdragssituatie zou de introductie van een vervreemdingsfictie voor de 
emigrerende houder van een aanmerkelijk belang een eenzijdige verschuiving van 
heffingsbevoegdheden met zich mee kunnen brengen. De heffing over de fictieve 
vervreemdingswinst van de aanmerkelijkbelanghouder knoopt echter aan bij het 

949 De lijn van dit arrest wordt onder meer voortgezet in HR 18 juni 2004, BNB 2004/314 (fictieve rente), HR 19 juni 
2009, BNB 2009/263 (pensioenaanspraken) en HR 19 juni, BNB 2009/264 (lijfrente). In HR 12 december 2003, 
BNB 2004/123 (inkoop eigen aandelen) volgt de Hoge Raad de nationale rechtsfictie voor toepassing van het 
verdrag wel, ofschoon ook dit alsof tot stand is gekomen na inwerkingtreding van het verdrag. Het verschil met 
de andere arresten is dat deze fictie de heffingsbevoegdheid van Nederland juist beperkt. Ook de belasting-
plichtige komt daardoor in een gunstiger positie. Hoewel de Hoge Raad zich daarover niet uitlaat, lijkt dat 
minder relevant. Zie ook Commissie ficties en forfaits 2014, blz. 205.

950 HR 5 september 2003, BNB 2003/380 inzake een gedeeltelijke afkoop van pensioenrechten. 
951 Vgl. HR 9 november 2012, BNB 2013/72 inzake de fictief loonbepaling onder het Verdrag Nederland-België 2001. 
952 Art. 2, vierde lid, OESO-Modelverdrag: “The competent authorities of the contracting States shall notify each 

other of any significant changes that have been made in their taxation laws.”
953 Zie Booij 2005. 
954 Een terechte conclusie van de Commissie ficties en forfaits 2014, blz. 195.
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moment voorafgaand aan zijn emigratie. Strikt genomen is van een verdragssituatie 
dan (nog) geen sprake. Nu de wetgever de heffing heeft gesitueerd op het allerlaatste 
moment van de binnenlandse belastingplicht, is na emigratie van de aanmerkelijk-
belanghouder eigenlijk alleen sprake van invordering van de conserverende aanslag. 
Aan vragen over verdragstoepassing zou dan niet worden toegekomen. Die gedachte 
acht ik echter onjuist: het door art. 4.46 lid 2 Wet IB 2001 verwoorde moment is 
immers onlosmakelijk verbonden met de vormgeving van de fiscale rechtsfictie. Met 
het gefingeerde genietingsmoment beoogt de wetgever nadrukkelijk de verdrags-
rechtelijke heffingsbevoegdheid over vermogenswinsten na emigratie te wijzigen, 
ook al verplaatst de fictie het heffingsmoment naar de andere zijde van de spiegel. 
Ook dat kan in strijd komen met de goede verdragstrouw en dient daarom onderzocht 
te worden.955 

De meeste Nederlandse belastingverdragen bevatten een voorbehoud voor een periode 
van tien jaar inzake de heffingsbevoegdheid over de vervreemdingswinst van een 
aanmerkelijk belang: in die periode blijft Nederland heffingsbevoegd over deze winst.  
Er is dan geen sprake van een onterecht toe-eigenen van heffingsrechten.956 Bij deze 
verdragen kan en mag Nederland tijdens deze periode heffen over reële en gefingeerde 
vervreemdingswinsten van de aandelen behorend tot een aanmerkelijk belang.

Van verdragsfrustratie kan wel sprake zijn bij belastingverdragen die voor 1997 zijn 
afgesloten. Het voorbehoud in deze verdragen beslaat slechts een periode van vijf jaar na 
de emigratie van de aandeelhouder. Na deze periode herleeft de hoofdregel van art. 13, 
lid 5, OESO-Modelverdrag en wordt de exclusieve heffingsbevoegdheid over deze 
 vermogenswinsten teruggegeven aan de (nieuwe) woonstaat. Nu de in 1997 geïntrodu-
ceerde conserverende aanslag een periode omvat van tien jaar, lijkt bij ‘oude’ verdragen 
sprake van een posterieur oprekken van de vijfjaarstermijn van het voorbehoud. Hof 
‘s-Hertogenbosch oordeelt daarom dat art. 4.16, lid 1, sub h, Wet IB 2001 strijdig is met de 
goede verdragstrouw. Na afloop van de vijfjaarsperiode van het voorbehoud zou deze 
rechtsfictie een eenzijdige verschuiving veroorzaken in de verdeling van de heffings-
bevoegdheid. De vervreemdingsfictie belast immers de opgepotte winst als vermogens-
winst op het moment vlak voor emigratie, terwijl uit deze winst ook dividenden kunnen 
vloeien die na emigratie hoofdzakelijk door de nieuwe woonstaat belast mogen worden.957 

955 Vgl. HR 20 februari 2009, BNB 2009/262, r.o. 3.7.
956 Er zijn ook andere wegen. De Pietro 2012, blz. 254, wijst daarop: “an ambulatory interpretation, in fact, allows a 

partial midification of the original agreement by admitting the application of a domestic definition as amended 
after the conclusion of the relevant treaty.” Als beide verdragspartners daarmee instemmen, ontstaat in feite 
een “legitimate treaty override.”

957 De heffingsbevoegdheid van Nederland als bronstaat over dividend is beperkt, zie art. 10 lid 2 OESO-model-
verdrag.
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Het hof ziet daarin een verboden herclassificatie die strijdig is met het verdragsfatsoen.958 

Rijkers acht de door het hof geschetste tegenstelling tussen vermogenswinsten en 
dividenden echter onjuist. Hij stelt dat de materiële grondslag voor de heffing over het 
inkomen uit aanmerkelijk belang berust op de vermogensaanwas van de aandelen, 
afrekening vindt plaats bij realisatie van deze aanwas. Die kern van de aanmerkelijkbelang-
regeling wordt volgens hem juist weerspiegeld in haar regels voor fictieve vervreemdingen, 
niet in haar bepalingen omtrent de reële vervreemding.959 De emigratieheffing belast  
de facto de waardestijging in de binnenlandse periode en staat daardoor tegenover de 
waardestijging in de buitenlandse periode. De vergelijking met dividenden is in dat 
opzicht onjuist, van een verdragsfrustrerende werking zou dan geen sprake zijn. Art. 4.16, 
lid 1, sub h, Wet IB 2001 fingeert weliswaar de vervreemding zelf, maar anders dan bij  
een exitheffing over een (afkoop van een) pensioen of lijfrente - waar een uitkering wordt 
gefingeerd waarover niet kan worden beschikt - vindt deze emigratieheffing haar 
grondslag in daadwerkelijk aangegroeide winstreserves.960 

Een frustratieloze fictie
In gelijke zin oordeelt de Hoge Raad dat het opleggen van een conserverende 
aanslag aan de emigrerende aanmerkelijkbelanghouder niet in strijd is met de goede 
verdragstrouw, ook niet bij oude verdragen.961 Het bij emigratie belasten van de 
feitelijk bestaande waardeaangroei van de aanmerkelijkbelangaandelen roept voor 
bilaterale verdragen geen problemen op. De Hoge Raad baseert zijn oordeel op  
de grammaticale onduidelijkheden tussen de tekst van het modelverdrag en het 
commentaar daarop. Uit het officiële commentaar bij art. 13 lid 5 OESO-Model verdrag 
herleidt de rechter dat het gebruik van de term “gains from the alienation of any 
property” niet betekent dat voor de heffing over vermogenswinst uitsluitend 
aangeknoopt mag worden bij een vermogensaanwas die door vervreemding tot uiting 
komt.962 Hoewel de tekst van art. 13 OESO-Modelverdrag spreekt over vermogens-
winsten, zou uit het commentaar afgeleid kunnen worden dat daaronder zowel 
gerealiseerde als ongerealiseerde vermogenswinsten vallen.963 Op deze wat gekunstelde 
wijze creëert de Hoge Raad ruimte om de in een belastingverdrag neergelegde 

958 Hof ‘s-Hertogenbosch 15 september 2005, nr. 03/0689, V-N 2005/47.11, r.o.4.2.2.1: “De winsten waaruit dat potentiële 
dividend zal worden geput, worden voordien geacht genoten te zijn en ze worden vervolgens eenzijdig door 
wetswijziging naar nationaal recht als vermogenswinsten gekwalificeerd.” Engelen spreekt over een terecht 
oordeel, zie Engelen 2006, blz. 31.

959 Rijkers 2006 (1), blz. 483. De U-bocht van de fiscale rechtsfictie kan daardoor de aansluiting bij die kern waarborgen.
960 Vgl. de juni-arresten inzake exitheffingen bij pensioen en lijfrenten, HR 19 juni 2009 BNB 2009/263-266.
961 HR 20 februari 2009, BNB 2009/260 (België), HR 20 februari 2009, BNB 2009/261 (Verenigde Staten) en HR 20 

februari 2009, BNB 2009/262 (Engeland). 
962 HR 20 februari 2009, BNB 2009/262, r.o. 3.8 slot. In feite geeft de OESO geen keuze voor allocatie.
963 Kavelaars 2009. Hij merkt terecht op dat die onduidelijke relatie tussen tekst en commentaar onwenselijk is. De 

verdragstekst zou een duidelijk onderscheid moeten maken tussen gerealiseerde en ongerealiseerde winst.
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 allocatiebepaling voor vermogenswinsten te doorkruisen met een verdragsposterieure 
fictie die een heffingsrecht creëert vlak voor emigratie, zoals de emigratieheffing 
voor de aanmerkelijkbelanghouder. Van een ongeoorloofde uitbreiding van het 
Nederlandse heffingsrecht is dan geen sprake. De aanmerkelijkbelangregeling 
beoogt immers de waardestijging van het aanmerkelijk belang te belasten die is 
ontstaan gedurende de periode van Nederlands inwonerschap van de aanmerkelijk-
belanghouder. De Hoge Raad voegt daaraan toe dat de evenwichtigheid van het 
Nederlandse systeem van heffing wordt benadrukt door de bij immigratie verleende 
step-up van art. 7.6, lid 1, Wet IB 2001. Ook daarom houdt de vervreemdingsfictie bij 
emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder verdragsrechtelijk stand, in tegenstelling 
tot de reparatieficties die in eerdere arresten zijn gesneuveld.964 Anders dan bij deze 
verdragsfrustrerende ficties, waar botsingen optreden tussen de belangen van 
woonland en bronland, zijn nu immers beide verdragsstaten in achtereenvolgende 
perioden de woonstaat van de aanmerkelijkbelanghouder.965 

Het verhaal lijkt helder. Ook bij oude verdragen kan Nederland, zonder in strijd te komen 
met de goede verdragstrouw, een conserverende aanslag opleggen aan zijn emigrerende 
aanmerkelijkbelanghouders. Bij hun emigratie wordt de feitelijk aanwezige waardeaangroei 
alleen eerder belast dan bij daadwerkelijke realisatie van deze reserve. Het betalingsuitstel 
en zelfs de automatische kwijtschelding van het bedrag van de aanslag na tien jaar zou 
niet afdoen aan het karakter van de emigratieheffing als een heffing over de in Nederland 
opgekomen waardestijging van de aandelen behorend tot een aanmerkelijk belang.966 

3.6.5  Het raadsel van de verdwenen dividenden
Zowel Rijkers als de Hoge Raad rechtvaardigen de emigratiefictie met een verwijzing naar 
de kern van het fiscale regime voor de aanmerkelijkbelanghouder: het belasten van de in 
Nederland ontstane vermogensaanwas van de aandelen. Dat met de daadwerkelijke heffing 
(doorgaans) wordt gewacht tot het moment dat de daarin aanwezige reserves worden 
gerealiseerd, verandert het inkomenskarakter van de waardestijging van de aandelen niet. 
In die optiek is geen plaats voor de door Hof ‘s-Hertogenbosch gesignaleerde verdrags-
rechtelijke invloed van de emigratiefictie op de latere uitkering van dividenden. De regeling  
bij emigratie zou immers gericht zijn op een heffing over vermogenswinsten, niet op een 
heffing over (potentieel) dividend.

Die visie klinkt aannemelijk, maar toch wringt er iets. Een aanmerkelijkbelanghouder kan 
immers de winstreserves uit ‘zijn’ vennootschap op twee manieren realiseren: door een 
uitdeling van de reserves zelf of door een vervreemding van zijn aandelen. Deze relatie 

964 Zoals de fictief loonarresten, zie onder meer HR 5 september 2003, BNB 2003/379.
965 Beroepschrift Staatssecretaris van Financiën bij HR 20 februari 2009, BNB 2009/260 (België).
966 HR 20 februari 2009, BNB 2009/260, r.o. 4.3.3. 
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tussen het inkomen uit het vermogen en de met dit vermogen behaalde winst staat zelfs 
aan de wieg van de invoering van de regeling voor het aanmerkelijk belang in 1997.  
De band tussen dividend en vervreemdingswinst houdt ook stand als we alleen het 
 vermogensaanwaskarakter van de aanmerkelijkbelangregeling zouden erkennen. Deze 
relatie wordt zelfs onderstreept door de vormgeving van de conserverende aanslag die 
wordt opgelegd bij emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder. In de tienjaarsperiode 
van het voorbehoud wordt deze aanslag immers verminderd met de bedragen van de in 
Nederland verschuldigde (dividend)belasting over uitkeringen van dividend die hebben 
plaatsgevonden.967 In zijn arrest zwijgt de Hoge Raad daarover, wellicht geïnspireerd door 
de beperkte praktische reikwijdte van de problematiek. De conserverende aanslag lost 
onder het huidige regime immers na tien jaar op.968

Zou echter een vervreemdingsfictie bij emigratie tot gevolg hebben dat de op het emi-
gratiemoment geconstateerde, maar ongerealiseerde vermogensaanwas altijd kan en 
mag worden belast in de voormalige woonstaat, dan leidt iedere latere uitkering van 
dividenden uit deze reeds belaste winstreserves tot een (deels) dubbele heffing. Ondanks 
de conserverende aanslag is het woonland immers bevoegd te heffen over dividenden.969 
Het is jammer dat de Hoge Raad aan dat aspect geen aandacht besteedt. Ook het 
commentaar op het OESO Model Verdrag vergeet deze samenhang tussen art. 10 en art. 
13 van het verdrag.970 Deze relatie tussen de reguliere voordelen en de vervreemdings-
voordelen wordt verder gecompliceerd doordat de bevoegdheid tot heffing over dividenden 
volgens art. 10 OESO Modelverdrag verdeeld is tussen woon- en bronstaat, terwijl art. 13, 
lid 5 OESO Modelverdrag de heffing over de vermogenswinsten - zowel gerealiseerd als 
ongerealiseerd - exclusief toewijst aan de woonstaat.971 Hoewel de Hoge Raad de aanmer-
kelijkbelangheffing bij emigratie niet strijdig acht met de goede verdragstrouw, roept 
deze rechtsfictie toch vragen op, zowel bij oudere als bij nieuwe verdragen. De wetgever 
kan echter opgelucht ademhalen nu de rechter de verdragsrechtelijke aspecten van zijn 
reparatiefictie heeft geaccepteerd. Daarmee staat haar juridische rechtmatigheid op dit 
punt vast. 

967 Art. 26, lid 4 IW 1990, juncto art. 4 UvReg. IW 1990. Deze kwijtschelding voorkomt alleen dubbele heffing als de 
vennootschap in Nederland gevestigd is, de afboeking betreft immers alleen de in Nederland  verschuldigde 
belasting. Nu Nederland als bronstaat een heffingsrecht heeft van 15% over dividenden, komt alleen dat 
 bedrag voor kwijtschelding in aanmerking, zie Kamerstukken II 1996/1997, 24 761, nr. 8, blz. 22. Ook in dat 
 opzicht  bestaat er een conflict tussen de conserverende aanslag en art. 10 van het Verdrag.

968 Uit het Belastingplan 2016 blijkt dat wellicht een einde komt aan dit automatisch oplossen. Zie Kamerstukken 
II 2015/2016, 34 302, nr. 3, blz. 21. Dat vergroot evenwel het probleem van de potentieel dubbele heffing, die 
slechts deels wordt opgelost door verrekening met bronheffingen.

969 Dubbele heffing wordt deels gematigd indien de voormalige woonstaat de in deze bronstaat geheven bron-
heffing verrekent met de verschuldigde exitheffing. De nieuwe woonstaat kan evenwel ook de gerealiseerde 
vermogenswinsten belasten zonder rekening te houden met de heffing over de vermogensaanwas door de 
oude woonstaat. Voor die dubbele heffing bestaat evenmin een tegemoetkoming.

970 De problematiek is niet beperkt tot Nederland, het betreft ook andere staten met een vergelijkbare exitheffing.
971 Zie verder Kavelaars 2009. Hij schetst de onevenwichtigheid van deze bronstaatheffing.
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3.7   De aanvaardbaarheid van de vervreemdingsfictie  
bij emigratie

Als modelfictie van de categorie anti-misbruikficties wordt ook art. 4.16, lid 1, sub h, Wet IB 
2001 onderzocht op de mate waarin deze vervreemdingsfictie voldoet aan de eisen van 
goed belastingrecht. Dat onderzoek naar haar aanvaardbaarheid behelst op de eerste 
plaats een onderzoek naar haar doeltreffendheid, met in het kielzog daarvan de toetsing 
van haar transparantie en haar geldigheidsduur. Aansluitend wordt haar proportionaliteit 
geanalyseerd. Daarbij komt de juridische legitimiteit van deze anti-misbruikfictie aan bod, 
weerspiegeld in de verdragsrechtelijke positie van dit fiscale alsof. Ook de reikwijdte van 
deze misbruikbepaling wordt aan de orde gesteld. Na deze toetsing volgt het samengevatte 
oordeel over deze anti-misbruikfictie.

3.7.1  De doeltreffendheid van deze anti-misbruikfictie
Bij de juridisch-dogmatische toetsing van het fiscale alsof wordt iedere fiscale rechtsfictie 
getoetst op haar doeltreffendheid. Deze beoordeling betreft op de eerste plaats de mate 
waarin het alsof in staat blijkt haar doelstelling - het motief voor haar introductie - te 
verwezenlijken. Bij de fictie van art. 4.16, lid 1, sub h, Wet IB 2001 is sprake van een twee-
trapstoetsing omdat de bepaling steunt op twee verschillende motieven: coherentie en 
bestrijding van misbruik. De wetgever wil met dit fiscale alsof waarborgen dat de in 
Nederland over het aanmerkelijk belang opgebouwde fiscale claim behouden blijft 
(coherentie), tegelijkertijd wil hij een dam opwerpen tegen fiscaal gedreven emigratie 
waarbij de aanmerkelijkbelangheffing wordt ontgaan (anti-misbruik). Daarom wordt 
gefingeerd dat de aanmerkelijkbelanghouder voorafgaand aan de emigratie zijn aandelen 
vervreemdt. Met deze vervreemdingsfictie beoogt de wetgever de fiscale claim te 
behouden en wil hij tevens emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder om fiscale redenen 
ontmoedigen. De claim wordt veilig gesteld met een conserverende aanslag. Het bedrag 
van deze aanslag wordt evenwel niet ingevorderd indien de aandeelhouder in een periode  
van tien jaar geen ‘besmette’ handelingen verricht die aangemerkt kunnen worden als 
een realisatie van de eerder gefingeerde vermogenswinst. Na afloop van dit decennium 
wordt de aanslag automatisch kwijtgescholden. Deze keuze biedt praktische voordelen 
omdat daarmee het levenslang volgen en controleren van emigrerende aandeelhouders 
wordt voorkomen.
In het onderzoek is echter geconstateerd dat door de aanwezigheid van de tienjaars-
termijn de coherentiegedachte voor deze vervreemdingsfictie vervaagt. Een wetgever 
die wil waarborgen dat belasting wordt geheven over de aangroei van de waarde van het 
aanmerkelijk belang die gedurende de binnenlandse periode heeft plaatsgevonden, 
scheldt de (conserverende) aanslag over deze fiscale claim niet kwijt na een bepaalde 
periode. In dat opzicht is de doeltreffendheid van de vervreemdingsfictie gering, zeker nu  
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in de praktijk blijkt dat het kwijtschelden de regel is geworden. Het uitstel leidt tot afstel.972 
Het automatisme van de kwijtschelding vermindert ook de effectiviteit van het anti- 
misbruikkarakter van deze fiscale rechtsfictie.973 Hoewel het alsof verwoord in art. 4.16, lid 
1, sub h, Wet IB 2001 een respons is op (potentieel) belastingontwijkend gedrag, toont de 
praktijk aan dat deze fiscale rechtsfictie hooguit effectief is bij een zeer korte tijdelijke 
vestiging over de grens.974 Deze situatie doet zich nauwelijks voor. Nu de vervreemdings-
fictie het gedrag van geduldige belastingontwijkers niet kan dwarsbomen, is de ver-
vreemdingsfictie is ook in dat opzicht nauwelijks doeltreffend. Haar anti-misbruikkarakter 
wordt door de huidige tienjaarstermijn verstoord, ook in dat opzicht is het een verstandige 
keuze om deze termijn te schrappen.975

Op het gebied van de transparantie geldt dat de wetgever een heldere en controleerbare 
onderbouwing heeft gegeven voor zijn keuze voor de inzet van de fiscale rechtsfictie. 
Binnen de aanmerkelijkbelangregeling is de introductie van een fiscale rechtsfictie ook 
onontkoombaar nu een civielrechtelijk vervreemdingsbegrip wordt gehanteerd.976 Om 
“praktische redenen” is er voor gekozen de conserverende belastingaanslag na tien jaar 
kwijt te schelden,977 maar deze onderbouwing voor invoering van deze termijn is minder 
transparant, ook de onderbouwing van haar duur is niet helder. Daarbij lijkt vooral sprake 
van een keuze voor de gulden middenweg. 

Aansluitend concludeer ik dat de wetgever geen waarborgen voor een periodieke 
herijking van het bestaansrecht van deze vervreemdingsfictie heeft ingebouwd. Weliswaar 
bestaan momenteel voorstellen voor een wijziging van de emigratieregeling, maar deze 
vloeien niet voort uit een tijdige herijking van de fiscale rechtsfictie die de gebleken 
problemen in een eerder stadium had kunnen voorkomen.

Samenvattend concludeer ik dat het in 1997 geïntroduceerde art. 4.16, lid 1, sub h, Wet IB 
2001 niet doeltreffend is gebleken en evenmin voldoet aan de vereisten voor haar 
transparantie en tijdelijkheid.

3.7.2  De proportionaliteit van deze anti-misbruikfictie 
De onderzochte kernwaarde bij dit alsof richt zich op de verdragsrechtelijke positie van 
deze nationaalrechtelijke fictie. Uit jurisprudentie blijkt dat ze op dat punt geen problemen 

972 Zie Conclusie A-G Wattel voor HR 20 februari 2009, BNB 2009/262, ond. 4.4.
973 En doorkruist bovendien de coherentiegedachte.
974 Kamerstukken II 1995/1996, 24 761, nr. 3, blz. 18.
975 Zie het voorstel in Kamerstukken II 2015/2016, 34 302, nr. 3, blz. 21.
976 Zoals aangegeven draagt ook het ontbreken van een vermogensaanwasbenadering bij aan de noodzaak voor 

de introductie van een fiscaal alsof.
977 Kamerstukken II 1995/1996, 24 761, nr. 3, blz. 18.
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oplevert.978 De invoering van deze nationaalrechtelijke fictie heeft immers niet geleid tot 
een eenzijdige verschuiving van heffingsbevoegdheden, het fiscale alsof is daarom niet 
strijdig met de goede verdragstrouw. De door Nederland afgesloten bilaterale belasting-
verdragen hanteren immers een voorbehoud van 10 jaar ten aanzien van aandelen 
behorend tot een aanmerkelijk belang. Dit voorbehoud verleent aan Nederland een 
tijdelijk heffingsrecht over de vermogensaanwas. Ook bij verdragen met een korter 
voorbehoud trekt Nederland met deze vervreemdingsfictie geen heffingsrechten naar 
zich toe. Uit het OESO commentaar kan immers worden afgeleid dat het begrip capital 

gains ook onbelaste vermogenswinsten omvat. Ik heb echter geconcludeerd dat de 
huidige jurisprudentie de relatie tussen het dividendartikel en het vermogenswinstartikel 
onvoldoende in beeld brengt. Daardoor dreigt voor de aandeelhouder zelf een dubbele 
heffing. Nu bij emigratie de aandelen alleen binnen de fictieve fiscale rechtswerkelijkheid 
worden vervreemd, vindt een latere uitkering van dividenden plaats aan de inmiddels 
geëmigreerde aandeelhouder. Hoewel de winstreserves waaruit dit dividend wordt 
geput al bij emigratie in de heffing zijn betrokken, kan een uit deze reserves geput 
dividend via de verdragsregels vooral worden belast door het nieuwe woonland. Onder 
de huidige verdragen lijkt dit risico op dubbele heffing niet (volledig) voorkomen te 
kunnen worden.979 

Wanneer een fiscale rechtsfictie wordt ingezet om misbruik van het recht te kunnen 
bestrijden, vereist de proportionaliteit ook dat haar horizon beperkt blijft tot dat 
calculerende gedrag van een belastingplichtige. Passen we deze vuistregel toe op de 
 vervreemdingsfictie die geldt bij emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder, dan blijkt 
dat de wetgever de mogelijkheid tot tegenbewijs verborgen heeft in de tienjaarstermijn. 
Waar de wetgever in de eerste tien jaar na emigratie veronderstelt dat het vertrek van de 
aanmerkelijkbelanghouder fiscaal geïndiceerd zou zijn, vervalt na deze termijn de 
verdenking van misbruik van het recht automatisch. Deze veronderstelling is geenszins te 
vergelijken met een echte mogelijkheid tot tegenbewijs waarmee iemand kan aantonen 
dat zijn beslissing tot emigratie niet stoelt op calculerend gedrag. Vóór afloop van de 
tienjaarsperiode geldt immers iedere emigrerende belastingplichtige als belastingontwijker,  
ná afloop van deze termijn wordt iedereen vrijgepleit. De wetgever maakt geen 
onderscheid in het oogmerk van de emigrerende aandeelhouder, hoewel het misbruik-
argument de grondslag vormt van het bestaan van de vervreemdingsfictie. Dit pro-
portionaliteitsgebrek wordt versterkt door het duale karakter van de regeling. Het alsof 
zou moeten waarborgen dat de tijdens de binnenlandse periode aangegroeide fiscale 
claim op de winstreserves behouden blijft. Bij deze coherentiegedachte is, zoals besproken, 

978 Vgl. de eerder besproken arresten HR 19 juni 2009, BNB 2009/263-266.
979 De problematiek kan ook worden benaderd van een andere kant: de verdragsrechtelijke afspraken zelf. Zo be-

pleit Kemmeren 2006, blz. 309-312, een op het oorsprongsbeginsel gebaseerde verdeling van heffingsrechten. 
In dat systeem zijn exitheffingen overbodig.
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een tegenbewijsregeling niet op zijn plaats. Strikt genomen zou de reeds opgebouwde 
claim niet mogen vervallen.

Hoewel de emigratiefictie op het niveau van de verdragsluitende staten voldoet aan de 
vereisten van de goede verdragstrouw, roept ze ten aanzien van de individuele aandeel -
houder nog vragen op.

3.7.3  Samengevat oordeel 
Uit de historie van art. 4.16, lid 1, sub h, Wet IB 2001 blijkt dat vervreemdingsficties in het 
aanmerkelijkbelangregime noodzakelijk zijn om te voorkomen dat belastingplichtigen, 
gebruik makend van het civielrechtelijke vervreemdingsbegrip, aan de belastingheffing 
over aangegroeide winstreserves kunnen ontkomen. De vervreemdingsfictie bij emigratie 
vormt een van deze rechtsregels. Een van de kerngedachten van dit alsof is dat daarmee 
een dam wordt opgeworpen tegen de tijdelijke emigratie van een aanmerkelijkbelang-
houder: hij zal immers voorafgaand aan zijn vertrek moeten afrekenen over de fiscale 
claim die rust op de in Nederland aangegroeide waardestijging van zijn aandelen. De 
globale werking van deze anti-misbruikbepaling maakt echter geen onderscheid tussen 
de aandeelhouder die emigreert teneinde de Nederlandse belastingclaim over de in 
Nederland aangegroeide reserves te kunnen afschudden en de aandeelhouder die 
andere motieven heeft voor zijn vertrek. De vervreemdingsfictie bij emigratie van de aan-
merkelijkbelanghouder kan echter ook worden gezien als waarborg voor de coherentie 
van het systeem. Het belasten van de waardestijging van een aanmerkelijk belang 
ontstaan in de binnenlandse periode is immers in evenwicht met de step-up die wordt 
verleend aan een immigrerende aandeelhouder. Ook dan blijkt het fiscale alsof in gebreke 
omdat de tienjaarstermijn een streep zet door dit doel van de regeling. De evenwichtsge-
dachte wordt immers na die termijn losgelaten. De vervreemdingsfictie zakt dus op beide 
onderdelen voor haar proportionaliteitstoets. De enige nuance die daarbij kan worden 
gemaakt is dat door het tijdsverloop ook de gebreken van een onvolkomen fiscale 
wetgeving zouden moeten verkruimelen.980

Het eindoordeel over de vervreemdingsfictie bij emigratie is maar ten dele positief. De 
tienjaarstermijn doorkruist immers de doeltreffendheid van beide motieven (coherentie 
en anti-misbruik). Het voorstel om deze termijn te laten vervallen, zal tot gevolg hebben 
dat alleen het coherentiemotief stand houdt. Hoewel het bestaansrecht van de huidige 
fiscale rechtsfictie op dat punt op heldere en controleerbare wijze is onderbouwd, is het 
bezwaarlijk dat de vervreemdingsfictie geen waarborgen bevat voor periodieke 
heroverweging van haar bestaansrecht en vormgeving. Verdragsrechtelijk levert de ver-
vreemdingsfictie echter geen problemen op, op het niveau van de verdragsluitende 

980 Zie deel 2, hoofdstuk 2, par. 3.5.2.
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staten voldoet ze aan de eisen die de juridische legitimiteit aan haar stelt. Op het niveau 
van de belastingplichtige zelf blijkt echter dat de effecten van deze nationaalrechtelijke 
fictie nog vraagtekens oproepen, met name door de mogelijke samenloop van art. 10  
en art. 13 OESO Modelverdrag. Door het ontbreken van een mogelijkheid tot tegenbewijs  
of een oogmerktoets is het alsof bovendien niet volledig proportioneel.

3.8  Een verruimde blik 

3.8.1  Een globaler beeld van de anti-misbruikfictie
In dit hoofdstuk staat de tweede categorie van het fiscale alsof centraal: de rechtsfictie in 
de inkomstenbelasting die zich richt tegen het misbruik van het fiscale recht. Dit bewust 
onjuiste gebruik van fiscale rechtsregels kan ontstaan door ‘gaten’ in het recht die ontstaan 
door een gebrekkige aansluiting tussen civieljuridische begrippen en het doel en de 
strekking van deze fiscale rechtsregels. Het misbruik kan echter ook ontstaan door een 
onvoorzien gebruik van de fiscale rechtsregels. Beide vormen van misbruik kunnen 
worden voorkomen met de inzet van een reparerende rechtsfictie. Dit alsof kan de 
rechtsnorm zodanig uitbreiden of inperken dat ook andere feiten en (rechts)handelingen 
binnen dan wel buiten haar bereik worden gebracht. Met deze rechtsfictie wil de wetgever 
het wezen boven de schijn plaatsen, de alsof-redenering sluit immers beter aan bij de 
economische kant van de empirische realiteit van de belastingplichtige.981 

De proportionaliteit vereist echter dat deze fiscale reparatieficties restrictief worden geïn-
terpreteerd.982 Het voor dat doel gecreëerde alsof vormt immers een uitzondering op een 
hoofdregel. Veel reparerende rechtsficties bevatten bovendien zeer gedetailleerde 
wetgeving. Ook dat vereist een beperkte duiding omdat een grote hoeveelheid details 
het zicht op de kern van een bepaling kan ontnemen.

Deze anti-misbruikficties concentreren zich op het als ongeoorloofd aangemerkte gedrag 
van belastingplichtigen. Aan de zijde van de wetgever vallen echter ook steken, bijvoorbeeld  
in de vorm van overkill wetgeving. Op dat moment komen de woorden van Adriani boven- 
drijven: we kunnen ‘het goede’ slechts dan erkennen indien onze bijdrage aan de samenleving 
van ons wordt gevorderd op een wijze die in overeenstemming is met ons rechtsgevoel.983 
Wanneer de wetgever een fiscale rechtsfictie inzet om misbruik van het recht te kunnen 
bestrijden, vereist het rechtsgevoel dat deze anti-misbruikbepaling beperkt blijft tot 
daadwerkelijk calculerend gedrag van een belastingplichtige. Dat impliceert dat iedere 

981 Deze terugkeer is eerder aangeduid als de U-bocht, zie deel 2, hoofdstuk 1, par. 1.3.3.
982 Zie Hof Amsterdam 21 oktober 1998, nr. 97/1693, V-N 1999/14.1.8, r.o. 5.1.9. Herhaald in HR 9 februari 2000, BNB 

2000/236.
983 Adriani 1938, blz. 6.
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anti-misbruikfictie zou moeten beschikken over een tegenbewijsmogelijkheid of, meer 
specifiek, een oogmerktoetsing.984 Alleen op die manier kan de werking van deze 
reparerende rechtsfictie beperkt blijven tot haar doel. In de praktijk blijken niet alle anti- 
misbruikficties te beschikken over die mogelijkheid.985 

In dit hoofdstuk zijn ook de mogelijke verdragsrechtelijke problemen van deze categorie 
rechtsficties in de inkomstenbelasting onderzocht. Indien bepaalde inkomsten naar hun 
aard aan Nederland ter heffing zijn toegewezen, geven de verdragen Nederland de ruimte 
om te bepalen hoe over deze inkomsten wordt geheven, onder meer net betrekking tot 
de wijze van heffing en het tijdstip waarop de inkomsten in aanmerking worden genomen. 
Het toepassen van ficties en de tot de fictiefamilie behorende forfaits is dan ook toegestaan. 
Anders wordt het indien het gebruik van een nationaalrechtelijke fictie leidt tot een 
onterechte verschuiving van heffingsrechten doordat deze rechtsfictie inkomen voor de 
toepassing van het verdrag herclassificeert986 of op andere wijze leidt tot een uitholling 
van het heffingsrecht van de andere staat.987 Daarmee zou immers de werking van het 
Verdrag eenzijdig worden gewijzigd. Er ontstaat uiteraard geen verdragsrechtelijke probleem 
indien een nationaalrechtelijke fictie leidt tot toepassing van ander verdrags artikel dat  
de heffingsbevoegdheid toewijst aan hetzelfde land.988 

De relatie tussen de fiscale rechtsfictie en het verdragsrecht speelt echter op meer niveaus. 
Naast het belang van de twee verdragsluitende staten is immers ook de positie van de 
belastingplichtige zelf van belang. De toepassing van nationaalrechtelijke ficties kan ook 
op dat niveau wrijving geven. Verdragen bakenen de toewijzing van heffingsbevoegd-
heid over inkomen af, maar de daadwerkelijke heffing over dit inkomen wordt bepaald 
door het nationale recht van de heffingsbevoegde staat.989 De uitoefening van de hef-
fingsbevoegdheid over gefingeerd inkomen kan echter tot dubbele belastingheffing 
leiden.990 Die situatie treedt op indien Nederland heft over het fictieve inkomen en de 
andere verdragsstaat heffingsbevoegd is over het reële inkomen - hetzij op hetzelfde, 
hetzij op een toekomstig moment - maar geen vrijstelling of verrekening geeft. Deze 
problematiek is niet beperkt tot het terrein van de anti-misbruikfictie, maar kan zich ook 
voordoen bij de twee andere fictiecategorieën.

984 Zie deel 2, hoofdstuk 3, par. 3.2.2.
985 Zo is tegenbewijs deels mogelijk bij de artt. 2.2, 2.14, lid 3, sub c en 2.14a Wet IB 2001, maar ontbreekt bij de artt. 

2.14, lid 3, sub b, 3.92, lid 1 en 2, 4.9, 4.10 en 4.16 Wet IB.
986 Naast de arresten inzake het fictieve loon speelt dit ook bij HR 5 september 2003, BNB 2003/380 (afkoop 

pensioen); HR 18 juni 2004, BNB 2004/134 (fictieve rente) en HR 23 januari 2004, BNB 2004/132-133 (pensioen-
overdracht).

987 In HR 19 juni 2009, BNB 2009/263 (emigratie pensioengerechtigde) en HR 19 juni 2009, BNB 2009/264 (emigratie 
lijfrentegerechtigde) spreekt de Hoge Raad over een mogelijke uitholling van heffingsrechten. 

988 HR 26 november 2010, BNB 2011/189, r.o. 3.3.5. Een belemmering is evenmin aanwezig indien het verdrag een 
voorziening bevat voor verdragsposterieure ficties of als ook de andere staat soortgelijke ficties kent. 

989 Commissie ficties en forfaits 2014, blz. 208.
990 Zie hiervoor deel 2 hoofdstuk 3, par. 3.6.5. 
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3.8.2   Een globaler beeld van het alsof en het verdragsrecht  
op individueel niveau

Een recent arrest toont dat het gevaar voor dubbele heffing ook aanwezig is bij toepassing 
van de vermogensrendementsfictie in grensoverschrijdende situaties. In het zogenoemde 
portfolio-arrest speelt de vraag of Nederland onder de toepasselijke belastingverdragen 
belasting mag heffen over het fictief berekende voordeel uit participaties in buitenlandse 
beleggingsfondsen indien op die participaties geen dividend is uitgekeerd.991 In zijn 
conclusie vraagt A-G Niessen zich terecht af of Nederland in die situatie met de vermo-
gensrendementsfictie heffingsrechten naar zich toetrekt. Het bezwaar tegen de vermo-
gensrendementsheffing in verdragssituaties is immers dat zowel naar aard als omvang 
inkomen wordt gefingeerd dat feitelijk niet is betaald, noch genoten.992 De heffing over 
zowel inkomsten uit het vermogen, als winsten behaald met dat vermogen zijn echter aan 
de woonstaat toegewezen. In dat opzicht brengt de vermogensrendementsfictie geen 
potentiële verschuiving teweeg in de verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen 
Nederland en de verschillende andere landen. De Hoge Raad concludeert dan ook dat 
Nederland als woonstaat met de vermogensrendementsheffing binnen de grenzen blijft 
van de heffingsbevoegdheid die hem op grond van de verdragen toekomt.993 De vermo-
gensrendementsfictie geldt daardoor verdragsrechtelijk ook ten aanzien van (nog) niet 
uitkerende fondsen.994 

Die interpretatie is in lijn met de bestaande jurisprudentie over de verdragsrechtelijke 
positie van fictieve inkomsten en is in zoverre dan ook juist: met de vermogensrendements-
fictie trekt Nederland niet eenzijdig heffingsrechten naar zich toe. Voorbij deze vraag naar 
de verdeling van heffingsbevoegdheden staat echter de vraag naar de samenloop van 
heffingsrechten over toekomstige voordelen die door de rendements fictie in ‘het nu’ 
worden belast. Weliswaar wijst het verdrag de heffing over toekomstige reële voordelen 
uit deze participatie ook toe aan de woonstaat, maar de Hoge Raad besteedt ten onrechte 
geen aandacht aan de mogelijkheid dat de woonstaat tussentijds wijzigt. De kans is echter 
aanzienlijk dat een nieuw woonland de reële voordelen uit deze fondsen geheel of deels  
zal belasten. Nu Nederland deze voordelen (deels) al op fictieve wijze heeft belast, zal een 

991 Voor fondsen die daadwerkelijk dividend hebben uitgekeerd, is deze vraag minder relevant hoewel belang-
hebbende ook die kwestie aan de orde stelt. Nederland heeft echter het heffingsrecht over deze voordelen, zij 
het dat een fictief rendement in aanmerking wordt genomen. Bovendien kan de buitenlandse bronheffing in 
Nederland worden verrekend, voor niet-verrekenbare bronbelasting geldt een doorschuifregeling.

992 Conclusie A-G Niessen voor HR 23 mei 2014, BNB 2014/170, ond. 5.12.
993 Belanghebbende bepleit subsidiair een verrekening van fictieve buitenlandse bronbelasting met betrekking 

tot de participaties waarop geen dividend is uitgekeerd. Momenteel biedt noch het verdrag, noch de Neder-
landse wet daarvoor ruimte. In zijn noot bij HR 23 mei 2014, BNB 2014/170 bepleit Marres evenwel het invoeren 
van de mogelijkheid tot terugwenteling door toepassing van art. 25 lid 4 Bvdb 2001 op onverrekend gebleven 
bronheffing. Zie ook ond. 3.55 van de bijlage bij de Conclusie van A-G Wattel voor HR 5 september 2003, BNB 
2003/379. 

994 Zie ook de kritische noot van Gooijer bij HR 23 mei 2014, BNB 2014/170, NTFR 2014/1732.
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toekomstige wijziging van het woonland - en dus van heffings recht en heffingstechniek - 
kunnen leiden tot dubbele heffing voor de aandeelhouder. 

Ook op het niveau van belastingplichtigen leiden rechtsficties dus tot lastige rechtsvragen 
op het gebied van verdragsrecht.995 Aan deze karaktertrek van fiscale rechtsficties wordt 
door de verdragsluitende staten nog nauwelijks aandacht besteed, ook in het commentaar 
op het OESO Modelverdrag ontbreekt een duidelijke richtlijn voor deze situaties. Bij de 
introductie van rechtsficties in de nationale wetgeving let de wetgever zelf evenmin op 
deze verdragsrechtelijke consequenties van een nationaalrechtelijk fiscaal alsof voor het 
individu zelf. Standaard zou meer aandacht besteed moeten worden aan de plaats van  
de nationaalrechtelijke ficties in belastingverdragen, dat geldt zowel voor de nieuwe als 
voor bestaande fiscale rechtsregels. Bijkomend voordeel van een verhoogde zorgvuldig-
heid is dat daarmee ook het voldoen aan de notificatieverplichting beter kan worden 
gewaarborgd.

995 Deze fiscale rechtsfictie staat centraal in deel 2, hoofdstuk 4.
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Hoofdstuk 4    Meervoudige motieven: de mengfictie 

4.1  Inleiding

De mengfictie is de laatste in de rij van de drie categorieën van het fiscale alsof. Haar 
positie als hekkensluiter is niet verwonderlijk omdat het bestaansrecht van deze fiscale rechts - 
fictie deels steunt op de motieven waarop de twee eerder beschreven fiscale rechtsficties 
zijn gebouwd.
De eerste paragraaf van dit hoofdstuk beschrijft hoe de mengfictie pragmatische motieven en 
anti-misbruik argumenten combineert met andere motieven tot een fiscale rechtsfictie 
met meervoudige wortels. Nu kan het hoofdmotief voor de introductie van een andere 
fiscale rechtsfictie ook gedurende haar bestaan, en soms zelfs al tijdens de parlementaire 
behandeling van het wetsvoorstel, wordt aangevuld met andere argumenten die haar 
bestaansrecht moeten onderbouwen.996 In dat opzicht lijkt de Wet IB 2001 meerdere meng- 
ficties te bevatten. Toch erkent de wetgever de aanwezigheid van meerdere motieven 
niet altijd bij zijn voorstel voor de introductie van een fiscale rechtsfictie. Die erkenning  
is er wel bij de rendementsfictie die het potentiële rendement uitroept tot een fiscale 
 inkomenswerkelijkheid. Deze fictie geldt daarom als prototype van de mengfictie. 
De rendementsfictie richt zich niet op de gemiddelde werkelijkheid van belastingplichtigen, 
maar concentreert zich op een mogelijke werkelijkheid, een resultaat dat zou kunnen bestaan. 
De huidige inkomstenbelasting hanteert slechts twee rechtsficties die gebaseerd zijn op 
deze rendementspotentie. Uit dat bescheiden aanbod is de vermogensrendements-
heffing van art. 5.2 Wet IB 2001 gekozen als modelfictie in de categorie mengficties.  
Deze fiscale rechtsfictie vormt niet alleen de essentie van de belastingherziening in 2001, 
ze regeert ook een hele inkomensbox. 

In veel fiscale literatuur wordt de vermogensrendementsheffing beschouwd als een 
spiegel van het fiscale verleden, Piersons Wet VB 1892.997 Nu herhaalt de geschiedenis zich 
nooit precies, maar ze rijmt altijd een keer.998 Ik onderzoek daarom of en in hoeverre box 3 

996 Vgl. art. 3.92 Wet IB 2001. Deze fiscale rechtsfictie wordt aanvankelijk geïntroduceerd als een anti-misbruikregeling. 
Daar wordt tijdens de parlementaire behandeling een tweede argument aan toegevoegd. Met de regeling zou 
ook worden beoogd de parallel te versterken tussen ondernemers die hun onderneming voor eigen rekening 
drijven en ondernemers die kiezen voor de rechtsvorm van de bv. Zie Kamerstukken I 1999/2000, nr. 202c, blz. 
18-19. Ook art. 4.16, lid 1, sub h, Wet IB 2001 heeft een tweeledig motief, zie deel 2, hoofdstuk 3, par. 3.4.1.

997 Giele & Boer 2014 omschrijven haar als een gedeeltelijke reïncarnatie van Piersons gesplitste inkomstenbelasting 
uit 1892/1893.

998 ‘Oostende’ van Spinvis (2011) uit het album ‘Tot ziens, Justine Keller’.
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daadwerkelijk rijmt met de vermogensbelasting van Pierson. Na een korte schets van de 
problemen die hebben geleid tot de introductie van de rendementsfictie beschrijf ik de 
motieven die haar vormgeving hebben bepaald. 
Vervolgens onderzoek ik de mogelijke strijdigheid met het draagkrachtbeginsel die kan 
ontstaan als de verschuldigde heffing gebaseerd wordt op een mogelijk haalbaar 
rendement. Omdat een fiscale bepaling niet rechtstreeks kan worden getoetst aan deze 
kernwaarde van het recht, zal ik de juridische legitimiteit van dit fiscale alsof afmeten aan 
het eigendomsrecht van art. 1 EP, een bepaling die gezien kan worden als een robuuste 
weerspiegeling van het draagkrachtbeginsel. Aansluitend vindt de globale toetsing van 
de vermogensrendementsheffing plaats. Ik zal eerst onderzoeken of ze aan de hoge 
verwachtingen van de wetgever heeft voldaan en beoordeel daarna de juridische 
legitimiteit van dit alsof door haar te relateren aan het door art. 1 EP beschermde 
eigendomsrecht. Na deze toetsing volgt een korte conclusie over het gebruik van fiscale 
rechts ficties gericht op het potentiële rendement. 

4.2  Het motief: de mengelmoes van motieven

4.2.1  Inleiding
Waar de gestapelde rechtsfictie wordt gekenmerkt door een volgtijdelijke combinatie van 
motieven,999 toont de mengfictie deze opeenhoping al vanaf haar geboorte. Deze fictie is 
daardoor moeilijk te kwalificeren. Zo twijfelt de Werkgroep Schoemaker over de duiding 
van de mengfictie van art. 29a Wet IB 1964. Nu met deze jaarlijkse toerekening van een 
fictief rendement op aandelen in een buitenlandse beleggingsstelling beoogd wordt de 
aantrekkelijkheid van die belegging te verminderen, kan de rechtsregel worden beschouwd als 
een instrumentele belastingboete (tax penalty). Wie kijkt naar de tweede bestaansgrond 
van deze fictie - het bewerkstelligen van een gelijke behandeling tussen participaties in 
binnenlandse en buitenlandse beleggingsinstellingen - beschouwt dit fiscale alsof als een 
onderdeel van de primaire heffingsstructuur.1000 Maar niet alleen de kwalificatie van de 
mengfictie geeft problemen, haar doeltreffendheid is ook lastiger te toetsen nu de recht-
vaardiging voor het fingeren meerdere wortels heeft. Dit diffuse karakter van de mengfictie 
maakt haar vatbaar voor procedures.1001 

4.2.2  De gemengde motieven 
In het eerste hoofdstuk van dit tweede deel zijn belangrijke beweegredenen voor het 
gebruik van de rechtsfictie beschreven: de eenvoud en doelmatigheid, de voorkoming 

999 De gestapelde rechtsfictie is eerder besproken in deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.3.4.
1000 De fictie kan zich dan onttrekken aan de verantwoordings- en evaluatieregels voor fiscale instrumenten, Werk-

groep Schoemaker 1987, blz. 91. 
1001 Zie bijvoorbeeld Freudenthal 2006.
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van misbruik en de - niet nader geanalyseerde categorie - maatschappelijke drijfveren. De 
wetgever die een mengfictie creëert, combineert twee of meer van deze basismotieven 
en vult deze aan met andere ingrediënten, zoals draagkrachtoverwegingen, didactische 
drijfveren, budgettaire belangen enzovoort. Deze samenvoeging van uiteenlopende 
motieven leidt tot een mengsel dat oogt als een samenhangend geheel. De meervoudig 
vertakte oorsprong van deze mengficties in de inkomstenbelasting blijkt vaak alleen uit 
haar ontstaansgeschiedenis. Overigens toont deze wetshistorie niet aan welk gewicht de 
wetgever toekent aan elk afzonderlijk motief. Dit gebrek aan transparantie verhoogt de 
ongrijpbaarheid van deze fictievariant.

4.3  Het gemengde motief in de praktijk 

4.3.1  Prototype: de rendementspotentie als heffingsgrondslag
Het bijzondere karakter van de mengfictie wordt treffend geïllustreerd door de fiscale 
fictie die zich concentreert op de potentiële werkelijkheid van een belastingplichtige, 
hierna aangeduid als de rendementsfictie. Binnen de wereld van mogelijkheden wordt 
het realiseerbaar geachte inkomen vastgesteld op een vast normrendement (bedrag of 
percentage). Deze norm geeft het rendement weer dat belastingplichtigen “zouden 
moeten kunnen behalen.”1002 In Engelstalige gebieden wordt deze heffingstechniek 
aangeduid als een presumptive profits taxation of een presumptive income taxation. Deze 
term illustreert dat de rendementsfictie gericht is op een, doorgaans niet weerlegbaar, 
vermoeden ten aanzien van het potentieel haalbare voordeel.1003 Waar het forfait, als 
prototype van de pragmatische rechtsfictie, zich richt op de inschatting van een 
gemiddeld gebleken rendement, is de op een rendementspotentie gerichte fictie niet 
geïnteresseerd in deze doorsnee-werkelijkheid. Deze fictie richt haar aandacht op een 
denkbare realiteit, een mogelijke werkelijkheid die als norm wordt gepresenteerd. Daarmee 
negeert ze niet alleen de vraag of het potentiële inkomen, het normrendement, ook 
daadwerkelijk behaald wordt, maar ook de vraag of het normrendement haalbaar is. Het 
moge duidelijk zijn dat een mogelijke normwerkelijkheid verder verwijderd staat van de 
empirische werkelijkheid van een individu, dan een gemiddelde werkelijkheid.

In een inkomstenbelasting doorkruist de invoering van deze rendementsfictie het beginsel dat 
een inkomstenbelasting wordt geheven over het daadwerkelijk gegenereerde inkomen 
uit een bron. Dit grondprincipe wordt al in de vroege historie van belastingheffing erkend. 
Enkel de vruchten mogen worden belast, schrijft de Romeinse advocaat en filosoof Cicero 

1002 Kamerstukken II 1999/2000, 26 727, nr. 7, blz. 263. Het “zouden moeten kunnen behalen” van rendement zou 
bovendien mogelijk zijn zonder het nemen “van (veel) risico.”

1003 Is het potentiële voordeel gegrond in het persoonlijke talent, dan spreken we over endowment taxation.
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(106-43 v.C.) aan zijn broer Quintus.1004 Het belasten van de vruchten is echter moeilijk in 
een samenleving waar een overheid (nog) niet kan beschikken over de benodigde 
informatie over deze vruchten.1005 Op dat moment treedt de idee van een heffing over het 
potentiële rendement naar voren. Daarbij staat niet het moeizaam meetbare is centraal, 
maar de eenvoudiger te bepalen en te meten mogelijkheid. Het ex post belasten van 
feiten wordt zo vervangen door een ex ante heffing over vooruitzichten.
 
De fiscale geschiedenis van de Westerse wereld omvat tal van belastingen gericht op een 
potentiële opbrengst. Ook de eerder beschreven Diocletiaanse heffing over de waarde 
van de landbouwgrond berust op een rendementsbelofte.1006 De doelmatigheid van 
deze heffing wordt vergroot als de wetgever haar grondslag baseert op indicatoren die 
vrij probleemloos te registreren en te controleren zijn. Daarom herleidt de belasting-
wetgever de omvang van de verdiencapaciteit van zijn belastingplichtigen doorgaans uit 
zichtbare tekenen van hun welstand, zoals het bezit van woningen, boten en renpaarden 
of de aanwezigheid van dienstboden.1007 
Deze historische rendementsficties worden geboren uit noodzaak, de fictie dient als 
lapmiddel voor een gebrek aan administratieve gegevens over het werkelijke inkomen. In 
onze gedigitaliseerde economie is dat informatietekort grotendeels uit beeld gedreven. 
Zowel in nationaal als in internationaal opzicht kan de fiscale wetgever in ruime mate 
beschikken over de door financiële instellingen gerenseigneerde gegevens die van belang zijn 
bij belastingheffing. De huidige keuze van een wetgever voor het belasten van potentieel 
rendement berust op andere motieven. 

4.3.2  De voordelen van het gebruik van de rendementspotentie 
Een wetgever kan om uiteenlopende redenen besluiten zijn belastingheffing (deels) te 
baseren op de rendementspotentie van de bewoners van de samenleving. Hoewel deze 
heffing ook gebouwd kan worden op de verdiencapaciteit van het arbeidsvermogen (een 
talentbelasting1008), beperk ik me tot de inkomensfictie gericht op het potentiële rendement 
van het financiële vermogen van belastingplichtigen. Over deze fictie schrijft Pierson in 
1913:

“Bij toepassing daarvan houdt zich de wetgever aan het feit, dat er vermogen is, dus 
potentieel inkomen; zijne fictie bestaat hierin dat hij dat potentieele inkomen met 

1004 Ydema 1997, blz. 228.
1005 Een presumptive profits taxation wordt vaak gerelateerd aan opkomende economieën. Zie Tanzi & Casanegra 

1987 en Thuronyi 1996. 
1006 Zie deel 1, hoofdstuk 2, par. 2.2.5.
1007 De techniek kan ook worden benut om belastingplichtigen met een (te) luxe levensstijl zwaarder te belasten. 

De fictie krijgt dan een morele lading. Zie Tanzi & Casenegra 1987, blz. 12.
1008 Zie Vording 2013. Deze talentenbelasting gooit hoge ogen bij economen, maar ze komt in de praktijk niet voor. 

Hoewel Zalm haar duidt als een “geniale gedachte”, kleven er maatschappelijke en ethische nadelen aan dit 
‘geniale idee’. Zie verder Dusarduijn & Wijtvliet 2013.
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het werkelijke vereenzelvigt. Hij vraag niet naar de wijze van belegging. Hebt gij uw 
geld voordeelig of onvoordeelig geplaatst, dat is uwe zaak.”1009 

Zodra een wetgever besluit de rendementspotentie van het vermogen te belasten, koppelt hij 
het bedrag van deze heffing los van de door belastingplichtigen gemaakte investerings-
gerelateerde keuzes. Met de inzet van deze fiscale rechtsfictie kan de wetgever ook belasting-
ontwijking bestrijden, vooropgesteld dat de vermogensindicatoren waarop het rendements-
vermoeden stoelt, niet of nauwelijks te verbergen zijn. Een gedachte is dat het hanteren 
van een rendementsfictie zou kunnen leiden tot een meer rechtvaardige verdeling van de 
belastingdruk. Een juiste vaststelling van het belastbare inkomen kan soms zo moeilijk zijn 
dat de heffing in de praktijk leidt tot (grove) onrechtvaardigheden.1010 In vergelijking met 
de uitkomsten van beïnvloedbare en dus onbetrouwbare metingen van het reële inkomen, 
zou een op verdiencapaciteit gerichte heffing dit draagkrachtgebrek van een reële heffing 
kunnen voorkomen. Hoewel deze vergelijking relatief is - de rendementsfictie wordt 
toegepast ongeachte het fiscale gedrag in het verleden, heden en toekomst - kan deze 
overweging een rol spelen bij de keuze voor het belasten van het potentieel rendement.1011

Evidente voordelen van het gebruik van deze rendementsfictie zijn de administratieve 
vereenvoudiging voor zowel de belastingplichtige als de belastingdienst en het verminderen 
van bewijsproblemen. Het gebruik van een vooraf vastgestelde graadmeter voorkomt dat 
belastingplichtigen een door de belastingdienst te controleren administratie moeten 
bijhouden van de plussen en minnen die zich voordoen in hun dagelijkse leven.1012 Het 
alsof is daardoor ook doelmatig.

Daarnaast kan ook het ‘educatieve’ karakter van een op de verdiencapaciteit gerichte 
belasting kan een rol spelen bij de introductie van deze fiscale rechtsfictie. Ook improductief  
of laagrenderend vermogen wordt immers belast alsof deze vermogensbestanddelen het 
normrendement hebben gerealiseerd.1013 Dat kan een vermogensbezitter dwingen tot 
een optimaal uitnutten van zijn financiële vermogen. 

Kenmerkend voor een rendementsfictie is immers dat het normatieve ‘ought to’  
(zou moeten zijn) niet alleen het ‘is’ (het werkelijke zijn) verdringt, maar ook het ‘could be’ 
(zou kunnen zijn) van het forfait.

1009 Pierson 1913, blz. 662. Hij stelt dat de gangbare rentestand een vrij duidelijke aanwijzing zou geven voor het 
inkomen en concludeert dan: “Dieper wil de wetgever, wanneer hij dit standpunt heeft ingenomen, niet door-
dringen, omdat hij anders voor vragen komt te staan, waarop hij het antwoord niet geven kan.” 

1010 Seligman 1914, blz. 18.
1011 Het repareren van gaten in een afgeschaft systeem lijkt op counterfactual thinking: het bedenken van alternatieven 

voor het verleden.
1012 Vgl. de vroegere Israëlische Tahshiv voor ondernemers die geen boekhouding (kunnen) bijhouden. Aan de 

hand van branche-gerelateerde indices wordt hun vermoedelijke omzet geschat.
1013 Zie Tanzi 1991, blz. 195.
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Het optimaliseringsmotief is niet alleen gegrond in de morele overtuiging dat ieder 
individu de (sociale) verantwoordelijkheid heeft om zijn (inkomens)bronnen optimaal uit 
te nutten, het leunt ook op gedachte dat dit individu een financiële ‘stok of wortel’ nodig  
zou hebben om in actie te komen.1014 Wie geen of lagere rendementen behaalt dan het 
vastgestelde normrendement wordt fiscaal beboet, terwijl het rendement dat uitstijgt 
boven de berekende potentie onbelast blijft. Een fiscale beloning voor het optimaal- 
renderend aanwenden van het vermogen zou de zoektocht naar hoge rendementen 
stimuleren en kan zodoende de economie een impuls geven.

Overigens kan een wetgever een dergelijke heffing ook verkiezen indien hij niet wil 
doordringen in “het geheim van elks portefeuille.”1015 Een overheid die ‘zijn’ inwoners 
liever niet onderwerpt aan hetgeen door De Vrankrijker wordt geduid als een “inquisitoir 
draagkrachtonderzoek”, kan met behulp van een rendementsfictie een heffing creëren 
die alleen de zichtbare indicatoren voor draagkracht belast.1016 Het portefeuillegeheim 
blijft dan bewaard.

Als extra pluspunt voor overheden geldt dat een op de rendementspotentie gerichte 
heffing de stabiliteit van de heffingsgrondslag vergroot. Het budgettair voordeel en de 
begrotingsrust van een potentieheffing wordt vooral zichtbaar in perioden waarin het 
daadwerkelijke rendement lager is dan de rendementsnorm of zelfs negatief.1017 

Uit deze opsomming blijkt dat de lijst met de door wetgevers (veronderstelde) voordelen 
van het gebruik van deze mengfictie lang is, maar op onderdelen ook betrekkelijk abstract 
kan zijn. Of en in hoeverre deze voordelen omslaan tot nadelen voor de belastingplichtige 
zelf, wordt verderop in dit hoofdstuk besproken. 

4.3.3  Voorbeelden van de rendementsfictie
Het huidige Nederlandse belastingstelsel hanteert twee fiscale rechtsficties gericht op de 
verdiencapaciteit van vermogen. Ook art. 4.14 Wet IB 2001 behoort daartoe. Dit fiscale 
alsof is van toepassing op de houder van een aanmerkelijk belang in een vrijgestelde 
 beleggingsinstelling of een buitenlands beleggingslichaam.1018 Bij deze aandeelhouder 
wordt, als uitdelingsprikkel, jaarlijks een fictief rendement van 4% van de waarde van de 
aandelen als regulier voordeel in aanmerking genomen. Deze bijtelling fungeert als een 

1014 Vooral onder economen heerst het (incomplete) beeld van de mens die van nature lui is en uitsluitend in actie 
zou komen als er financiële prikkels worden gegeven, zie Skidelsky & Skildelsky 2012, blz. 10-14.

1015 De Vrankrijker 1967, blz. 11.
1016 De Vrankrijker 1967, blz. 38.
1017 De opbrengst van de vermogensrendementsheffing is zelfs in rampzalige beursjaren (2001 t/m 2003) vrijwel 

stabiel. Zie Kamerstukken II 2005/2006, 30 375, nrs. 1-2, blz. 66. Voor Boer & Vording 2015 vormt deze begrot-
ingsstabiliteit het argument voor handhaving van deze fictie.

1018 Deze bepaling is de nazaat van art. 29a Wet IB 1964, een regeling die samen met art. 25a (mantel- en bloot 
eigendom constructies) in de Wet IB 1964 de verdiencapaciteit van bepaalde vermogensbestanddelen fixeert. 
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minimum: ze geldt slechts indien en voor zover de fiscaal in aanmerking genomen 
reguliere voordelen in dat jaar minder bedragen dan dit potentieel haalbare rendement.1019 
Deze fiscale rechtsfictie biedt dus een mogelijkheid tot tegenbewijs. Het in aanmerking 
genomen fictieve voordeel verhoogt bovendien de verkrijgingsprijs van de aandelen.1020 
Over de totale bezitsperiode bezien wordt daardoor per saldo het werkelijke gerealiseerde 
voordeel belast. Art. 4.14 Wet IB 2001 werkt dan ook minder robuust dan de in art. 5.2 Wet 
IB 2001 verwoorde vermogensrendementsheffing. 

4.4  De modelfictie: de vermogensrendementsfictie

4.4.1  Inleiding
Binnen de Wet IB 2001 geeft de vermogensrendementsheffing vorm aan de fiscale rechts-
werkelijkheid van elke belastingplichtige met bezittingen of schulden in de derde 
inkomens box. Vanwege dat ruime bereik heb ik dit fiscale alsof gekozen als modelfictie  
in haar categorie.1021 

De classificatie als mengfictie
De hoofdregel in de Wet IB 1964 is dat slechts sprake kan zijn van belaste inkomsten 
wanneer deze zijn terug te voeren op een bron van inkomen. Een bron van inkomen 
is aanwezig bij deelname aan het economische verkeer, terwijl tevens vereist is dat de 
belastingplichtige subjectief een voordeel beoogt en dit voordeel ook redelijkerwijs 
kan worden verwacht. Binnen deze reguliere fiscale rechtswerkelijkheid vindt belas-
tingheffing alleen plaats indien de voordelen zijn losgekomen van de bron. Vermo-
genswinsten vormen in dat opzicht geen inkomen, alleen de daadwerkelijk uit een 
bron gegenereerde inkomsten worden belast. Kosten ter verkrijging van inkomsten 
uit een bron zijn steeds aftrekbaar. Voor de categorie inkomen uit vermogen is deze 
bronnentheorie steeds het leidende uitgangspunt geweest bij de belastingheffing. 
Met ingang van 1 januari 2001 maakt de vermogensrendementsheffing een meer - 
voudige inbreuk op deze reguliere fiscale rechtswerkelijkheid. Met de door art. 5.2 
Wet IB 2001 gevormde fictieve fiscale rechtswerkelijkheid wordt immers de bronvraag 
irrelevant. Uit de wettelijke terminologie blijkt dat elk in box 3 geplaatst vermogens-
bestanddeel geacht wordt inkomsten op te leveren. De klassieke bronvereisten 
‘voordeel beogen’ en ‘redelijke voordeelverwachting’ zijn in deze fictieve fiscale 
rechtswerkelijkheid niet meer aan de orde, er is evenmin een mogelijkheid tot aftrek 
van kosten tot verwerving van de broninkomsten. Andere inbreuken op de reguliere 

1019 Kamerstukken II 1998/1999, 26 727 nr. 3, blz. 205-207.
1020 Art. 4.27 Wet IB 2001.
1021 Er zijn 3,4 miljoen belastingplichtigen met een vermogen dat uitstijgt boven het heffingvrije vermogen, zij 

betalen derhalve belasting in box 3. Het betreft ruim een kwart van de Nederlandse huishoudens (27%). Kamer-
stukken II 2015/2016, 34 302, nr. 3, blz. 11.
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fiscale rechtswerkelijkheid van het bronnenstelsel betreffen het fingeren van een 
bronkarakter voor ieder in box 3 geplaatste bezitting en de aanname dat een op  
1 januari aanwezig vermogensbestanddeel het hele jaar inkomen zou genereren. 
Bovendien draagt de vermogensrendementsheffing niet langer het karakter van een 
echte inkomstenbelasting, met name door het ontbreken van mogelijkheden tot 
 verliesverrekening. Een kenmerk van een reguliere inkomstenbelasting is dat inkomen  
ook negatief kan zijn. Het inkomensbegrip brengt immers met zich mee dat ook de 
overheid een deel van de risico’s draagt verbonden aan het genieten van inkomen. 
Ook op dat punt doorbreekt art. 5.2 Wet IB 2001 de reguliere fiscale rechtswerkelijk-
heid. Haar fictiekarakter staat daarmee vast. Dit fiscale alsof behoort tot de categorie 
mengficties omdat de wetgever meerdere motieven hanteert voor haar introductie. 
Ze wordt onder meer gepresenteerd als een “pragmatisch en globaal systeem, dat de 
beste startpositie biedt om in de toekomst ook van belastingplichtigen met 
vermogen (…) de passende bijdrage te ontvangen aan de belastingmiddelen. 
Daarbij zorgt de grondslagverbreding in samenhang met de vormgeving van de 
heffing ervoor dat (…) mogelijkheden tot ontwijking zijn geminimaliseerd.”1022

De mengfictie verwoord in art. 5.2 Wet IB 2001 rust op twee historische pootjes: ze 
vervangt niet alleen de met ingang van 2001 afgeschafte vermogensbelasting, maar 
treedt ook in de plaats van de regels voor de belastingheffing over vermogensinkomsten 
uit de Wet IB 1964.1023 Uit deze vertakte oorsprong blijkt dat er meerdere ideeën bestaan 
over een optimale draagkrachtheffing ten aanzien van vermogen.1024

Het hoofdpijndossier van de vermogensinkomsten 
In de ogen van veel bewoners van onze samenleving vereist het draagkrachtbeginsel 
dat een inkomstenbelasting zich richt op de reële en gerealiseerde rendementen. 
Dan wordt immers geheven op het moment van de gerealiseerde toename van de 
draagkracht, het moment waarop ook koopkracht ontstaat. Dit draagkrachtbeginsel 
verlangt dat iedere euro op dezelfde wijze wordt belast: de te realiseren toename van 
de economische beschikkingsmacht verschilt immers niet per inkomenssoort. Toch 
maken veel fiscale wetgevers een onderscheid tussen het belasten van arbeids-
inkomen en de heffing over kapitaalinkomen.1025 Met een verwijzing naar de vluchtigheid 
van kapitaal en, daarmee samenhangend, de controleerbaarheid van het kapitaal-
inkomen, wordt verondersteld dat deze kapitaalmobiliteit een andere heffingsgrondslag 
of een lager tarief zou vereisen. Soms wordt zelfs bepleit om het inkomen uit vermogen 

1022 Kamerstukken II 1998/1999, 26 727, nr. 3, bijlage 1. Voor andere motieven zie deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.5.2.
1023 Met uitzondering van het in box 1 geplaatste vermogen belegd in de eigen woning. 
1024 Er zijn legio varianten. Zo kan een draagkrachtheffing worden gekoppeld aan de verwerving, het bezit, de 

consumptie of het benutten van een niet-geconsumeerd deel van het vermogen. Zie Essers 2014, blz. 376.
1025 Voor een overzicht van visies, zie Essers & Rijkers 2003 en Van den Dool 2009. Het pleidooi voor een hoger 

belasten voor het “zweetvrij” verdiende vermogensinkomen (Van Soest 1967, blz. 323) kent echter weinig aanhangers.
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volledig onbelast te laten omdat een heffing over deze inkomsten de intertemporele 
consumptiebeslissing zou aantasten.1026 Toekomstige bestedingen zouden daardoor 
relatief duur worden. Bij deze redenering wordt echter vergeten dat de beslissing  
tot sparen niet alleen wordt genomen op economische en fiscale gronden. De mens 
is nu eenmaal geen rationale beslisser.1027 Dit blijkt ook uit het gegeven dat het 
aandeel van spaartegoeden in box 3 nog steeds hoog is, ondanks het minimale 
spaarrendement.1028 Ook het vluchtigheidsmotief is een weinig overtuigend argument 
voor het lager belasten van kapitaalinkomen nu de mogelijkheden om kapitaal aan 
het zicht van de fiscus te onttrekken met de dag krimpen, zoals diverse richtlijnen en 
het groeiende aantal verdragen inzake het uitwisselen van informatie tonen.1029 
Bovendien is nog nooit cijfermatig aangetoond dat een belastingheffing op kapitaal 
tot kapitaalvlucht zou leiden. De enkele vrees daarvoor overvleugelt dit gebrek aan 
statistische informatie. 

In Nederland wordt het inkomen uit vermogen tot de grondslag van de inkomstenbelas-
ting gerekend, zij het dat de heffing daarover sinds 1 januari 2001 stoelt op een rende-
mentsfictie. Deze fiscale behandeling van de vermogensinkomsten wijkt in bijna ieder 
opzicht af van de belastingheffing over arbeidsgebonden inkomen zoals loon en winst.1030 
Omdat de heffingssystematiek van art. 5.2 Wet IB 2001 losjes voortborduurt op Piersons 
Wet VB 1892, werpen we eerst een blik op zijn stelsel.

4.4.2  Historie: het fiscale universum van Pierson 
In het Koninkrijk Nederland omvat het door Pierson ingevoerde stelsel de eerste algemene 
heffingswetten op het gebied van de directe belastingen. In de pre-Pierson periode kent 
fiscaal Nederland alleen een slordige verzameling van heffingen die vooral drukken op de 
eerste levensbehoeften (zoals de accijns op zout). De verbetering van dit fiscale stelsel is 
dan ook “een dringende eisch der rechtvaardigheid.”1031 Met het door Pierson geopperde 
idee voor het integraal belasten van vermogen en inkomen kan een groter evenwicht in 
sociale verhoudingen bereikt worden. Het stelsel is neergelegd in twee afzonderlijke 
wetten en wordt daarom geduid als een gesplitste inkomstenbelasting. De Wet BB 1893 
belast de daadwerkelijk genoten arbeidsinkomsten en bedrijfswinsten indien en voor 
zover deze niet reeds belast zijn op grond van de Wet VB 1892 die jaarlijks de vermogens-
inkomsten moet treffen. Art. 2 Wet VB 1892 regelt dat iedereen belastingplichtig is naar de 

1026 Van den Dool 2009, blz. 73.
1027 Zie ook Van Dijk & Zeelenberg 2009.
1028 De gemiddelde spaarrente bedraagt momenteel 0,94% (augustus 2015), de inflatie in die maand bedraagt – 0,25%.
1029 Vgl. de Spaarrenterichtlijn (vanaf 2016: Richtlijn 2014/48/EU) en de Bijstandsrichtlijn (Richtlijn 2011/16/EU). Vanaf 

2017 zullen EU-lidstaten ook informatie uitwisselen over dividenden.
1030 Een van de weinige overeenkomsten is het in aanmerking kunnen nemen van de persoonsgebonden aftrek.
1031 Aldus Koningin Emma in de in 1891 uitgesproken troonrede, Handelingen II 1891/1892, nr. 4, blz. 19. Zie ook 

Ydema 1999 (2).
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waarde van zijn vermogen “opgevat en berekend naar de bepalingen dezer wet.” De 
verschuldigde belasting is gebaseerd op de omvang van dit vermogen, waarbij een 
vrijstelling geldt van fl. 13.000.1032 Het tarief waartegen het vermogen wordt belast is licht 
progressief en bedraagt 1,25‰ tot 2‰ (art. 10 Wet VB 1892).1033 Zowel uit de tekst als uit 
de opbouw van de Wet VB 1892 blijkt dat het (bezit van) vermogen centraal staat, niet het 
genoten inkomen. Pierson acht dat onderscheid weinigzeggend: 

“Eene belasting op het inkomen uit vermogen kan tweederlei wijze geregeld worden: 
dit inkomen zelf, maar ook de waarde van het vermogen kan tot maatstaf van heffing 
worden gekozen. Op den druk der belasting heeft dit geen anderen invloed, dan die 
straks zal worden aangewezen; bij eene rente van 4 percent is het onverschillig of 
men 2 ½ [percent] van het inkomen of 1 per mille van het kapitaal opbrengt.”1034

Hier lijkt sprake van scheefdenken: de belastingdruk wijzigt immers als het daadwerkelijk 
gerealiseerde inkomen afwijkt van de in dit voorbeeld opgevoerde 4%.1035 Deze meer- of 
minderopbrengst is echter vooral een gevolg van het door de belastingplichtige gekozen 
risicoprofiel. Pierson beschouwt deze keuze als een persoonlijke factor die geen onderdeel 
zou mogen vormen van het te belasten inkomen. In zijn denken over het belasten van 
vermogensinkomen hanteert Pierson dus de idee van de eigenlijke ‘rent’ in economische 
zin, een potentieel haalbaar rendement van 4%. Op deze normatieve gedachte bouwt hij 
zijn stelsel, maar deze overweging is niet zichtbaar in zijn wettekst.

De fabel van de teruggekeerde fictiebepaling
In veel fiscaaljuridische literatuur wordt gesuggereerd dat de Wet VB 1892 de heffing 
zou baseren op een fictieve opbrengst van 4% van de waarde van het vermogen.1036 
Omdat ook de Wet IB 2001 ten aanzien van het in box 3 ondergebrachte vermogen 
een potentieel rendement van 4% hanteert, lijkt sprake van een déjà vu. Dit spiegel -
effect wordt versterkt doordat de auteurs van de vermogensrendementsheffing in 
hun Verkenning regelmatig refereren aan de Wet VB 1892 van Pierson.1037 Toch bevat 
de tekst van de Wet VB 1892 geen enkele verwijzing naar een potentieel haalbaar 
rendement van 4%. Deze rendementsfictie kan hooguit worden herleid uit samen-

1032 In koopkracht vergelijkbaar met bijna € 160.000 nu, aanzienlijk hoger dan het heffingvrije vermogen. Voor vermogens 
boven fl. 15.000 geldt in de Wet VB 1892 overigens een vrijstelling van ‘slechts’ fl. 10.000 (ruim € 123.000 nu). 

1033 Volgens Pierson komt de progressie ook tot uiting doordat kleine beleggers zouden kiezen voor risicovolle en 
dus mogelijk hoger renderende investeringen. Inmiddels is gebleken dat kleine beleggers juist risicomijdend 
zijn, zie Commissie Van Dijkhuizen, 2013, blz. 61. Met de huidige lage rentestanden heeft een op 4% gebaseerde 
rendementsfictie voor hen juist een degressief effect.

1034 Kamerstukken II 1892/1893, 125, nr. 3, blz. 8.
1035 Bij heffing van 1‰ over een vermogen dat 2% rendeert, stijgt de inkomstenbelastingdruk tot 5%. 
1036 Vgl. Adriani 1935 (blz. 40), Van Soest 1923 (blz. 323), Grotenhuis 1999 (blz. 151), Ydema 1999 (2) en Dusarduijn 

2010, (blz. 4). Jeroen Boschma heeft mij hier op gewezen, waarvoor dank. 
1037 Kamerstukken II 1997/1998, 25 810, nr. 2, blz. 68.
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loopbepalingen genoemd in de Wet BB 1893.1038 Indirect zou de aanwezigheid van 
de fictie ook kunnen blijken uit het (matige) tarief van de Wet VB 1892. Directe 
aanduidingen voor Piersons ideeën over het belasten van de verdiencapaciteit van 
vermogensbezitters zijn echter alleen zichtbaar in de parlementaire historie.

De huidige rendementsfictie is dus niet geput uit de letter van de Wet VB 1892, al is ze wel 
ontleend aan de geest van de toenmalige wetgever. Het is daarom niet verwonderlijk dat 
veel discussies over de Wet VB 1892 aan het begin van de 21e eeuw herleven. 

4.4.3  Kwalificatieperikelen 
Een voorbeeld van een herleefd dispuut is de onenigheid over de kwalificatie van een op 
de rendementspotentie gerichte heffing. Zo blijkt onmiskenbaar uit de wettekst van de 
Wet VB 1892 dat het vermogen zelf de heffingsgrondslag vormt, toch beschouwt Pierson 
zijn ontwerp als een belasting op de inkomsten uit vermogen. Tekenend daarvoor is zijn 
volgende uitspraak over deze “moeilijke quastie”: 

“Men kan spreken van de kapitaalswaarde van inkomen, doch ook van de inkomens-
waarde van kapitaal. Welnu, die inkomenswaarde wordt hier belast. Wij hadden haar 
kunnen schatten op 4 percent bij voorbeeld, en dan van die 4 percent zooveel 
belasting heffen. Eenvoudiger was het te zeggen: wij nemen van het kapitaal zooveel 
per mille, maar dat verandert niets aan de zaak; de inkomenswaarde [cursivering SD] 
blijft het belaste object.”1039

In de ogen van Pierson vormt de inkomenswaarde van het vermogen het te belasten 
object, hij duidt zijn heffing daarom als een inkomstenbelasting. Dat deze heffing aanknoopt  
bij het vermogen zelf, zou berusten op overwegingen van eenvoud.1040 De Kamerleden 
tonen zich geen voorstander van Piersons redenering. Zijn wetsontwerp wordt daarom 
herlabeld tot een vermogensbelasting: het ‘beestje’ dient bij zijn naam genoemd te 
worden.1041 In dit dispuut hebben beide partijen deels gelijk. Bezien vanuit de achter-
liggende gedachte, het belasten van de potentiële draagkracht die met het vermogen 
kan worden gerealiseerd, zijn er redenen om te spreken van een inkomensheffing. De vorm - 
geving en de gevolgen laten de Wet VB 1829 echter lijken op een vermogensheffing.1042

1038 Zo bepaalt art. 2, par. 2, Wet BB 1893 dat de grondslag van heffing over ondernemingsresultaten bij niet-
vermogens belastingplichtigen vermeerderd moet worden met 4% van de waarde van hun vermogen. 

1039 Kamerstukken I 1892/1893, 5e Vergadering, 24 september 1892, blz. 56.
1040 Piersons keuze stoelt ook op inhoudelijke argumenten. In zijn ogen houdt een inkomstenbelasting ten 

 onrechte geen rekening met de waardedaling van het vermogen, hoewel daarbij sprake is van verarming. 
Kamerstukken I 1892/1893, 5e Vergadering, 24 september 1892, blz. 55.

1041 Kamerlid Van Alphen merkt vergenoegd op “dat wij nu (…) naar den regel van het il faut appeler un chat un chat, 
in de waarheid wandelen.” Zie Kamerstukken II 1892/1893, 61e Vergadering 7 juni 1892, blz. 183.

1042 Vgl. de discussie over de aard van de Romeinse heffingen in deel 1, hoofdstuk 2, par. 2.2.5.
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Back to the future1043

In de 21e eeuw herleeft de discussie. Ook de vermogensrendementsheffing is lastig 
te duiden. In tegenstelling tot de Wet VB 1892 weerspiegelt de tekst van art. 5.2 Wet 
IB 2001 echter de bedoeling van de wetgever op heldere wijze: het in de heffing 
betrekken van het potentiële vermogensrendement door het ‘voordeel uit sparen en 
beleggen’ te fixeren op 4% van de waarde van het vermogen in deze box [cursivering 
SD]. Deze formulering duidt op een inkomensheffing. De wetgever onderstreept deze 
kwalificatie door te wijzen op een aantal aan een inkomensbelasting gerelateerde 
karakteristieken: het opgenomen zijn in de Wet IB 2001, het onderdeel uitmaken van 
het wereldinkomen, de mogelijkheden tot verrekening van bronheffing en dividend-
belasting, het heffen op basis van de rendementsgrondslag en ten slotte het in aftrek 
kunnen brengen van persoonsgebonden uitgaven.1044 Wie evenwel kijkt naar haar 
concrete uitwerking duidt haar als een vermogensbelasting.1045 Mede door het 
ontbreken van mogelijkheden tot verliescompensatie, tast deze heffing immers het 
vermogen zelf aan indien het gerealiseerde rendement structureel lager ligt dan het 
potentiële rendement van de inkomensfictie. De essentie van deze duiding, formeel 
een inkomstenbelasting, materieel een vermogensbelasting, overstijgt het niveau 
van spijkers op laag water. De typering van een heffing bepaalt immers het werkings-
gebied van een verdrag. Op dit punt kan de wetgever opgelucht ademhalen:  
voor verdragsverhoudingen wordt de vermogensrendementsheffing geduid als een 
inkomstenbelasting.1046 Deze uitspraak biedt echter geen oplossing voor een aantal 
(waarderings)problemen gepaard gaand met het bestaan van een hybride heffing.1047 

Ze besteedt evenmin aandacht aan de draagkrachtbeleving van deze heffing. Ook 
rechters worstelen met het karakter van box 3. Zo wuift Hof Den Haag de klacht van 
een belastingplichtige over de vermogensrendementsheffing (te) nonchalant weg 
met de stelling dat ”een (vermogens)belasting van 1,2% over de waarde van de 
bezittingen” voor haar “geen individuele, buitensporige last” zou vormen.1048 In mijn 
ogen is dat een overhaaste conclusie. Het door art. 1 EP beschermde eigendomsrecht 
kan ook door een vermogensheffing worden aangetast, het absolute percentage van 

1043 Op deze wijze schetst Minister Zalm de introductie van de vermogensrendementsfictie: “(…) in de vorige eeuw 
was het een vrij gebruikelijke belastingsystematiek in Europa. Wij gaan dus back to the future.” Zie Kamerstukken 
II 1999/2000, 26 727, nr. 8, blz. 27.

1044 Conclusie A-G Overgaauw voor HR 1 december 2006, BNB 2007/68.
1045 Voor een overzicht van de argumenten, zie Conclusie A-G Niessen voor HR 28 oktober 2011, BNB 2011/297. 

Niessen bewandelt zelf de gulden middenweg, stellende dat de vermogensrendementsheffing materieel een 
vermogensbelasting is in gevallen waarin het vermogen geen inkomen (in economische zin) oplevert.

1046 HR 1 december 2006, BNB 2007/68. Met kunst- en vliegwerk kan zo de teller van de voorkomingsbreuk bepaald 
worden op nettobasis. Zie ook HR 25 oktober 2013, BNB 2014/8 (verdrag met Zwitserland). 

1047 Vgl. de op een vermogensbelasting afgestemde tabel van de leegwaarderatio, ook al beschreven in Dusarduijn 
2010 blz. 171-173.

1048 Hof Den Haag 19 augustus 2014, BK-13/01402, V-N 2014/58.2.4. De toetsing door het hof verloopt wat chaotisch: 
eerst wordt ingegaan op de fair balance, pas daarna komen legitimiteit en legaliteit in beeld. 



279

 H
o

of
ds

tu
k 

4

2

een heffing vormt echter een onvoldoende argument voor afwijzing van een inbreuk 
op het eigendomsrecht.1049

De vermogensrendementsheffing draagt twee gezichten. Wie kijkt naar haar bedoeling, 
noemt haar een inkomstenbelasting, wordt gekeken naar haar resultaat, dan kwalificeert 
ze als een vermogensbelasting.1050 Indien de wetgever in 2001 de vermogensrendements-
heffing zou hebben geïntroduceerd als een belasting over het vermogen, dan zou hem 
een hoop discussie bespaard zijn gebleven: 

“In plaats van allerlei cijferexercities rond effectieve belastingdruk bij diverse rendementen 
te gaan maken (…) kunnen we ook zeggen: in Nederland is beleggingsrendement 
belastingvrij; daar staat wel een relatief stevige vermogensbelasting tegenover. Dan 
ziet het probleem er meteen heel anders uit.”1051

Nu evenwel de wetgever er nadrukkelijk voor heeft gekozen een andere weg in te slaan, 
zal ik art. 5.2 Wet IB 2001 bezien vanuit zijn bedoeling. Art. 5.2 Wet IB 2001 geldt dan als 
een op het potentiële rendement gerichte inkomensfictie. Eerst zal worden onderzocht 
hoe de historie heeft geleid tot de introductie van deze fictie door Minister Zalm in 2001.

4.4.4  De periode tussen Pierson en Zalm
In de periode tussen Pierson en Zalm hanteert de fiscale wetgeving in Nederland geen 
globaal geldende fiscale rechtsregels gericht op de verdiencapaciteit.1052 Deze methodiek 
duikt wel op in het Ontwerp van wet tot heffing ener inkomstenbelasting (1906) waarin 
wordt voorgesteld om het belastbare vermogensinkomen vast te stellen op 4% van de 
vermogenswaarde. De wet is echter nooit ingevoerd omdat minister van Financiën De 
Meester geen bevredigende verklaring kan geven voor zijn keuze om alleen vermogens-
inkomsten fictief te belasten.1053 

In 1914 maakt Piersons systeem plaats voor een andere benadering. Het met de Wet IB 
1914 gehanteerde bronnenfictiestelsel maakt onderscheid tussen het beleggingen in 
roerend kapitaal en onroerend belegd vermogen.1054 Een terecht onderscheid, gezien het 

1049 Het volstaat evenmin voor een constatering van een inbreuk. Zie verder deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.6.7 en de daar 
vermelde arresten.

1050 Lang 2005 (2), blz. 30, stelt dat een ruimwerkende fictie voor vermogensinkomsten het karakter van een vermogens-
belasting krijgt. 

1051 Vording 2014. Overigens vormt ook het vrijstellen van beleggingsrendementen in een inkomstenbelasting een 
fictie omdat daarmee de categorie vermogensinkomsten buiten de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid van de 
inkomstenbelasting wordt gebracht. 

1052 De Nederlandse wetgever hanteert in deze periode wel specifieke rendementsficties, zoals art. 25a en art. 29a 
Wet IB 1964. 

1053 Kamerstukken II 1906/1907, 98, nr. 1. Anders dan de Wet VB 1892 vermeldt de ontwerptekst van het later ingetrokken 
wetsvoorstel het bestaan van de fiscale rechtsfictie wel.

1054 Zie deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.4.2 voor een beschrijving van dit op Pruisische leest gestoelde stelsel.
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uiteenlopende karakter van deze categorieën vermogen. Nu de Wet IB 1914 eenzelfde 
tarief toepast op de netto-opbrengst van alle inkomensbronnen, is binnen deze tariefs-
grenzen sprake van een gelijke behandeling van opbrengsten uit vermogen, arbeid of 
een onderneming. Een vermogensbezitter heeft echter een voorsprong ten opzichte van 
de bezitsloze mens in overigens vergelijkbare omstandigheden. De gedachte is daarom 
dat “de kapitalist” hoger belast moet worden dan “den armen drommel” zonder 
vermogen.1055 De wetgever handhaaft daarom Piersons Wet VB 1892.1056 Sinds 1914 geldt 
ze als een aanvullende belasting op het bezit van nettovermogen die de voorsprong van 
vermogensbezitters kan verkleinen. 

The Haves and the Have Nots
Door de tijden heen wordt het (kapitaal)vermogen gezien als een zelfstandige bron 
van draagkracht: het bezit ervan verhoogt immers de mogelijkheden tot behoefte-
bevrediging. De vermogensbezitter heeft derhalve een maatschappelijke voorsprong. 
Zijn vermogen vormt niet alleen een bestedingsreserve waar uit geput kan worden 
in perioden van rampspoed, maar kan ook fungeren als een productiefactor voor 
nieuw vermogen.1057 Tot het jaar 2001 beschouwt de Nederlandse wetgever deze 
voorspongspositie als een valide argument om het bezit van kapitaalvermogen via 
een aanvullende heffing zwaarder te belasten dan arbeid. Als rechtvaardiging geldt 
aanvankelijk de veronderstelling dat het vermogen een meer permanent karakter 
zou hebben: “Vermogen is naar zijn aard eene duurzame den personen overlevende 
bron van inkomen, terwijl arbeid en de verdere bronnen van inkomen uiterlijk bij het 
overlijden van den persoon ophouden te bestaan.”1058 Dit argument van het 
‘gefundeerde inkomen’ heeft weinig waarde meer. Inflatie en beursschommelingen 
hebben flink geknaagd aan het duurzame karakter van de bron vermogen, terwijl de 
gestegen sociale zekerheid heeft geleid tot een grotere duurzaamheid van de bron 
arbeid. In een belastingstelsel dat niet alleen het ontstaan en het vergaan van het 
vermogen belast, maar ook het bestaan ervan, dreigt bovendien een dubbele 
heffing. Voorafgaand aan de vermogensvorming zijn immers al andere heffingen 
voldaan, bovendien vormt datzelfde vermogen de contante waarde van toekomstig 
inkomen en wordt dan mogelijk opnieuw belast. Met het oog op de zwakke 
rechtsgronden voor een aanvullende vermogensheffing,1059 wordt daarom de Wet VB 
1964 per 1 januari 2001 formeel afgeschaft.

1055 Adriani 1935, blz. 41-44. 
1056 Boogerman 1920, blz. 7-9. Deze keuze is ook beïnvloed door de “socialistische woelingen” in deze periode, zie 

De Ruig 1983, blz. 191.
1057 Vermogen kan bovendien worden geschonken of nagelaten. Het bevredigt daarmee een immateriële behoefte  

van de erflater of schenker. Ieder mens heeft immers, zoals De Langen 1954, blz. 123, concludeert, een drang naar 
onsterfelijkheid. 

1058 Kamerstukken II 1911/1912, 144, nr. 3, Bijlagen, blz. 14.
1059 Voor een kritische beschouwing van de rechtsgronden van de Wet VB 1964 verwijs ik naar Geppaart 1983. 
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Mede als gevolg van de groeiende vermogensongelijkheid, een vaak vergeten 
dimensie van de ongelijkheid,1060 klinkt tegenwoordig de roep om (her)invoering van 
aanvullende heffingen op vermogen.1061 De gedachte is dat een fiscale nivellering 
van bestaande vermogensverschillen de potentiële risico’s kan bestrijden die vooral 
op democratisch gebied (kunnen) kleven aan deze vorm van ongelijkheid. Een 
uitvoerige bespreking van deze discussie valt echter buiten het onderzoek.1062

We keren terug naar het historische overzicht om te zien dat het door de Duitse bezetter 
ingevoerde Besluit IB 1941 in Nederland een belastingheffing over het reële inkomen uit 
vermogen introduceert.1063 De in dit Besluit neergelegde ‘bronnentheorie’ hanteert de 
gedachte dat een (positief of negatief) resultaat alleen als inkomen belast kan worden 
indien en voor zover dit voordeel afkomstig is uit een permanente inkomensbron. De met 
deze bron behaalde opbrengsten blijven buiten de heffing. Hieruit spreekt het normatieve 
beginsel dat het onderliggende (stam)vermogen onaantastbaar moet blijven.1064 De Wet 
VB 1892 houdt echter stand waardoor ook in deze periode het vermogen aanvullend 
belast blijft.1065

Het Besluit IB 1941 handhaaft het onderscheid tussen roerende en roerende inkomsten uit 
vermogen. Dat verschil verdwijnt zodra Hofstra de Wet IB 1964 en de Wet VB 1964 lanceert. 
De gesplitste behandeling van roerend en onroerend vermogen wordt vervangen door 
de algemene bepaling van art. 24 Wet IB 1964 die vermogensinkomsten definieert als 
‘voordelen getrokken uit onroerende en roerende goederen en uit rechten die niet op 
goederen zijn gevestigd’.
Ook dit stelsel van Hofstra plaatst het met het vermogen behaalde voordeel buiten bereik 
van belastingheffers. Het onderscheid tussen de onbelaste en de belaste sfeer wordt door 
de jurisprudentie verder aangescherpt.1066 Belastingplichtigen benutten massaal de fiscale 
mogelijkheden van deze wettelijke tweedeling. Vooral vermogensgroeifondsen zijn populair. 
Deze fondsen keren geen (belastbare) rente of dividend uit, hun rendement bestaat 
volledig uit (onbelaste) koerswinst. Indien deze beleggingsvormen worden gefinancierd 
met leningen is gedurende de looptijd van deze contracten de financieringsrente vaak 

1060 Vgl. WRR 2014 (Nederland) en Thomas Piketty 2013. Anders: Jacobs 2014. 
1061 Frankrijk hanteert zo’n belasting. Deze progressieve heffing, l’impôt de solidarité sur la fortune, treft het ver-

mogen boven ca. € 800.000. De opbrengsten worden benut ter financiering van sociale uitkeringen. 
1062 Ik verwijs graag naar Gribnau 2015 en Wijtvliet 2014 voor verschillende visies op dit vraagstuk.
1063 De positie van de eigen woning en het aanmerkelijk belang binnen de bronnentheorie zijn besproken in deel 2, 

hoofdstuk 2, par. 2.4 resp. deel 2, hoofdstuk 3, par. 3.4.
1064 Ydema 1997, blz. 228, schetst dit respect voor private eigendom als oorzaak en kern van de rechtsstaat. Ook 

door de ontkenning van het eigendomsrecht van Joodse mensen (vgl. de Nederlandse LIRO-bank verordeningen) 
is in het door Duitsland bezette Nederland sprake van een on-rechtsstaat. Essers 2012 beschrijft de rol van de 
belastingdienst en de Hoge Raad daarbij, maar bespreekt ook het verzet door individuele ambtenaren.

1065 Bij de sanering van het Nederlandse geldwezen na de Tweede Wereldoorlog is tijdelijk sprake van een aanvullende 
vermogensaanwasbelasting (1946) en een vermogensheffing ineens (1947). 

1066 Zie HR 3 februari 1971, BNB 1971/57 (instandhoudingseis).
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volledig fiscaal aftrekbaar. Deze mogelijkheden tot het ontwijken van belastingheffing 
worden vergroot door de anticumulatieregeling van art. 14, lid 5 Wet VB 1964, een 
maatregel die de gezamenlijke druk van inkomsten- en vermogensbelasting beperkt tot 
maximaal 80% (vanaf 1994 68%) van het belastbare inkomen.1067 Deze vormen van belas-
ting’besparing’ worden maatschappelijk niet beschouwd als onacceptabel, ze worden 
zelfs beoordeeld als “verstandig.”1068 
Ondanks de vele (pogingen tot) reparaties van kwetsbaar gebleken bepalingen is het 
fiscale regime voor vermogensinkomsten aan het einde van de 20e eeuw getransformeerd  
in een bijna facultatieve heffing. Ingrijpen is noodzakelijk. Nu vooral de behandeling van 
vermogensinkomsten de Wet IB 1964 noodlottig is geworden, lijkt het logisch om dit 
noodlot te keren door de problemen, met name het onbelast blijven van vermogenswinst,  
uit de weg te ruimen. De wetgever kiest er echter voor om de systematische tekort-
koming(en) weg te denken en vermogensinkomsten te fingeren.1069 In deze vermogens-
rendementsheffing ziet de wetgever de oplossing voor de ‘oude’ problemen van het 
bronnenstelsel. De rendementsfictie zou ook van belastingplichtigen met vermogen  
“een passende bijdrage aan de belastingmiddelen” vragen.1070

4.5  De levensloop van de vermogensrendementsfictie 

Art. 5.2 Wet IB 2001 verwoordt de kern van de vermogensrendementsheffing als volgt:

Het voordeel uit sparen en beleggen wordt gesteld op 4% (forfaitair rendement) van 
de grondslag sparen en beleggen. De grondslag sparen en beleggen is de rendements-
grondslag aan het begin van het kalenderjaar (peildatum) voor zover die rendements-
grondslag meer bedraagt dan het heffingvrije vermogen.1071

 
Over het aldus bepaalde voordeel wordt 30% belasting geheven, zie art. 2.13 Wet IB 2001. 
De vermogensrendementsheffing rust op vijf verschillende pijlers: het als forfaitair geduide 
maar in wezen fictieve rendement,1072 de systematiek van de peildatum, de reikwijdte van  
de rendementsgrondslag, de waarderingsmethodiek en het tarief. Hoewel elke pijler zijn 
steentje bijdraagt aan het eindresultaat, beperk ik me in dit hoofdstuk tot de rendements-
fictie als spil van de heffingstechniek.1073 

1067 Kamerstukken II 1963/1963, 5 380, nr. 70 (amendement Lucas). De gedachte achter dit amendement is dat jaarlijkse 
betalingen van belasting zoveel mogelijk uit het inkomen zelf bestreden moeten kunnen worden. De logica 
van deze gedachte lijkt overleden.

1068 Kamerstukken II 1998/1999, 26 727, nr. 3, blz. 6-7.
1069 Rijkers 2013, blz. 39.
1070 Kamerstukken II 1998/1999, 26 727, nr. 3, bijlage 1.
1071 Deze voetvrijstelling bedraagt € 21.330 (2015), zie art. 5.5 Wet IB 2001.
1072 Zie ook deel 3, hoofdstuk 3 voor de invloed van taal op de beleving van een heffing. 
1073 Voor een bespreking van de andere pijlers verwijs ik naar Dusarduijn 2010.
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4.5.1  Het middelpunt van de wereld van de vermogensrendementsheffing
De Commissie ficties en forfaits duidt art. 5.2 Wet IB 2001 als een combinatie van een 
4%-‘forfait’ met de fictie dat het vermogen op 1 januari ook de rest van het jaar tot de 
bezittingen behoort.1074 Het op 1 januari 2001 ingevoerde wetsartikel combineert echter 
meer inbreuken op de voorheen geldende reguliere fiscale rechtswerkelijkheid.1075 Een 
van die inbreuken is opgenomen in de ‘voor zover’- terminologie, de veronderstelling dat 
het vermogen in box 3 ten minste nihil bedraagt, ook als de waarde van de schulden de 
omvang van de bezittingen overtreft. Het bestaan van een negatief rendement, een 
karaktertrek van een inkomstenbelasting, wordt daarmee ontkend.
Ook de zinsnede ‘het voordeel wordt gesteld op’ geeft onderdak aan een fiscaal alsof. Op 
deze manier wordt het ‘toestromen’ van voordeel gefingeerd. Elke in box 3 geplaatste 
bezitting wordt daardoor, los van haar gebruiks- en genotsmogelijkheden, beschouwd 
als een inkomensbron.1076 
Er schuilt ook een fictie in de term ‘rendementsgrondslag’. Deze aanduiding veronderstelt 
dat ieder tot de grondslag behorend vermogensbestanddeel ‘de kunst van het kunnen’ 
beheerst en zodoende in staat is om te voldoen aan de opdracht van het fictieve 
rendement. De onderlinge verschillen tussen deze bezittingen - zoals opbrengstpotentie, 
samenstelling van het rendement, kostenstructuur en dergelijke - worden weggedacht. 
Ook dat is een doorkruisen van de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid die inkomsten 
alleen belast als ze werkelijk loskomen van de bron. 

In haar kern toont de vermogensrendementsheffing een meervoud van ficties die ieder 
op zich een inbreuk vormen op de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid van het bronnen-
stelsel.1077 Het fiscale alsof is alleen geïnteresseerd in de rendementsbelofte van het 
vermogen. Zodra een bezitting opduikt in de grondslag, stelt art. 5.2 dat met deze 
bezitting een rendement van 4% behaald wordt. Nu geen mogelijkheid tot tegenbewijs 
bestaat, noch een verrekening van eerdere heffingen kan plaatsvinden, geldt de uitkomst 
van het alsof als een onwankelbare fiscale waarheid.1078 

4.5.2  Een combinatie van motieven
De wetgever toont het kleurrijke palet aan motieven voor het gebruik van deze rende-
mentsfictie op diverse momenten in de parlementaire historie. Het anti-misbruikmotief 
en het daaraan gekoppelde draagkrachtargument weerklinken in het betoog dat het 

1074 Commissie ficties en forfaits 2014, blz. 39.
1075 Dit is eerder al aangegeven, zie deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.4.1.
1076 Een bezitting die geen rendement kán opbrengen lijkt buiten bereik van box 3 te vallen, zie Niessen & Pieterse 

2010, blz. 569-570. Ook chartaal geld behoort echter tot de rendementsgrondslag, hoewel het passieve bezit 
daarvan noch rendement, noch vermogensaanwas kan genereren.

1077 Ik spreek hier niet over stapeling omdat deze opeenhoping van het alsof niet volgtijdelijk geschiedt, maar 
gelijktijdig optreedt. 

1078 Voor de belastbaarheid is het irrelevant of het veronderstelde voordeel kan worden genoten. Zie HR 28 oktober 
2011, BNB 2011/297.
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verdwijnen van het onderscheid tussen de belaste inkomstensfeer en de onbelaste 
vermogenssfeer de daarin schuilende mogelijkheden tot belastingontwijking zal indammen. 
Daarmee wil de wetgever op het vlak van draagkracht een vooruitgang boeken ten 
opzichte van het oude stelsel.1079 Pragmatische motieven en budgettaire redenen zijn te 
beluisteren in de mededeling dat uit het oogpunt van eenvoud slechts één (ongedifferen-
tieerd) “forfaitair rendement” zal gelden. De verbreding van de heffingsgrondslag zou 
daarmee bijdragen aan de noodzakelijk geachte verlaging van de tarieven op arbeid.1080 
Een budgettaire overweging is te vinden in de wens een internationaal concurrerende 
belastingheffing in het leven te roepen “met het oog op de beweeglijkheid van vermogen 
in een toenemend internationale samenleving.”1081 
De introductie van de rendementsfictie blijkt daarnaast gegrond in educatieve overwegingen: 

“Heeft een belegger de goede keuze gemaakt, dan is het mogelijk dat er een 
rendement van bijvoorbeeld 8% wordt gemaakt. (…) De stimulans om die goede 

belegging op te sporen is juist een gewenste reactie op de nieuwe fiscale systematiek. 
De dynamiek op de kapitaalmarkt wordt nadrukkelijk bevorderd.”1082 [cursivering SD]

Door de vergrote fiscale neutraliteit tussen beleggingsvormen zou bovendien de 
kapitaalmarkt zijn functie beter kunnen vervullen.1083 Een bijkomende belofte is dat de 
vermogensrendementsheffing zal zorgen voor een stabielere stroom aan belasting-
inkomsten voor de schatkist.1084 

Met deze opsomming van beweegredenen krijgt de vermogensrendementsfictie een 
zware last op haar schouders gelegd. In zijn evaluatie van de belastingherziening 2001 
destilleert de wetgever uit deze mengelmoes van motieven de vier belangrijkste 
doelstellingen van de vermogensrendementsheffing: 

o Verbreding en versterking van de belastinggrondslag;
o Bevorderen van een evenwichtige belastingdruk;
o Bevorderen van eenvoud;
o Bevorderen van fiscale neutraliteit.1085 

Bij de toetsing van de doeltreffendheid van deze rendementsfictie zal ik dit kwartet 
hanteren.

1079 Kamerstukken II 1998/1999, 26 727, nr. 3, blz. 6-7.
1080 Kamerstukken II 1998/1999, 26 727, nr. 3, blz. 38.
1081 Kamerstukken II 1998/1999, 26 727, nr. 3, blz. 34, herhaald op blz. 38.
1082 Kamerstukken II 1999/2000, 26 727, nr. 7, blz. 265.
1083 Kamerstukken II 1998/1999, 26 727, nr. 3, blz. 35.
1084 Kamerstukken II 1998/1999, 26 727, nr. 3, blz. 227.
1085 Kamerstukken II 2005/2006, 30 375, nrs. 1–2, blz. 61.
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4.5.3  De rendementspotentie: het woud der verwachting1086

Het potentieel haalbaar geachte rendement is een nettobedrag: de kosten voor behoud en 
beheer van het vermogen in box 3 zouden zijn verdisconteerd in het fictiepercentage.1087  
De wetgever gaat ervan uit dat iedere belastingplichtige in staat zou zijn om dit netto- 
normrendement van 4% te behalen met zijn vermogen: 

“Er is bewust voor gekozen om de hoogte van het forfaitaire rendement op een 
zodanig niveau vast te stellen (4%) dat iedereen in staat is om, zeker indien dit over een  
wat langere periode wordt bezien, dit rendement zonder risico te kunnen behalen.”1088 
[cursivering SD] 

Daaruit klinkt het onweerlegbare vermoeden dat de vermogensrendementspotentie 
voor iedereen realiseerbaar zou zijn. Er wordt zelfs opgemerkt dat deze rendementsfictie 
de werkelijkheid benadert:

“In zoverre kan derhalve niet worden gesteld dat in het concept van de forfaitaire 
rendementsheffing geen rekening wordt gehouden met de omvang van de werkelijk 
genoten inkomsten uit vermogen.”1089

 

Het wordt aan belastingplichtigen overgelaten of zij hun vermogen zodanig beleggen 
dat het normrendement ook werkelijk wordt behaald. Het staat hen vrij om beleggings-
vormen te kiezen waar ze meer voordeel in zien, maar ze “moeten dan ook niet klagen als 
het mislukt.”1090 Daarmee kopieert de wetgever de gedachte van Pierson dat de rendements- en 
risicogevolgen van een beleggingskeuze volledig voor rekening van de belastingplichtige 
zouden moeten blijven.1091 Die gedachte wordt echter niet breed gedeeld.

Waarom dit normrendement precies 4% zou bedragen, wordt niet helemaal duidelijk.  
Wie door de wetshistorie zwerft, ziet een vergelijking met het rendement op tienjarige 
staatsobligaties,1092 hij ontmoet een verwijzing naar de disconteringsvoet bij kosten-
baten analyses,1093 wordt doorgestuurd naar een Amerikaanse studie1094 of hij krijgt te 

1086 Naar de roman van Hella S. Haase over Charles d’Orleans. Net als de rendementsfictie krijgt ook Charles een te 
zware verwachting opgelegd. 

1087 Kamerstukken II 1998/1999, 26 727, nr. 3, blz. 37. Het rendement zou zijn gecorrigeerd voor inflatie, zie Commissie 
van Dijkhuizen 2013, blz. 63.

1088 Kamerstukken II 1998/1999, 26 727, nr. 3, blz. 39.
1089 Kamerstukken II 1999/2000, 26 727, nr. 7, blz. 263.
1090 Kamerstukken I 1999/2000, 26 727, nr. 27, blz. 6. Aan het woord is toenmalig minister van Financiën, Zalm.
1091 Ook hier rijmt de geschiedenis, zie deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.4.2. 
1092 Kamerstukken II 1998/1999, 26 727, nr. 7, blz. 264 en Kamerstukken I 1999/2000, 26 727, nr. 27, blz. 6.
1093 Minister Zalm spreekt over een studie door een groep van “allerlei goede mensen”, Kamerstukken II 1998/1999, 

26 727, nr. 8, blz. 26. 
1094 J.J. Siegel, ‘Stocks for the long run’, New York: Mcgraw-Hill 1999. 
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horen dat de reële rente zich “altijd rond de 4%” zou bewegen.1095 Een transparante 
onderbouwing van de getalsmatige keuze voor dit normrendement ontbreekt dus. 
Desalniettemin beoogt de wetgever een in marmer gehakte rendementsfictie: het is 
nadrukkelijk de bedoeling dat de hoogte van het fictieve rendement voor een groot 
aantal jaren (“bijvoorbeeld 25 jaar”) ongewijzigd blijft.1096 

Het potentiële rendement van 4% wordt regelmatig door de wetgever gepresenteerd als 
een risicovrij, aan staatsobligaties gerelateerd reëel (spaar)rendement. Het gekozen 
normpercentage zou zelfs aan de lage kant zijn omdat zonder tegenbewijsregeling een 
incidentele onderschrijding van het gemiddelde rendement zwaarder weegt dan een 
incidentele overschrijding.1097 Bijna een decennium later ontstaan barsten in dat beeld: 
het systeem blijkt vooral voor de grote groep sparende belastingplichtigen negatief uit te 
pakken.1098 De Staatssecretaris van Financiën stelt dan dat de rente niet de enige grootheid 
zou zijn die van invloed is op de genormeerde rendementspotentie, ook de koersontwik-
keling van effecten zou een rol spelen.1099 Deze verschuiving van het blikveld staat haaks 
op de vereiste transparantie van wetgeving, ze probeert immers met terugwerkende 
kracht een wijziging aan te brengen in de grondslagen waarop de fictie is gebaseerd. 
Ook voor andere vermogensbezitters is het fictief rendement inmiddels ‘geschoren’ door 
“het mes van de werkelijkheid.”1100 Gemeten over de periode 2001- 2012 blijkt geen van de 
onderzochte vermogenscategorieën aan de rendementsveronderstelling te kunnen 
voldoen.1101 In deze twaalfjarige periode heeft het systeem vooral in het nadeel van de 
gemiddelde belastingplichtige gewerkt. De rendementsfictie van 4% blijkt geen goede 
afspiegeling van een reëel risicovrij rendement. Dan komt een oud geluid bovendrijven: 

“De fictie als hulpmiddel verdragen wij alleen, als ze niet te grotesk is, ze onze 
voorstellingen niet te zeer geweld aandoet”1102 

Dat de vermogensrendementsfictie niet meer wordt verdragen, is recent erkend door de 
Staatssecretaris van Financiën. In zijn belastingbrief merkt hij op dat deze heffing voor 

1095 Kamerstukken II 1998/1999, 26 727, nr. 8, blz. 27. 
1096 Kamerstukken II 1999/2000, 26 727, nr. 17, blz. 116.
1097 Kamerstukken II 1999/2000, 26 727, nr. 7, blz. 265.
1098 In 2011 bestaat bijna de helft van het positieve vermogen in box 3 uit bank- en spaartegoeden.
1099 Kamerstukken II 2010/2011, 32 504, nr. 6, blz. 52.
1100 Vrij naar Schierbeek 1996, blz. 6: “Tussen veel lege lucht/waardoorheen/toch altijd scheert/het mes van de 

werkelijkheid.”
1101 Commissie Van Dijkhuizen 2013, blz. 64: in de periode 2001-2012 bedraagt het reële rendement op obligaties 

1,6% en op spaarrekeningen 0,5%. Aandelen renderen negatief: -3%. Over een langere periode (1990-2012) zou 
het rendement op obligaties 4,9% bedragen, op spaarrekeningen 3,3% en op aandelen 5,7%. Zie Floor, Groot & 
Lejour 2015 (CPB), blz. 9. Dergelijke cijfers zijn echter sterk afhankelijk zijn van de gekozen periode.

1102 Asser/Van der Grinten & Maeijer 2-II, 1997, nr. 20.
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veel sparende belastingplichtigen “een bron van gevoelens van onrechtvaardigheid” is.1103 
Dat blijkt ook uit het de toename van het aantal bezwaarschriften.1104 

4.5.4  Een fiscale neutraliteit met mankementen
Deze gevoelens van onrechtvaardigheid kleven ook aan de gedicteerde fiscale neutraliteit 
tussen de verschillende beleggingsvormen in box 3. De rendementsfictie geldt niet alleen 
voor onroerende zaken en de rechten daarop, maar ook voor roerende zaken die 
hoofdzakelijk als belegging dienen, rechten op roerende zaken, rechten die niet op zaken 
betrekking hebben en andere vermogensrechten.1105 Ondanks het sterk uiteenlopende 
karakter van deze beleggingsvormen maakt de wetgever fiscaal geen onderscheid. 
Afgezien van desfiscaliseringsregels en vrijstellingen dient elk in box 3 geplaatst vermo-
gensbestanddeel de rendementsbelofte waar te maken. 

Toch is de een niet zoals de ander. Zo gaat de gefingeerde gelijkheid van de beleggings-
categorieën voorbij aan de sub-regimes die door het bestaan van de vennootschapsbe-
lasting worden gecreëerd. Sommige beleggingsvormen ondervinden geen ‘hinder’ van 
de vennootschapsbelasting. Dat doet zich voor als deze heffing geen rol speelt (zoals bij 
een onroerende zaak), nihil bedraagt (bij aandelen in een fiscale of vrijgestelde beleg-
gingsinstelling) of als het rendement (rente) een aftrekpost vormt voor de vennootschaps-
belasting (bij (obligatie)leningen). Aan de andere zijde van het beeld bevindt zich de 
belegging in aandelen. Bij deze verstrekking van eigen vermogen drukt de vennoot-
schapsbelasting het dividendrendement: voor de vennootschap geldt immers een 
verbod op aftrek van (on)middellijke winstuitdelingen.1106 Deze belegger draagt een 
dubbele heffing, de vennootschapsbelasting én de vermogensrendementsheffing. Dat 
pleit voor een lagere heffing over het in aandelen belegde vermogen. De wetgever wijst 
echter een differentiatie in box 3 tussen de eigen en de vreemd vermogensverstrekker 
resoluut af: 

“Een van de redenen waarom wij daar uiteindelijk niet voor kiezen, heeft te maken 
met de buitengewoon enthousiaste reactie van de voorzitter van de Vereniging van 
effectenbezitters toen hem deze variant werd voorgelegd.”1107

1103 Brief van de Staatssecretaris van Financiën van 16 september 2014, kenmerk AFP/2014/780. Zijn concrete plan-
nen voor herziening worden hierna besproken, zie deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.7.4.

1104 De Bond voor Belastingbetalers voert een collectieve procedure waarbij ruim 5500 belastingplichtigen zouden 
zijn aangesloten. Centraal staat de vraag of toepassing van art. 5.2 Wet IB 2001 op spaarsaldi in strijd is met art. 
1 EP. Deze bezwaarschriften zijn aangewezen als massaal bezwaar (art. 25a AWR, zie Besluit van 26 juni 2015, 
kenmerk BLKB2015/903M). Ze worden derhalve aangehouden in afwachting van de uitkomst van een aantal 
gerechtelijke procedures. Zie verder deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.6.

1105 Zie art. 5.3 Wet IB 2001.
1106 Art. 10, lid 1, ond a, Wet VpB 1969. 
1107 Kamerstukken II 2000/2001, 26 727, nr. 155, blz. 40. Ook besproken in Dusarduijn 2010, blz. 84-85.
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Deze keuze is begrijpelijk indien en voor zover het aanbrengen van compartimenten 
mogelijkheden opent voor belastingplichtigen om hun belastingdruk te minimaliseren. 
Nu het betrekkelijk eenvoudig is om vreemd vermogen fiscaalrechtelijk in te kleuren als 
eigen vermogen,1108 is het verdedigbaar dat de wetgever deze mogelijke arbitrage tussen 
verstrekkingen van eigen en vreemd vermogen bij voorbaat uitsluit. 
Aan de fiscale neutraliteit van box 3 kleeft echter ook een bijsmaak die in de literatuur tot 
op heden onbelicht is gebleven. Het betreft de gedwongen fiscale gelijkschakeling tussen 
roerende en onroerende vermogensbestanddelen.

De onroerende zaak als buitenbeentje in de box
De beweeglijkheid van mobiel vermogen in een internationale samenleving vormt 
een belangrijk motief voor de introductie van de mengfictie.1109 De wetgever wil met 
zijn vermogensrendementsheffing de mogelijkheden tot het ontwijken en ontduiken 
van belastingheffing minimaliseren. Voor het bezit van onroerende zaken geldt dit 
motief echter niet. Belastingheffing over deze bezittingen is nauwelijks te ontwijken 
nu dit vermogen onwrikbaar verbonden is met de grond. De zichtbaarheid van dit 
immobiele vermogen is bovendien groot. Bij een directe belegging in deze onroerende 
zaken ontbreekt ook de mogelijkheid tot herkwalificatie van de beleggingsvorm: het  
in stenen gebakken vermogen kan fiscaalrechtelijk niet anders worden ingekleurd.1110 

Nu de verhandelbaarheid van onroerende zaken beduidend kleiner is dan die van 
roerende beleggingen,1111 bestaan nauwelijks mogelijkheden voor een (snelle) omzetting 
van onroerende beleggingen in andere beleggingsvarianten. 
Uit het voorgaande blijkt dat de mogelijkheden tot fiscale arbitrage met onroerende 
zaken gering zijn, toch schrijft de rendementsfictie ook voor onroerende beleggingen 
een ongedifferentieerde fiscale behandeling voor. Dat is opmerkelijk omdat het 
verschil tussen roerend en onroerend vermogen fundamenteel is, in ieder opzicht.1112 
Dat contrast blijkt ook uit de financiële realiteit van deze vermogensbezitters. Waar 
roerende beleggingsproducten een bescheiden saldo aan kosten tonen (kosten  
van beheer en bewaar, mogelijk een plukje aan- en verkoopkosten), leidt het bezit 
van een onroerende zaak tot een stapeling van nauwelijks te vermijden kosten 
(onroerende zaakbelasting, rioolrechten, onderhoudskosten, waterschapslasten, 

1108 Bijvoorbeeld door wijziging in de voorwaarden waardoor een civielrechtelijke lening fiscaalrechtelijk het 
 stempel eigen vermogen krijgt. Zie HR 27 januari 1988, BNB 1988/217 en art. 10, lid 1, sub d, Wet VpB 1969. 

1109 Kamerstukken II 1998/1999, 26 272, nr. 3, bijlage 1.
1110 Ca. 20% van de rendementsgrondslag bestaat uit in Nederland gelegen onroerend bezit, zie Commissie Van 

Dijkhuizen 2013, blz. 63. Daarbij bestaat 10% van de grondslag van kleinere vermogens (tot € 56.000) uit het 
bezit van onroerende zaken. 

1111 Met name door de omvang van de investering en de regelgeving die geldt voor de overdracht van onroerende 
zaken.

1112 In de fiscale wetgeving van veel landen wordt daarom wel onderscheid gemaakt tussen beide varianten. Zo geldt  
de Duitse Kapitalertragsteuer, een bronheffing op vermogensinkomsten, niet voor het inkomen uit onroerend 
 vermogen.
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kosten voor verzekeringen, afschrijvingslasten, kosten voor administratie enzovoort). 
De exploitatie is bovendien onderworpen aan strikte regelgeving, terwijl de huur-
beschermingsregels voor bepaalde categorieën woningen ook de hoogte van het 
rendement beperken.1113 Door de combinatie van hogere kosten en mogelijk beperkt 
rendement is de door art. 5.2 Wet IB 2001 verstrekte opdracht tot het behalen van 
een nettorendement van 4% voor de belegger in onroerende zaken lastiger te 
realiseren.1114 Of en in welke mate de werkelijke (huur)inkomsten de kosten van het 
onroerende vermogen overtreffen is echter onbekend.1115 Ook dat vormt een argument 
voor een ‘buiten de box’ denken over fiscale regels ten aanzien van onroerende 
beleggingen. De afwijkende aard van deze belegging dwingt tot differentiatie in de 
heffingsgrondslag, ook bij een op de verdiencapaciteit gerichte heffing. Alleen op  
die wijze kan rekening worden gehouden met de afwijkende kostenstructuur en 
 rendementsopbouw. Het uitsluitend uit het oogpunt van eenvoud handhaven van 
het gebrek aan differentiatie verdient op dit punt niet de voorkeur. Dit pragmatische 
argument is niet in staat de structurele beleggingsverschillen te overbruggen. 1116 
Zelfs de wereld van de fictie heeft grenzen.

Hoewel de rendementsfictie geen rekening houdt met de karakterverschillen tussen 
roerende en onroerende zaken, maakt box 3 wel onderscheid bij het eigen gebruik van 
een zaak. Een onroerende zaak wordt immers, ongeacht de wijze van gebruik, altijd tot de 
grondslag gerekend.1117 De rendementsfictie geldt ook voor een woning die niet wordt 
verhuurd en daarom geen inkomen oplevert. Een eigen gebruik levert immers geen 
inkomen op, in de vrijstelling voor een roerende zaak in eigen gebruik is die gedachte ook 
verwoord.1118 Het belasten van een onroerende zaak in eigen gebruik lijkt vooral te stoelen 
op de gedachte dat de toekomstige te realiseren waardestijging een vorm van economisch 
rendement zou zijn. Tijdens de bezitsperiode wordt zodoende de (ongerealiseerde) 
 vermogensaanwas van de onroerende zaak in de heffing betrokken. Zoals we hierna zullen  
zien kleven er rafels aan deze gedachte, vooral als wordt gekeken naar de oorspronkelijke 
onderbouwing van het normrendement als een reëel, risicovrij rendement op langere 
termijn.

1113 Zie titel 4 BW. Voor niet-geliberaliseerde verhuur geldt verder de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.
1114 Onderzoeksinstituut NEI 2002, blz. 14, concludeert dat het particuliere (verhuur)rendement van een onroerende  

zaak verhoudingsgewijs lager is dan het (netto)rendement van obligaties en aandelen.
1115 Ook Commissie Van Dijkhuizen 2013, blz. 63, meldt dit gebrek aan statistische informatie.
1116 Anders: Commissie Van Dijkhuizen 2013, blz. 62. 
1117 Art. 5.3, lid 2, sub c Wet IB 2001.
1118 Kamerstukken II 1999/2000, 26 727, nr. 17, blz. 131-132.
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4.6   De relatie van de vermogensrendementsfictie  
met het eigendomsrecht

4.6.1  Inleiding
De vermogensrendementsheffing is gemodelleerd als een heffing op basis van de waarde 
van het op de peildatum aanwezige vermogen. De verschuldigde belasting staat daardoor 
niet in een vaste verhouding tot het daadwerkelijk gerealiseerde rendement, dat zet een 
streep door de gedachte aan een draagkrachtheffing. Er wordt immers ook belasting 
geheven in perioden waarin het reële rendement lager is dan het normrendement, 
ontbreekt of zelfs negatief is. De vermogensrendementsheffing hanteert echter geen 
mogelijkheid tot tegenbewijs. Ook een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule 
(art. 63 AWR) zal worden afgewezen. Volgens de Staatssecretaris van Financiën zou de 
hardheidsclausule niet bedoeld zijn voor een gevolg van de belastingwet dat als een 
hardheid wordt ervaren nu de wetgever deze hardheden bewust niet heeft willen 
voorkomen.1119 
Er is dus geen ontkomen aan de heffing. Dan rijst de vraag of en in hoeverre een op een 
potentie gerichte heffing botst met het verdragsrechtelijk gewaarborgde recht van eigendom, 
het recht op “dat wat men zijn eigen mag noemen.”1120 Het evenwichtsvereiste van art. 1 
EP meet immers een mogelijke inbreuk op het eigendomsrecht van een belastingplichtige af 
aan zijn concrete (financiële) realiteit en een fiscale rechtsfictie botst sneller met deze 
werkelijkheid dan een rechtsregel in een reëel stelsel. Het mogelijk confiscatoire effect  
van de vermogensrendementsfictie wordt in deze paragrafen nader onderzocht.1121  
Ik bespreek eerst het eigendomsrecht en de daarbij geldende toetsingscriteria in globale 
zin. Daarna zullen deze vereisten worden benut voor een toetsing van de vermogens-
rendementsheffing zelf. 

4.6.2  Het eigendomsrecht van art. 1 EP 
Voor de vraag of het heffen van belasting door een staat een inbreuk is op het 
eigendomsrecht, moet eerst worden nagegaan of eigendom kan worden gezien als een 
privaat recht. Hobbes kent het hoogste eigendomsrecht toe aan de soeverein.1122 In die 
visie staat niets belastingheffing in de weg, het eigendom behoort al aan de soeverein. 
Locke betoogt echter dat met het instellen van een soeverein slechts een deel van het 
eigendomsrecht van de bewoners van een samenleving wordt opgegeven.1123 Als we er 
vanuit gaan dat het hoogste eigendomsrecht het private eigendom betreft, dan vormt 
belastingheffing daar een inbreuk op. Er bestaat echter geen principieel conflict tussen 

1119 Antwoord Staatssecretaris van Financiën op verzoek belanghebbende om toepassing van art. 63 AWR, kenmerk 
BLKB 2012-00. Zie ook het Besluit van 12 december 2003, CPP2003/2145M, (vraag 1.2).

1120 Etymologische omschrijving van het woord eigendom (1268), zie Van der Sijs 2010. 
1121 Ik heb voor deze paragrafen deels geput uit een eerder artikel, zie Dusarduijn 2012.
1122 Hobbes 1651, blz. 219.
1123 Locke 1690 (2), blz. 18 e.v.
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deze private eigendom en belastingheffing door de soeverein, omdat het uitoefenen van 
individuele eigendomsrechten een juridische en materiële infrastructuur vereist die alleen 
door een collectieve (staats)organisatie kan worden verkregen:

“Private eigendom veronderstelt in die zin belastingheffing”1124

 
Voor het kunnen uitoefenen van deze private eigendomsrechten is een soevereine macht 
noodzakelijk die vervolgens kosten maakt die met een heffing van belasting gedekt 
zullen moeten worden. Een te grote inbreuk van die belastingheffing op het private 
eigendom is echter niet toegestaan, dat waarborgt het in art. 1 EP bij het EVRM verwoorde 
eigendomsrecht. In de Nederlandse versie klinkt dit artikel als volgt: 

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

Met deze woorden beoogt het EVRM bescherming te bieden tegen een willekeurige 
ontneming van eigendom door een overheid. Het slot van het artikel meldt dat deze 
overheid het eigendomsrecht van zijn inwoners mag inperken door belastingheffing. 
Deze inbreuk op het ongestoorde genot van de eigendom van belastingplichtigen is 
echter met waarborgen omgeven. In het toetsingsschema dat het EHRM hanteert, moet 
stapsgewijs een aantal vragen worden doorlopen.1125 

De toegangsvragen
Stap 1 Is sprake van eigendom?
Stap 2 Is sprake van een aantasting van het eigendomsrecht?

De toetsingsvragen 
Stap 3 Is de aantasting geoorloofd omdat de maatregel die tot de aantasting heeft geleid
  a.  rechtsgeldig is (lawful and not arbitrary), en
  b.  een legitiem doel dient (legitimate aim), en
  c.  er sprake is van een eerlijk evenwicht (fair balance)?

1124 Vording en Ydema 2005.
1125 Schutte 2004, blz. 35 en Pauwels 2011, blz. 707 e.v.
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Elke zoektocht start met de vraag of sprake is van een eigendom in de zin van art. 1 EP.1126 
Aansluitend moet worden nagegaan of het recht op deze eigendom is aangetast. Deze 
inbreuk is overigens onlosmakelijk verbonden met belastingheffing.1127 Indien geen 
discussie bestaat over de toegangsvragen (de eigendomsvraag en de inbreuk daarop), 
kan direct de trap worden genomen naar de kwaliteitstoets op de derde verdieping.1128  
Uit deze toetsingsvragen blijkt dat een fiscale maatregel pas geoorloofd is indien ze 
cumulatief aan drie eisen voldoet. De rechtsregel moet rechtsgeldig zijn en legitiem en er 
moet sprake zijn van een eerlijk evenwicht. Ook dit evenwicht tussen doel en middel 
wordt aangeduid met de term ‘proportionaliteit’. Om begripsverwarring te voorkomen 
met de proportionaliteitseis op het globale niveau van de aanvaardbaarheid van de fiscale 
rechtsfictie (het evenwicht tussen doelmatigheid en legitimiteit), vermijd ik in dit 
onderdeel het gebruik van de term proportionaliteit. Ik spreek daarom in dit kader over de 
evenredigheid of het eerlijke evenwicht. 

Oordeelt de rechter dat een fiscale rechtsregel deze drievuldige toets niet doorstaat, dan 
geldt deze als een verboden schending van het eigendomsrecht. Ik bespreek deze drie 
toetsingseisen eerst in algemene zin.

4.6.3  De algemene rechtsgeldigheid van fiscale rechtsregels
De rechtsgeldigheidseis (lawfulness) eist dat de inbreuk op het eigendomsrecht een 
wettelijke basis heeft in het nationale recht. Dit aspect leidt in fiscale zaken niet tot 
problemen. Het vereiste beschikt echter ook over een inhoudelijke kant: 

“het rechtsgeldigheidsprincipe veronderstelt ook dat de toepasselijke bepalingen 
van het nationale recht voldoende toegankelijk, precies en voorzienbaar zijn.”1129 

Een betrokkene moet immers een juiste inschatting kunnen maken van de uitwerking van 
een fiscale regel, zodat hij zijn gedrag daarop kan afstemmen.1130 Ook de problematiek van 
de terugwerkende kracht van belastingwetgeving behoort daarom tot het terrein van de 
rechtsgeldigheid.1131 

1126 Het EHRM hanteert een ruim eigendomsbegrip. Ook een claim (met een economische of een financieel belang) valt 
binnen bereik van art. 1 EP. Zie EHRM 23 februari 1995, BNB 1995/262 (Gasus Dosier und Fördertechnik GmbH).

1127 EHRM 29 april 2008, nr. 13378/05 (Burden & Burden, Grand Chamber), NJ 2008/308, par. 59. Ook de inhouding 
van belasting valt binnen bereik van art. 1 EP, vgl. EHRM 14 mei 2013, nr. 66529/11 (N.K.M.), FED 2013/79. 

1128 Het antwoord op de toegangsvragen kan in andere zaken wel relevant zijn, bijvoorbeeld bij de kwalificatie van 
een ‘verwachting’. Zie HR 10 juli 2009, BNB 2009/238.

1129 EHRM 5 januari 2000, nr. 33202/96 (Beyeler), NJ 2000/571, par. 109: “the principle of lawfulness also presupposes 
that the applicable provisions of domestic law be sufficiently accessible, precise and foreseeable.”

1130 In HR 3 april 2009, BNB 2009/268 wordt geoordeeld dat de onjuist gebleken forfaits voor de mineraalheffing in 
de Meststoffenwet toch standhouden nu de regeling zelf voldoende precies en voorzienbaar blijkt te zijn. Zie 
ook de lezenswaardige conclusies van A-G Niessen voor de reeks arresten over deze mineraalheffing.

1131 Vgl. Pauwels 2009, blz. 416-418. Zijn visie is bevestigd door EHRM 14 mei 2013, nr. 66529/11 (N.K.M.), FED 2013/79. 
Ik verwijs graag naar de wondermooie noot van Pauwels bij dit arrest uit 2013.
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De door art. 1 EP geboden bescherming impliceert dat een maatregel die het ongestoorde 
genot van eigendom aantast, vergezeld moet gaan van procedurele garanties die de 
betrokkene een redelijke mogelijkheid bieden tot effectieve betwisting van de 
rechtmatigheid van die maatregel. Een maatregel die niet aan dit basisbeginsel voldoet 
ontbeert het keurmerk ‘rechtsgeldig’ en komt daardoor in strijd met art. 1 EP.1132 In de 
afgelopen jaren is deze rechtsgeldigheidseis opgedoken in procedures omtrent een 
aantal formele rechtsficties. Deze variant van het alsof richt zich niet rechtstreeks op het 
inkomen, maar fingeert het bestaan van een onbestaande omstandigheid. Een formele 
rechtsfictie in de Wet IB 2001 beïnvloedt het inkomen daardoor op indirecte wijze. 
Verhindert een formele rechtsfictie de rechterlijke toetsing naar de rechtmatigheid van 
een beschikking, dan komt ze in strijd met de rechtsgeldigheidseis van art. 1 EP. Daarom 
acht de Hoge Raad art. 7, lid 2, Kostenwet invordering rijksbelastingen in strijd met art. 1. 
EP. De categorische uitsluiting van het verweer dat belanghebbende geen schriftelijke 
aanmaning heeft ontvangen, staat immers de mogelijkheid tot een effectieve betwisting 
in de weg.1133 

Het rechtsgeldige karakter van een formele rechtsfictie
Ook de Fierensmarge struikelt over de rechtsgeldigheidseis.1134 Deze (voormalige) 
rechtsfictie veronderstelt dat een bij WOZ-beschikking vastgestelde waarde juist is 
indien de afwijking tussen de vastgestelde en de werkelijke waarde van een onroerende 
zaak binnen een bepaalde bandbreedte blijft, zowel in relatieve als in absolute zin. 
Binnen deze bandbreedte wordt gedaan alsof de (onjuiste) WOZ-waarde de 
werkelijkheid weergeeft. Een bezwaarschrift op grond van dit waardeverschil wordt 
daardoor ongegrond verklaard.
Deze rechtsfictie is in het leven geroepen om het aantal WOZ-procedures in te perken 
en daardoor de werkdruk van gemeenten en de rechterlijke macht te verlichten. De 
fictie van de Fierensmarge staat echter in de weg van een effectieve betwisting van 
de rechtmatigheid van de WOZ-beschikking, de Hoge Raad heeft deze rechtsregel 
daarom onverbindend verklaard. De fictie is immers niet rechtsgeldig in de zin van 
art. 1 EP.1135 
Deze beslissing vormt een opmerkelijke trendbreuk met het verleden waar de 
bescherming van art. 1 EP tegen het door belastingheffing aantasten van eigen-
domsrechten wordt gezien als volstrekt theoretisch.1136 Het Fierensmarge-arrest heeft 
die gedachte doorbroken, al vaart de rechter ook na dit arrest een voorzichtige koers. 
Zo concludeert de Hoge Raad dat een formele rechtsfictie wel rechtsgeldig is indien 

1132 EHRM 24 november 2005, nr. 49429/99 (Capital Bank Ad), RvdW 2006/64, par. 134.
1133 Zie HR 10 juli 2009, BNB 2009/246, r.o. 3.3.6.
1134 Het voormalige art. 26a Wet WOZ. De bepaling is ontsproten aan het brein van Tweede Kamerlid Fierens.
1135 HR 22 oktober 2010, BNB 2010/335. De overwegingen die hebben geleid tot invoering van de Fierensmarge zijn 

dan irrelevant. De fair balance toets hoeft niet meer aangelegd te worden als de rechtsfictie al gestruikeld is.
1136 Baker 2008, blz. 316. 
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de uitsluiting van een tegenbewijsmogelijkheid (deels) aan de belastingplichtige zelf 
te wijten is. Om die reden blijkt art. 36, lid 4 IW 1990 niet in strijd met art. 1 EP. Nu de 
bestuurder zijn aansprakelijkheid kan voorkomen door tijdig een melding te doen 
van betalingsonmacht, kan niet worden gesteld dat een effectieve betwisting van 
die aansprakelijkheid wordt verhinderd.1137 Ook art. 35 lid 2 Wet MRB passeert zonder 
kleerscheuren de rechtsgeldigheidstoets. Belastingplichtige beslist immers zelf of  
hij de voorwaarden voor schorsing negeert en vervolgens met een naheffing wordt 
geconfronteerd.1138 

In de kantlijn van zijn uitspraak over de Fierensmarge noteert de Hoge Raad dat een 
forfaitaire waardebepaling niet in strijd zou zijn met de door art. 1 EP gestelde rechts-
geldigheideis, hoewel ook deze groep fiscale rechtsficties regelmatig een tegenbewijs-
mogelijkheid ontbeert. Het procedurele karakter van de formele Fierensmarge zou zich 
onderscheiden van een materiële fiscale rechtsfictie omdat “de onjuistheid van het 
oordeel van het bestuursorgaan in die gevallen op grond van de toepasselijke wettelijke 
regeling niet van invloed is op het bedrag van de verschuldigde belasting.”1139 De rechts-
geldigheid van forfaitaire heffingen staat dan niet op het spel. Op dit niveau van de 
toetsing is dat een juist oordeel. Ook de niet te weerleggen rendementsfictie van art. 5.2 
Wet IB 2001 is rechtsgeldig, ze is immers voldoende toegankelijk, precies en voorzienbaar.  
Het onweerlegbare karakter van dit fiscale alsof beïnvloedt echter ook het eerlijke evenwicht 
tussen doel en middel en daarmee het evenwicht tussen het algemeen belang en het 
individu. De rechtsgeldigheid vormt niet het slot van het verhaal. 

4.6.4  De algemene legitimiteit van fiscale rechtsregels
Het tweede kwalitatieve criterium, de legitimiteitseis (legitimate aim), toetst of de betwiste 
maatregel een doelstelling van algemeen belang dient. In fiscale zaken zal de toetsing van 
dit principe nauwelijks stof doen opwaaien. Belastingheffing wordt als onderdeel van het 
sociale en economische beleid van nationale wetgevers doorgaans geaccepteerd als een 
legitiem doel.1140 
Dat een doelstelling wellicht ook met een lichter middel kan worden bereikt, is op zichzelf 
niet voldoende om te concluderen dat de inbreuk door de gekozen rechtsregel onge-
rechtvaardigd zou zijn.1141 Ook in dat opzicht fungeert de tweede kwaliteitsnorm in fiscale 

1137 HR 21 september 2012, BNB 2012/296.
1138 Hof ’s-Hertogenbosch 22 september 2011, nr. 10/00087, V-N 2011/67.16, oordeelt dat art. 35, lid 2 MRB een fictie 

inhoudt m.b.t. de duur van het gebruik van de weg. De Hoge Raad ontkent evenwel het fictiekarakter van deze 
bepaling. De bepaling zou zijn bedoeld als praktische oplossing voor bewijsmoeilijkheden die de inspecteur 
ontmoet als hij wil naheffen, zie HR 25 oktober 2013, BNB 2014/17, r.o. 3.3.3. 

1139 HR 22 oktober 2010, BNB 2010/335, r.o. 3.4.5. 
1140 EHRM 21 februari 1986, nr. 8793/79 (James and others), par. 46. 
1141 EHRM 19 december 1989, nr. 11070/84 (Mellacher and others), par. 53. Wel kan de aanwezigheid van die 

 alternatieven meewegen bij de toetsing van het eerlijke evenwicht, zie EHRM 22 september 1994, nr. 13616/88 
(Hentrich), FED 1994/762, par. 47.
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zaken als een hamerstuk. Pauwels acht dit vanzelfsprekend: de suggestie dat een aantasting  
van de eigendom door een overheid geen legitiem doel zou hebben, impliceert een 
zwaar verwijt aan de nationale wetgever. Indien toch vraagtekens worden geplaatst bij 
deze legitimiteit zou het EHRM daarom kiezen voor een omzichtige benadering. Bij de 
legitimiteitstoets wordt volstaan met het uitspreken van twijfel zonder daarover een 
oordeel te vellen, waarna vervolgens wordt geconcludeerd dat deze aantasting niet 
evenwichtig zou zijn.1142 

4.6.5  Het algemene evenwicht van fiscale rechtsregels
Dat brengt ons bij de laatste, meest essentiële voorwaarde van de drie toetsingscriteria. 
Hoewel de slotzin van art. 1 EP overheden toestaat om het eigendom van hun inwoners 
te reguleren door middel van belastingheffing, moet deze inbreuk worden uitgelegd in 
het licht van het in de beginzin verwoorde beginsel. Deze kern behelst het waarborgen 
van het ongestoord genot van het eigendom.1143 Een rechtsgeldig en legitiem gebleken 
regeling die inbreuk maakt op het genot van eigendom moet daarom evenredig zijn. Een 
belastingwetgever dient zorg te dragen voor een eerlijk evenwicht (fair balance) tussen 
het algemeen belang van de samenleving en de bescherming van het fundamentele 
eigendomsrecht van het individu. Er dient een redelijke mate van evenredigheid te 
bestaan tussen de gebruikte middelen en het doel dat wordt nagestreefd.1144 Deze 
evenwichtseis vormt de belangrijkste inhoudelijke graadmeter om te bepalen of het door 
art. 1 EP bewaakte eigendomsrecht geschonden is:

“het Hof moet bepalen of sprake is van een eerlijk evenwicht tussen de eisen van het 
algemeen belang van de gemeenschap en de eisen van de bescherming van de 
fundamentele rechten van het individu (…). De zoektocht naar dit evenwicht is 
inherent aan het ‘geheel’ van het verdrag en wordt ook weerspiegeld in de structuur 
van artikel 1 EP.”1145

 

Als dit eerlijke evenwicht ontbreekt, is sprake van een verboden inbreuk op het eigendoms-
recht van het individu. In zijn jurisprudentie verwoordt het EHRM deze disbalans op 
wisselende wijze. Zo wordt gesproken over het opleggen van “een individuele en 

1142 Ond. 31, noot Pauwels, FED 2013/79. Weliswaar wordt de wetgever in EHRM 23 juli 2009, nr. 30345/05 (Joubert) 
een ontbrekend legitiem doel verweten, maar Pauwels beschouwt deze uitspraak als een vergissing. Ik deel 
deze visie. 

1143 EHRM 26 juni 2012, nr. 9300/07 (Herrmann), EHRC 2011/52, par. 74.
1144 EHRM 5 januari 2000, nr. 33202/96 (Beyeler), NJ 2000/571, par. 114: ”The concern to achieve a “fair balance” (…) 

entails the need for a reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim 
sought to be realized.” 

1145 EHRM 23 september 1982, nrs. 7151/75 en 7152/75 (Sporrong & Lönnroth), NJ 1988/290, par. 69: “the Court must 
determine whether a fair balance was struck between the demands of the general interest of the community 
and the requirements of the protection of the individual’s fundamental rights (…) The search for this balance is 
inherent in the whole of the Convention and is also reflected in the structure of Article 1.” 
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buitensporige” last aan de belastingplichtige,1146 maar ook over een fiscale maatregel die 
in een concrete situatie leidt tot “een onevenredige” last.1147 Het EHRM spreekt eveneens 
over het “fundamenteel ondermijnen van de financiële situatie” van de betrokkene.1148 De 
kern van dit wisselend verwoorde criterium berust in de door art. 1 EP geboden waarborg 
van eigendomsrecht: te voorkomen dat het individu een te zware last opgelegd krijgt als 
gevolg van een fiscale rechtsregel die op zichzelf rechtsgeldig is en een legitiem belang 
dient. De drie hiervoor vermelde formuleringen beschrijven ieder deze waarborg, zij het 
met wisselende woorden. Ik maak daarom geen onderscheid tussen de verschillende 
omschrijvingen. Hierna gebruik ik steeds de term ‘onevenredige last’ om aan te geven dat 
een regeling op het individueel niveau niet voldoet aan de door art. 1 EP opgedragen 
evenwichtseis. 
Dit eerlijke evenwicht moet op twee niveaus worden onderzocht:

o Op het eerste niveau is de regelgeving zelf gehuisvest. Ook op dit globale niveau van 
de regelgeving moet een redelijke verhouding bestaan tussen het algemeen belang 
en het eigendomsrecht van de volledige groep ‘getroffen’ belastingplichtigen.

o Op het tweede niveau bevindt zich het individu, hij is de spil van de evenwichtstoets. 
Ook al creëert de wetgever binnen de hem toekomende speelruimte op het niveau 
van de regelgeving een eerlijk evenwicht, dan voldoet de rechtsregel niet aan de 
evenwichtseis als, gemeten naar zijn omstandigheden, het individu daardoor een 
onevenredige last moet dragen. 

Hoewel deze individuele last centraal staat bij de evenwichtstoets, neemt dat niet weg 
dat de vormgeving of het effect van een (fiscale) rechtsregel zodanig onevenwichtig kan 
zijn dat al op globaal niveau moet worden geconstateerd dat deze rechtsregel in strijd is 
met art. 1 EP omdat deze alle betrokkenen onevenredig treft.1149 Als blijkt dat op het niveau 
van de regelgeving geen eerlijk evenwicht bestaat tussen middel en doel, dan is de rechtsregel 
naar aard en inhoud strijdig met het door art. 1 EP vereiste eerlijke evenwicht. In mijn ogen 
is een individuele toetsing dan niet meer nodig, de strijdigheid van deze regeling met  
het eigendomsrecht staat immers al vast. De rechtsregel veroorzaakt dan, als het ware, op 

1146 Een “individual and excessive burden“, zie EHRM 29 maart 2010, nr. 34033/02 (Depalle), NJB 2010/1215, par. 83. 
Zie ook EHRM 29 maart 2010, nr. 34078/02 (Brosset-Triboulet and others), RvdW 2010/1323, par. 86 en EHRM 23 
september 1982, nrs. 7151/75 en 7152/75 (Sporrong & Lönnroth), NJ 1988/290, par. 73.

1147 Een “disproportionate burden”, vgl. EHRM 24 November 1986, nr. 9063/80 (Gillow), par. 66 en EHRM 21 februari 
1986, nr. 8793/79 (James and others), par. 54.

1148 Zoals opgemerkt in EHRM 2 juli 2013, nr. 41838/11 (R. Sz.), FED 2013/80, par. 31 en in EHRM 14 mei 2013, nr. 
66529/11 (N.K.M.), FED 2013/79, par. 42: “fundamentally undermined his [her] financial situation.“

1149 Hof Amsterdam 19 juli 2012, nr. 10/00474, V-N 2012/44.5, r.o. 5.8.1. Ook in HR 27 juni 2014, BNB 2014/291-220 
(kansspelbelasting) volgt de Hoge Raad nauwgezet het toetsingsschema van het EHRM. Nadat de Hoge Raad 
concludeert dat geen onevenredigheid bestaat op het niveau van de regelgeving, verwijst hij de zaak voor 
toetsing op individueel niveau. In een van die verwijzingszaken stelt het hof vast dat sprake is van een on-
evenredige last, in de andere zaak ontbreekt die disbalans. Zie Hof Den Haag, 29 juli 2015, nr. BK-14/00768 resp. 
BK-14/00769, V-N 2015/38.12.
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een collectief niveau een buitensporige, excessieve last, waardoor ook op het individuele 
niveau automatisch sprake is van een last die onevenredig is.1150 

Een onterecht overslaan van de individuele evenredigheidstoets
Dit betoog geldt niet in omgekeerde richting, het waarborgkarakter van art. 1 EP 
verhindert een averechtse lezing. De rechter kan en mag zich dus niet beperken tot 
een toetsing van het globale effect van een fiscale maatregel om, bij constatering 
van een evenredigheid op het eerste niveau van de regelgeving, de specifieke 
gevolgen voor de belastingplichtige op het tweede niveau te negeren. Dit individuele 
niveau vormt immers de kern van de door het EVRM geboden bescherming.1151 
In een aantal procedures op het gebied van art. 1 EP wordt dit microniveau ten 
onrechte overgeslagen. De Hoge Raad en lagere rechters volstaan dan met het 
citeren van een select aantal argumenten uit de parlementaire historie en oordelen 
vervolgens dat voldaan zou zijn aan het door art. 1 EP vereiste eerlijke evenwicht 
omdat de wetgever een ruime beoordelingsvrijheid heeft. In een overweging ten 
overvloede stelt de Hoge Raad in het Staatsloterijarrest zelfs dat ‘de’ vermogens-
rendementsheffing geen inbreuk zou vormen op art. 1 EP.1152 Deze conclusie wordt 
vervolgens opgerekt tot op het - niet onderzochte - individuele niveau. Daarbij wordt, 
ten onrechte, geconstateerd dat deze belastingplichtige niet gebukt zou gaan onder 
een buitensporige last. Deze voorbarige conclusie beperkt zich tot één zijde van de 
balans, het globale, uitgezoomde beeld van alle belastingplichtigen. De andere kant 
van de balans, het concrete, individuele niveau, blijft ten onrechte buiten beeld.1153 
Beslissend voor het antwoord op de vraag of op dat niveau sprake is van een 
onevenredige last, is echter altijd de mate waarin de betrokkene wordt getroffen 
door een fiscale maatregel.1154 Het door lagere rechters negeren van deze individuele 

1150 Vgl. Conclusie A-G Van Hilten voor HR 27 juni 2014, BNB 2014/220 (kansspelbelasting), ond. 5.1.7-5.1.13. In gelijke 
zin A-G Wattel in ond. 11.19 van zijn conclusie van 26 juni 2015, nr. 15/00340 (art. 32bd lid 1 Wet LB 1964), V-N 
2015/38.12. Wattel vergelijkt de geringe bijdrage van de ‘crisisheffing’ met de substantiële impact daarvan op 
belanghebbenden en concludeert dat de heffing op het globale niveau onevenredig is voor zover ze over 
de aankondigingsdatum heen werkt. De individuele toets blijft achterwege, hoewel redactie V-N stelt dat de 
impact van de heffing op belanghebbenden “bij uitstek” een aspect is dat zou vragen om individuele toetsing. 
Ik onderschrijf die gedachte niet. Individuele toetsing is overbodig als reeds op het globale niveau sprake is van 
onevenredigheid. De belangen van belanghebbenden zijn dan immers al gewaarborgd.

1151 Vgl. EHRM 19 juni 2006, nr. 35014/97 (Hutten-Czapska), RvdW 2006/849, par. 167: “the Court must therefore 
ascertain whether (…) the person concerned had to bear a disproportionate and excessive burden.” [cursivering SD].

1152 HR 28 oktober 2011, BNB 2011/297 (staatsloterijarrest), r.o. 3.4, slot: “Opmerking verdient dat de onderhavige 
heffing geen inbreuk vormt op artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM.” In Dusarduijn 2012 heb ik eerder 
al kritiek geuit op deze te weidse (veronder)stelling.

1153 Ook Pauwels concludeert dat deze tweede stap nauwelijks aan de orde komt in arresten van de Hoge Raad, zie 
Pauwels 2011. Deze categorie ’onaffe’ arresten omvat, naast het staatsloterijarrest (zie de vorige voetnoot), meer 
voorbeelden. Ik noem er enkele: HR 19 oktober 2007, BNB 2008/17 (tarief successierecht), HR 27 juni 2008, BNB 
2008/232 (gebrek overgangsregeling), HR 3 april 2009, BNB 2009/268 (forfaitaire mineralenheffing) en Hof Den 
Haag 19 augustus 2014, BK-13/01402, V-N 2014/58.2.4 (vermogensrendementsheffing). In andere arresten wordt 
wel het volledige toetsingskader afgerond. Zie bijvoorbeeld HR 27 juni 2014, BNB 2014/219-220 (kansspelbelasting).

1154 HR 3 april 2009, BNB 2009/268, r.o. 3.8.1.



298

last vormt grond voor cassatie. Negeert de Hoge Raad dit individuele niveau, dan rest  
een procedure voor het EHRM. Een dergelijke onterechte miskenning van het waar-
borgkarakter van art. 1 EP biedt bovendien ruim baan aan ondoordachte wetgeving.

Samenvattend blijkt dat een gebleken onevenredigheid op het niveau van de regelgeving 
er automatisch toe leidt dat dat deze fiscale rechtsregel (ook) de eigendomsrechten van 
de betrokken individuen schendt. Blijkt evenwel op dit globale niveau dat de rechtsregel 
evenredig is, dan vereist de bescherming van het eigendomsrecht een nader onderzoek 
naar de gevolgen van deze regel op het niveau van het individu.1155 
Uiteraard dient de belanghebbende zelf gegevens aan te reiken waaruit blijkt dat de 
toepassing van een fiscale rechtsregel in zijn concrete situatie leidt tot een niet te 
rechtvaardigen schending van zijn eigendomsrecht. In de praktijk heeft een aantal belas-
tingplichtigen echter onvoldoende feitenmunitie paraat voor deze stelling1156 of er worden 
eenvoudig weerlegbare mededelingen gedaan over de financiële positie.1157 In die situatie 
kan de rechter slechts concluderen dat er onvoldoende feiten en omstandigheden zijn 
aangevoerd waaruit blijkt dat de regeling tot een onevenredige last zou leiden.1158 

4.6.6  Een verdunde bescherming: de beoordelingsmarge 
Tegen de achtergrond van de Trias Politica treedt de rechter uiterst behoedzaam op, 
vooral in art. 1 EP zaken nu deze zich afspelen op de broze scheidslijn tussen recht en 
politiek. De rechter verwijst daarom graag naar de ruime beoordelingsvrijheid (margin of 

appreciation) die de wetgever heeft dan wel zou hebben. In de annalen van het EHRM 
staat immers geschreven dat het Europese Hof het oordeel van de wetgever zal respecteren, 
tenzij dat oordeel duidelijk een redelijke grondslag ontbeert.1159 De interpretatieruimte  
die het EHRM op deze wijze toekent aan nationale autoriteiten is gerelateerd aan het 
internationale karakter van het Europese Hof. In politieke, economische, sociale en 
culturele kwesties zijn nationale autoriteiten beter in staat tot een evaluatie van zowel de 
feitelijke situatie in dat land, als van de wijze waarop dit land de rechten en vrijheden uit 
het verdrag implementeert. De ruime beoordelingsmarge is bovendien gekoppeld aan 
het subsidiaire karakter van het EHRM. Pas als nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput komt 
toetsing door het Europese Hof in beeld. Op het terrein van het sociaaleconomische 
beleid, de woonplaats van de fiscale regelgeving, krijgt de nationale wetgever zelfs een 
ruime beoordelingsvrijheid toebedeeld.1160 Binnen de driedelige kwaliteitscontrole wordt 

1155 Bevestigd in HR 12 augustus 2011, BNB 2011/248. Zie deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.5.6.
1156 In Hof Arnhem 15 juni 2011, nr. 10/00451, V-N 2011/42.17.12, overlegt belastingplichtige alleen een uitdraai 

 ontleend aan een seminarbundel. Het hof oordeelt terecht dat deze betrokkene niets aanvoert ter staving van 
zijn stelling.

1157 Vgl. EHRM 4 januari 2008, nr. 25834/05 (Imbert de Tremiolles), EHRC 2008/48. Belanghebbende stelt dat de 
Franse solidariteitsheffing zijn vermogen zou doen krimpen, hoewel de waarde daarvan juist blijkt te zijn gestegen.

1158 Zie bijvoorbeeld HR 20 juni 2014, BNB 2014/229, r.o. 3.4.11.
1159 EHRM 21 februari 1986, nr. 8793/79 (James and others), par. 46.
1160 EHRM 8 juli 1986 nr. 9006/80 (Lithgow and others) en EHRM 21 februari 1986, nr. 8793/79 (James and others).
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deze beoordelingsmarge vooral gereserveerd voor de legitimiteit en de evenredigheid 
van een maatregel. De nationale wetgever lijkt geen speelruimte te hebben op het gebied 
van de rechtsgeldigheid. Dat is logisch: het belang van toegankelijk, precies en 
voorzienbaar (fiscaal) recht is groot. Een betrokkene moet bovendien kunnen beschikken 
over een redelijke mogelijkheid om de rechtmatigheid van de aantasting van zijn 
eigendomsrecht te kunnen betwisten.1161

De aan de wetgever toegekende ruime beoordelingsmarge ten aanzien van de legitimiteit 
en de evenredigheid van zijn fiscale rechtsregels, is echter niet onbeperkt. Het EHRM 
geeft staten weliswaar deze vrijheid, maar dat betekent niet dat het eigen toetsingsrecht 
van het EHRM zou verdampen.1162 De beoordelingsruimte voor fiscale wetgevers is dus 
niet synoniem aan grenzeloosheid. Gezien de achtergronden van deze marge hoeft ook 
de nationale rechter ‘zijn’ wetgever niet zoveel ruimte te bieden. Als ‘eigen’ rechter is hij 
uitstekend in staat om de situatie in zijn land te wegen en te beoordelen.1163 Ook dat 
gegeven begrenst mijns inziens de ruime beoordelingsvrijheid van de wetgever.1164 Op 
het gebied van art. 1 EP dient daarom de (te) vergaande terughoudendheid van de rechter 
genuanceerd te worden. Rechtsbescherming is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van staatsmachten, ook daarom verdient de kwaliteit van ons fiscale recht en haar 
rechtsficties een serieuze toetsing. Indien het gebruik van een fiscale rechtsfictie tot 
gevolg heeft dat mensenrechten, zoals het in art. 1 EP verankerde eigendomsrecht, 
worden geschonden, ligt het op de weg van de nationale rechter om deze in de wet 
verankerde waarden te beschermen. Vooral bij wetgeving met (ver)wonderlijke trekjes, 
zoals art. 5.2 Wet IB 2001.

4.6.7  Het gefingeerde rendement op de weegschaal van art. 1 EP
De hiervoor beschreven toetsingscriteria van art. 1 EP voor fiscale rechtsregels, de rechts-
geldigheid, de legitimiteit en het vereiste evenwicht, gelden ook ten aanzien van fiscale 
rechtsficties. Uit jurisprudentie blijkt dat een succesvol beroep op art. 1 EP in fiscale zaken 
een witte raaf is, zowel ten aanzien van fictieve als van reguliere fiscale rechtsregels.1165 Dat 
lijkt te stroken met de idee achter het EVRM, het bewaken van de grenzen van een 

1161 Het Europese Hof lijkt de fiscale wetgever echter ook op het gebied van de rechtsgeldigheid een beoordelings-
marge toe te kennen. In EHRM 14 mei 2013, nr. 66529/11 (N.K.M.), FED 2013/79, par. 54 wordt immers gewezen op 
“some degree of additional deference and latitude in the exercise of their fiscal functions under the lawfulness 
test.” Volgens Pauwels is sprake van een vergissing, zie ond. 29-30 van zijn noot in FED 2013/79.

1162 EHRM 2 juli 2013, nr. 41838/11 (R. Sz.), FED 2013/80: “the Court cannot abdicate its power of review and must 
therefore determine whether the requisite balance was maintained in a manner consonant with the applicant’s 
right to the peaceful enjoyment of possessions, within the meaning of the first sentence of Article 1 of Protocol 
No. 1.”

1163 Happé 2009, blz. 183.
1164 In gelijke zin: Happé 2014. Anders: Van den Berge 2011, blz. 19.
1165 Dat is geen uitgestorven soort. Naast de fiscale procedures N.K.M. (voetnoot 1161) en R. Sz. (voetnoot 1162) 

wordt ook een schending van art. 1 EP geconstateerd in onder andere EHRM 11 januari 2007, nr. 35533/04 
 (Mamidakis), FED 2007/63 en in EHRM 1 april 1999, nr. 26242/95 (Lemoine).
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beschaafde samenleving. Het EHRM spreekt geen veroordeling uit indien het resultaat 
van een maatregel niet als werkelijk onrechtvaardig geldt, ook al verdient een fiscale 
rechtsregel wellicht geen schoonheidsprijs.1166 Er moet echt iets mis zijn. Op dit 
gedachtegoed lijkt de Hoge Raad zijn (te stellige) stelling te bouwen dat de vermogens-
rendementsheffing geen inbreuk zou vormen op art. 1 EP. Ten onrechte negeert de Hoge 
Raad daarmee de evenredigheidstoets op het individuele niveau. 1167 

Toch is er echt iets mis met deze robuuste rechtsfictie. Als we haar relatie met het 
eigendomsrecht stapsgewijs toetsen volgens de voorgeschreven route van het EHRM, 
dan blijkt dat de toegang van deze fiscale fictie tot het EVRM niet wordt gehinderd. Er is 
sprake van eigendom (het tot de rendementsgrondslag behorende vermogen) en de ver-
mogensrendementsheffing tast het ongestoord genot op dit eigendom aan. Nu de in art. 
5.2 Wet IB 2001 verwoorde fictie rechtsgeldig is en bovendien een legitiem doel dient 
worden ook de eerste twee kwaliteitsvragen moeiteloos gepasseerd.1168 Op de derde 
trede van de kwaliteitstoets stokt de voortgang. Zonder nader onderzoek kan immers niet 
worden geoordeeld of deze heffing voldoet aan de evenredigheidsvereisten, het eerlijke 
evenwicht waarover het EHRM spreekt. Het alleen op het niveau van de regelgeving 
kwalificeren van een rechtsregel past niet bij de aard en de inhoud van de fair balance 
toets van het EHRM, deze heeft een casuïstisch karakter. De toets op het individuele 
terrein kan alleen worden overgeslagen als op het globale niveau blijkt dat bij art. 5.2 Wet 
IB 2001 zelf sprake zou zijn van onevenredigheid. Ik start met een onderzoek naar het 
mogelijk ontbreken van het eerlijke evenwicht op dat eerste niveau van de regelgeving.

De vermogensrendementsfictie is een robuust fiscaal alsof, maar het enkele feit dat deze 
rechtsfictie een aanzienlijke ruwheid bevat bestempelt haar karakter nog niet als 
onevenredig.1169 Ook het om pragmatische redenen aansluiten bij een fiscale rechtsfictie 
is immers als zodanig niet in strijd met art. 1 EP. De omstandigheid dat de robuuste 
 vermogensrendementsheffing potentieel een grote groep belastingplichtigen nadelig 
raakt, kan wel een rol spelen bij de beoordeling van haar evenredigheid op het globale 

1166 Schild, geciteerd in ond. 7.3.4.3, Conclusie van A-G Van Hilten voor HR 27 juni 2014, BNB 2014/220.
1167 HR 28 oktober 2011, BNB 2011/297, r.o. 3.4, slotzin. Dit oordeel lijkt geïnspireerd door de Conclusie van A-G Niessen 

voor dit arrest. Zie ond. 7.15 van zijn boeiende, maar op dit punt volgens mij onjuiste, betoog. In HR 3 april 2015, 
BNB 2015/174, r.o. 2.3.2 lijkt de Hoge Raad zijn conclusie over de relatie tussen de vermogensrendements heffing 
en art. 1 EP te nuanceren. Zie hierna, deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.6.8.

1168 In EHRM 2 juli 2013, nr. 41838/11 (R. Sz.), FED 2013/80, par. 31 stelt het hof dat betrokkene niet verantwoordelijk 
kan worden gehouden voor de fiscale problemen die de staat met de betwiste maatregel wil oplossen. Dat kan 
als nevenargument gelden in een art. 1 EP zaak over box 3. 

1169 Rechtbank Noord-Holland 5 juni 2014, nr. 13/3456, V-N Vandaag 2014/1554, r.o.11. inzake de Wet Uniformering 
Loonbegrip.
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niveau van de regelgeving.1170 Naarmate de omvang van de inbreuk op het eigendomsrecht 
groeit, moet immers ook de waarborg uitdijen.1171

Deze bescherming ontbreekt voor de Nederlandse vermogensbezitter. Art. 5.2 Wet IB 
2001 staat geen tegenbewijs toe, ze verrekent geen eerder geheven bedragen en de 
toepassing van de hardheidsclausule is op voorhand uitgesloten. Bovendien ontbreekt 
het plafond in de hoogte van de heffing, een aspect dat voor zowel het EHRM als de Hoge 
Raad bij de evenredigheidstoets een essentiële rol speelt.1172 
De Commissie van Dijkhuizen heeft bovendien aangetoond dat in de periode 2001-2012 
het rendement op beleggingen in een groot aantal vermogenscategorieën (ver) onder 
het normrendement is gebleven.1173 Nu deze bezittingen bijna 75% van de rendements-
grondslag vertegenwoordigen, is de gedachte niet zo vreemd dat de fictie van art. 5.2 Wet 
IB 2001 al op het niveau van de regelgeving zou kwalificeren als onevenredig. Een 
langdurig verschil tussen het gerealiseerde rendement en het belastbare normrendement 
ondermijnt immers de financiële positie van deze groep belastingplichtigen. Het verschil 
tussen de empirische werkelijkheid en de fictieve fiscale rechtswerkelijkheid blijkt jaar in, 
jaar uit te groot om nog aanvaardbaar te zijn. Hoewel dit effect bij de invoering van box 3 
niet te voorzien is geweest, heeft de wetgever het tussentijds aanpassen van het 
normrendement tot voor kort steeds geweigerd met een verwijzing naar de lange 
termijn.1174 

Of de vermogensrendementsheffing ook op globaal niveau als onevenredig zou gelden 
is lastig te beoordelen. De jurisprudentie biedt geen duidelijke kwantitatieve maatstaf aan 
de hand waarvan een gebrek aan evenredigheid tussen belangen kan worden vastgesteld. 
Ook (on)evenredigheid is een relatief begrip.1175 Zo wijst het BVerfG op een bovengrens 
van 50% als maximaal toegestane gezamenlijke druk van inkomsten- en vermogens-

1170 EHRM 19 juni 2006, nr. 35014/97 (Hutten-Czapska), RvdW 2006/849, par. 156. Zie, in het algemeen, Lang 2005 (2), 
blz. 30: “In some cases the fiction or deeming of income may be justified as a rule of practicability. A large fiction 
of income derived from private property cannot be justified.”

1171 Conclusie A-G Van Hilten voor HR 27 juni 2014, BNB 2014/220.
1172 EHRM 4 januari 2008, nr. 25834/05 (Imbert de Tremiolles), EHRC 2008/48. Zie ook HR 5 maart 2010, BNB 2010/143 

inzake art. 3 lid 1, Kostenwet Invordering Rijksbelastingen. Omdat dit tarief voor vervolgingskosten gebonden 
is aan een absoluut maximum, is geen sprake van een met art. 1 EP strijdige individuele en buitensporige last. 
Vetter is het roerend oneens met dit oordeel: “Als € 10.295 betalen voor iets dat € 1 kost geen ‘individuele en 
buitensporige’ last is, wat dan wel?” Zie zijn noot bij HR 5 maart 2010, BNB 2010/143, FED 2010/46.

1173 Commissie Van Dijkhuizen 2013, blz. 64. Zie ook Floor, Groot & Lejour 2015 (CPB), blz. 11. Herrekend naar de 
periode 1990-2012 zou het gemiddelde vermogensrendement 3,7% bedragen voor huishoudens met weinig 
vermogen. Voor meer vermogende huishoudens stijgt het rendement naar 4,6%. Ook die cijfers tonen aan dat 
de oorspronkelijke idee van het door iedereen te behalen, risicoloos rendement niet reëel is.

1174 Kamerstukken II 2012/2013, Kamervragen 2430, 11 juni 2013. Zie echter het Belastingplan 2016 in deel 2, hoofd-
stuk 4, par. 4.7.4.

1175 Hof ‘s-Hertogenbosch 28 februari 2003, nr. 01/0133, V-N 2003/35.3, r.o. 4.6, stelt na een globale analyse vast dat 
afwijkingen onder de tien percent doorgaans niet nopen tot ingrijpen. Die conclusie klopt, maar biedt weinig 
houvast.
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belasting op vermogensinkomsten.1176 Het EHRM oordeelt echter dat het eerlijke 
evenwicht niet zou zijn geschaad door de Franse weeldebelasting, hoewel die heffing van 
maximaal 85% deze bovengrens ver overschrijdt. Het plafond in deze heffing neemt 
echter de geur van onevenredigheid weg: deze limiet waarborgt dat nooit meer belasting 
verschuldigd is dan het totaal van de vermogensinkomsten.1177 De Hongaarse heffing van 
98% over ontslagvergoedingen maakt het echter te bont. Deze heffing wordt, mede door 
het ontbrekende overgangsrecht, onevenredig geacht.1178 De enkele hoogte van het 
(effectieve) tarief is dus niet doorslaggevend voor de kwalificatie ‘onevenredig’.

Zouden we veronderstellen dat de vermogensrendementsfictie toch ongeschonden de 
evenredigheidstoets op het globale niveau van de regelgeving zou kunnen passeren, dan 
moet nog de stap naar het individuele niveau worden genomen. Ook bij deze fiscale 
rechtsfictie moet worden onderzocht of de rechtsregel voor de betrokkene een 
onevenredige last inhoudt. Bij de beoordeling van de (on)evenredigheid van fiscale 
rechtsregels op dit individuele niveau eist het EHRM dat de werkelijke situatie van de 
betrokkene(n) in ogenschouw moet worden genomen, met in acht neming van alle 

relevante omstandigheden in de realiteit. Dit aspect, het vermijden van de schijn, krijgt in 
de literatuur over art. 1 EP nog onvoldoende aandacht.

De wanden van de werkelijkheid in de wereld van art. 1 EP
Het door art. 1 EP beschermde eigendomsrecht mag niet theoretisch of illusoir zijn. 
De rechter moet daarom voorbij gaan aan de schijn, hij dient te kijken naar de realiteit 
van de voorgelegde zaak.1179 Dit voorbij gaan aan de schijn ontmaskert ook het alsof 
van art. 5.2 Wet IB 2001. Alleen het werkelijke effect van deze rendementsfictie op de 
financiële positie van de betrokkenen telt in een art. 1 EP zaak, niet de door de wetgever 
veronderstelde last. De (on)evenredigheid van de heffing moet dus worden afgemeten 
aan de mate waarin de individuele belastingplichtige daadwerkelijk wordt getroffen 
door de fiscale verplichting.1180 
Deze ontmoeting kan alleen plaatsvinden in de werkelijkheid van het nu. De individuele 
last van de vermogensrendementsheffing moet daarom worden gerelateerd aan de 
omvang van het werkelijk gerealiseerde inkomen, het reële nettorendement dat 
resteert na aftrek van alle gerelateerde kosten en overige heffingen. De kwalificatie 

1176 BVerfG, 2 BvL 37/91, 22 juni 1995. In een later arrest wordt een belastingdruk van 57,58% geaccepteerd voor 
hogere inkomens. Daarbij geldt echter de eis na die heffing nog “ein hohes, frei verfügbares Einkommen bleibt.“ 
BVerfG, 2 BvR 2194/99, 18 januari 2006.

1177 EHRM 4 januari 2008, nr. 25834/05 (Imbert de Tremiolles), EHRC 2008/48.
1178 Zie bijvoorbeeld EHRM 14 mei 2013, nr. 66529/11 (N.K.M.), FED 2013/79. Het is onduidelijk of het EHRM doelt op 

het 98%-tarief of op de totale belastingdruk van 52% die geldt voor de belanghebbende in deze zaak. Zie de 
noot van Pauwels bij dit arrest.

1179 Zie EHRM 2 juli 2013, nr. 41838/11 (R. Sz.), FED 2013/80, par. 51: “it must go beneath appearances and look into the 
reality of the situation at issue, taking account of all the relevant circumstances.” 

1180 HR 12 augustus 2011, BNB 2011/248, r.o. 3.3.3 inzake art. 30f, lid 3 AWR (forfaitaire heffingsrente). 
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als een inkomens- of als een vermogensbelasting speelt in dat opzicht geen enkele 
rol. Het EHRM relateert immers ook de evenredigheid van een zuivere vermogenshef-
fing als de Franse weeldebelasting aan de omvang van het netto-inkomen uit dat 
vermogen. 
Nu de rendementsgrondslag wettelijk wordt gedefinieerd als het saldo van de 
bezittingen en schulden, dient de evenredigheidstoets van art. 1 EP toegepast te 
worden op het totale box 3 vermogen van de belanghebbende. De (on)evenredigheid 
kan dus niet worden vastgesteld op basis van een enkele bezitting van de belasting-
plichtige. Ook op dit niveau geldt de realiteit als maatstaf. Bij de evenredigheidstoets  
dient daarom een aantal ficties in de rendementsgrondslag buiten beschouwing  
te blijven. Zo moet ook de fictie van de ondergrens in box 3 genegeerd worden.  
De financieringslast van een schuld die het totaal van de bezittingen overtreft, speelt 
mee bij de berekening van het reële rendement, hoewel art. 5.2 Wet IB 2001 deze 
schuld weg fingeert. Anderzijds dient ook het rendement van vrijgestelde bezittingen 
en schulden meegeteld te worden.1181

Zou blijken dat de gevolgen van de fiscale rechtsfictie verhinderen dat na deze heffing 
nog een redelijk nettorendement resteert voor een belastingplichtige, dan kan worden 
geoordeeld dat de fiscale rechtsfictie in die situatie in strijd is met art. 1 EP.1182 De realiteit 
van een aantal belastingplichtigen met vermogen in box 3 is dat het berekende effectieve 
tarief over de lage en zelfs negatieve rendementen (veel) meer bedraagt dan 100%.1183 
Binnen de wanden van de werkelijkheid eet de verschuldigde heffing het nettorendement 
volledig op, een redelijk rendement na heffing is dan niet meer te realiseren. Deze 
onbalans wordt in box 3 niet getemperd met een plafond in de heffing, zoals bij de Franse 
weeldebelasting. De conclusie kan dan niet anders luiden dat sprake is van onevenredig-
heid voor deze belastingplichtigen omdat het op het potentiële rendement gerichte alsof 
het behalen van een redelijk nettorendement verhindert. Dat is een duidelijke aanwijzing 
voor het ontbreken van evenwicht tussen het algemeen belang – zoals eenvoud en het 
genereren van stabiele opbrengsten - en het individuele belang van deze vermogens-
bezitter.

1181 Aangezien de economische realiteit hierbij als leidraad geldt, lijkt het aannemelijk dat de defiscaliserings-
bepaling van art. 5.4. Wet IB 2001 in een art. 1 EP procedure haar gelding blijft behouden. Jurisprudentie  daarover  
is nog niet gewezen.

1182 Uit EHRM 19 juni 2006, nr. 35014/97 (Hutten-Czapska), RvdW 2006/849, par. 239, volgt dat het belang van ver-
huurders ook ziet op de “entitlement to derive profit from (…) property.” Nu de Poolse huurwet het genereren  
van een “decent profit” verhindert, vormt ze een inbreuk op art. 1 EP. In zijn dissenting opinion stelt judge 
Zupančič dat het eigendomsrecht niet ook het recht op “profit” zou impliceren. In fiscale zaken kan echter 
de (on)evenredigheid van een heffing niet los worden gezien van het na heffing resterende rendement. De 
waarborg van art. 1 EP omvat daarom ook het kunnen genereren van een decent profit. Vgl. Conclusie A-G 
Hammerstein voor HR 24 april 2015, BNB 2015/175.

1183 Dit berekende effectieve tarief betreft de vergelijking van de verschuldigde vermogensrendementsheffing 
met het werkelijke rendement over het totale vermogen. Deze vergelijking houdt derhalve rekening met het 
heffing vrije vermogen en andere vrijstellingen.
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4.6.8  Een beter geijkte weegschaal
De huidige aan art. 1 EP gerelateerde jurisprudentie over box 3 laat echter zien dat de 
rechter doorgaans geen rekening houdt met de door het EHRM voorgeschreven terugkeer 
naar de werkelijkheid.1184 Uit het stroompje arresten kan bovendien worden herleid dat de 
rechter niet gevoelig is voor het betoog dat een tot de grondslag behorende bezitting, 
zoals een bloot eigendom of een onroerende zaak in eigen gebruik, geen kasinkomsten 
genereert waaruit de verschuldigde heffing kan worden voldaan. Het enkele feit van de 
ontbrekende liquiditeiten [cursivering SD] zou niet de conclusie rechtvaardigen dat art. 1 
EP geschonden is.1185 Ook bij het fingeren van vermogensinkomsten impliceert het pay as 

you go beginsel echter dat een belastingplichtige de mogelijkheid moet hebben om de 
verschuldigde belasting zonder veel problemen aan het inkomensbestanddeel zelf te 
onttrekken.1186 Die waarborg ontbreekt bij box 3. Indien geen betaalkrachtgenererend 
vermogen aanwezig is waarmee deze heffing kan worden voldaan, zal - zeker bezien over 
een langere periode - het vermogen worden uitgehold. Dat is de realiteit die achter de 
wettekst leeft: 

“Al heb ik op papier vermogen, in werkelijkheid heb ik gewoon een woning. Precies 
dezelfde als dertig jaar geleden. Dat de waarde van die woning in al die jaren 
gestegen zou zijn, daar koop ik helemaal niets voor. Die waarde zit muurvast in de 
oude bakstenen. Daar kan ik mijn belasting niet van betalen.”1187

De gedachte dat geen sprake zou zijn van een onevenredige last omdat de verschuldigde 
heffing voldaan zou kunnen worden met inkomen in de twee andere boxen, acht ik 
onjuist. Een dergelijke uitwisseling wordt verhinderd door de wanden die door het 
analytische stelsel van de Wet IB 2001 tussen de boxen zijn geplaatst. Een belastingplich-
tige die geen ander vermogen bezit in box 3 wordt door de vermogensrendementshef-
fing in feite gedwongen om een bezitting die geen koopkracht genereert te gelde te 
maken. 1188 Zowel de Hoge Raad als het EHRM schuift echter dit argument voor de on-
evenredigheid van een fiscale rechtsregel terzijde indien de belanghebbende niet kan 
aantonen dat daadwerkelijk sprake is van een “gedwongen te gelde maken” van het 
vermogen.1189

1184 Vgl. Hof Arnhem 15 juni 2011, nr. 10/00451 en Hof Den Haag 19 augustus 2014, BK-13/01402, V-N 2014/58.2.4.
1185 HR 26 november 2010, BNB 2011/189, r.o. 3.4.3 (slot).
1186 Vgl. Schonis 2013.
1187 Reactie belanghebbende op de uitspraak van Hof Den Haag 19 augustus 2014, BK-13/01402, V-N 2014/58.2.4 

(mailwisseling).
1188 In de praktijk blijft dit “te gelde maken” beperkt tot het belenen van de bezitting. Zou immers de belasting-

plichtige zijn bezitting daadwerkelijk vervreemden, dan is de betwiste heffing over dit vermogen niet langer 
van toepassing. Ook de rechtsgrond om haar te bevechten verdwijnt dan.

1189 HR 26 november 2010, BNB 2011/189, r.o. 3.4.3. In vergelijkbare zin EHRM 4 januari 2008, nr. 25834/05 (Imbert de 
Tremiolles), EHRC 2008/48.
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Ook uit de eerder besproken arresten over de relatie tussen het alsof en art. 1 EP blijkt dat 
de nationale rechter tot nu toe weinig ruimte biedt aan rechtzoekende belastingplichti-
gen. Ik acht die vergaande behoedzaamheid onjuist. In het denken van de Hoge Raad lijkt 
echter een ontwikkeling gaande, zoals de hierna te bespreken jurisprudentie laat zien.

4.6.9   De leegwaarderatio: een opnieuw stranden van een  
gestapelde rechtsfictie 

In de aprilarresten, twee aan de Hoge Raad voorgelegde zaken over de relatie tussen art. 
1 EP en de belastingheffing over verhuurde panden in box 3, staat de zogenoemde leeg-
waarderatio centraal.1190 Een korte blik op dit waarderingsvoorschrift voor verhuurde 
woningen is nodig om de problematiek in beeld te brengen.

De leegwaarderatio
Met ingang van 2010 schrijft art. 5.20, lid 1 Wet IB 2001 voor dat een tot de grondslag 
behorende woning gewaardeerd moet worden op haar WOZ-waarde.1191 Dit 
voorschrift doorbreekt de binnen box 3 geldende hoofdregel van art. 5.19, lid 1 Wet 
IB 2001 die voorschrijft dat bezittingen en schulden in aanmerking worden genomen 
voor de waarde in het economische verkeer.1192 De gedachte is dat de WOZ-waarde 
de waarde in het economische verkeer van woningen redelijk benadert, de waarde 
van een verhuurde woning is echter doorgaans (veel) lager. De WOZ-waardering 
berust immers op een aantal ficties,1193 waaronder de veronderstelling dat het te 
waarderen pand vrij opleverbaar zou zijn. Voor verhuurde woningen is die veronder-
stelling onjuist, zeker als sprake is van huurbescherming.1194 Door deze wettelijke 
regels kan de verhuurder alleen onder strikte voorwaarden en met een wettelijke reden de 
huurovereenkomst beëindigen. Mede daardoor is de waarde in het economische 
verkeer van deze verhuurde woningen vaak (veel) lager dan de op voornoemde fictie 
berustende WOZ-waarde. De wetgever heeft daarom in art. 5.20, lid 3, Wet IB 2001 
een bijzondere waarderingsregel gecreëerd voor verhuurde woningen met huur-
bescherming. De nadere uitwerking is vastgelegd in een algemene maatregel van 
bestuur. 1195 Omdat de maatregel niet wordt getoetst door het democratisch 
gelegitimeerde parlement, moet behoedzaam worden omgesprongen met deze 
door de formele wetgever gegeven delegatieruimte.

1190 HR 3 april 2015, BNB 2015/174 en HR 24 april 2015, BNB 2015/175. In beide zaken voeren belanghebbenden aan 
dat de heffing over de door hen verhuurde panden in strijd is met art. 1. EP.

1191 Voor een soortgelijk waarderingsvoorschrift in de SW 1956 is geoordeeld dat het om redenen van eenvoud 
vaststellen van de WOZ-waarde naar een ander tijdstip, als zodanig niet in strijd is met art. 1 EP. Zie HR 21 februari 
2014, BNB 2014/126.

1192 De bepaling van art. 5.20 Wet IB 2001 doorbreekt de binnen box 3 geldende reguliere fiscale rechtswerkelijk-
heid ten aanzien van de waardering en vormt in dat opzicht een fiscale rechtsfictie.

1193 Deze ficties in de Wet WOZ zijn besproken in deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.5.3.
1194 Zie afdeling 5 van titel 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
1195 De Hoge Raad destilleert het delegatiekader uit de wetsgeschiedenis. Zie HR 3 april 2015, BNB 2015/174, r.o. 2.3.8.
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De waarderingsregel voor (deels) verhuurde woningen met huurbescherming is 
uitgewerkt in art. 17a UvBsl. Wet IB 2001, de zogenoemde leegwaarderatio.1196 Voor de 
vaststelling van de waardedrukkende werking van de verhuur is “met het oog op 
vermindering van administratieve lasten en vereenvoudiging van de uitvoering”1197 
gekozen voor een fictieve benadering. Het waarderingsvoorschrift van art. 5.20 lid 3 
Wet IB 2001 juncto art. 17a UvBsl. Wet IB 2001 bestaat daardoor uit een stapeling van 
ficties. Ik onderscheid de volgende alsof-bepalingen. Eerst wordt de rendements-
fictie van art. 5.2 Wet IB 2001 gekoppeld aan de fictie dat de WOZ-waarde de waarde 
in het economische verkeer van een woning weerspiegelt. Vervolgens wordt de 
aanwezigheid van ficties in deze WOZ-waarde gecorrigeerd met een op ficties 
gebaseerde leegwaarderatio die de waarde-werkelijkheid van een verhuurde woning 
zou moeten weergeven. Deze leegwaarderatio wordt vastgesteld als een resultante 
van jaarhuur en WOZ-waarde. 1198 In de grondslagen van deze tabel zelf schuilt ook 
een aantal veronderstellingen.1199 Tot slot berust ook het moment van waardering op 
een fictie, omdat wordt aangegrepen bij de waardepeildatum in de Wet WOZ, een 
datum die een jaar eerder ligt dan de eigenlijke peildatum van box 3. De leegwaarde-
ratio doorkruist daarmee ook de peildatumsystematiek.

Deze, toch al betwijfelbare, leegwaardetabel houdt echter geen rekening met de 
aanwezigheid van huurwoningen waarvoor geen marktconforme huur kan worden gevraagd. 
Bij de invoering van de huurliberalisatie zijn immers de reeds lopende huurcontracten 
met een lage huur ontzien. Het huurrendement van deze panden is daardoor aanzienlijk 
beknot, een werkelijkheid die niet gespiegeld kan worden door de leegwaarderatio. Een 
belanghebbende vat het als volgt samen:

“Wij belasten u voor een enorm nettohuurrendement dat wij u verbieden te behalen.”1200

Nu de huurwaardetabel het bestaan van bepaalde verhuursituaties negeert, leidt de 
stapeling van ficties bij toepassing van de leegwaarderatio tot een te hoge waardering 
van die verhuurde panden. In de voorgelegde zaak berekent Hof Den Haag dat de waarde 
in het economische verkeer van het betreffende pand in verhuurde staat ruim 25% lager 

1196 Een soortgelijke regeling geldt voor woningen die op grond van een voor ten minste twaalf jaren aangegane 
pachtovereenkomst worden verpacht, indien op deze verpachting Titel 5 van Boek 7 BW van toepassing is. De 
leegwaarderatio geldt echter niet voor verhuursituaties die naar hun aard van korte duur zijn, ze geldt evenmin 
voor een te koop staande woning die wordt verhuurd onder de Leegstandswet.

1197 Kamerstukken II 2009/2010, 32 130, nr. 3, blz. 37.
1198 Deze fictiestapeling kan er toe leiden dat lagere huurinkomsten leiden tot een relatief hogere heffing. Zie Dusarduijn 

2010, blz. 172.
1199 Zie art. 17a UvBsl. Wet IB 2001. Zo is bij de samenstelling van de tabel gerekend met een veronderstelde jaarlijkse 

waardestijging van 3% en de tabelwaarden zelf zijn gebaseerd op de veronderstelling dat het verhuurde pand 
na 14 jaar vrij van huur verkocht zou kunnen worden.

1200 Punt 4 uit het cassatieberoepschrift van belanghebbende in HR 24 april 2015, BNB 2015/175.
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ligt dan de waarde volgens de tabel van de leegwaarderatio.1201 Als gevolg van de 
niet-weerlegbare tabelwaarde krijgt de belastingplichtige 25% meer fictief inkomen 
toegerekend. De kloof met zijn rendementswerkelijkheid, het pand levert structureel een 
negatief nettorendement, is ook daardoor aanzienlijk. Het hof oordeelt dat geen sprake is 
van evenredigheid. Art. 5.20, lid 3, Wet IB 2001, in verbinding met art. 17a UvBsl. Wet IB 
2001, is daarom in strijd met art. 1 EP. 1202 Het hof biedt rechtsherstel door de werkelijke 
waarde van het pand in verhuurde staat te hanteren.1203 

In een soortgelijke zaak over een verhuurd pand neemt de Hoge Raad een andere afslag.1204 
Gesteld wordt dat de wetgever met de leegwaarderatio beoogt om de werkelijke waarde 
in het economische verkeer van verhuurde panden te benaderen. Wanneer het resultaat 
daarvan leidt tot uitkomsten die de wetgever niet voor ogen kan hebben gestaan, moet 
deze uitwerking buiten toepassing blijven omdat de door de wetgever gedelegeerde 
bevoegdheid is overschreden. Die overschrijding wordt volgens de Hoge Raad veroorzaakt 
door de stapeling van ficties bij toepassing van de leegwaarderatio. Hij formuleert dat als 
volgt:

“het belastbare inkomen uit sparen en beleggen [wordt] berekend naar forfaitaire 
maatstaven, waarbij het aanvaardbaar is dat (i) de WEV als uitgangspunt dient voor de 
bepaling van een forfaitair rendement van vier percent en ook (ii) dat de WOZ-waarde 
naar de daarvoor geldende WOZ-waardepeildatum wordt berekend. Ter correctie van 
deze WOZ-waarde wordt voor de bepaling van de waarde van verhuurde woningen 
vervolgens nogmaals een forfait toegepast. Aldus is sprake van een stapeling van 

forfaits.”1205 [cursivering SD]

Indien vast komt te staan dat de uit de fictiestapeling voortvloeiende waardering van een 
verhuurde woning in betekenende mate (voor 10% of meer) hoger is dan de werkelijke 
waarde daarvan, wordt niet meer voldaan aan de doelstelling van de wetgever. De 
concrete correctie van de WOZ-waarde houdt onvoldoende rekening met de waarde-
drukkende werking van de verhuur. In die situatie is de leegwaarderatio onverbindend, 
daardoor geldt voor deze verhuurde woningen weer de hoofdregel van art. 5.19 Wet IB 
2001. Dat betekent dat voor deze woningen de werkelijke waarde in het economische 

1201 Dit percentage duikt ook op in HR 15 september 1993, BNB 1993/355 als plafond voor de afwijking van een 
forfait van de realiteit.

1202 Hof Den Haag 11 februari 2014, BK-13/00426 en 00427, V-N 2014/19.8. In HR 24 april 2015, BNB 2015/175  verwijst 
de Hoge Raad de zaak voor een nieuwe behandeling waarbij rekening gehouden moet worden met het 
onverbindend zijn van de leegwaarderatio. De verwijzing geldt ook voor het onderzoek naar een mogelijke 
schending van art. 1 EP.

1203 Ook bij die lagere waarde blijft evenwel het rendement na belasting negatief. Het herstel is dus niet volledig.
1204 HR 3 april 2015, BNB 2015/174, r.o. 2.3.7.
1205 HR 3 april 2015, BNB 2015/174, r.o. 2.3.8.
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verkeer in verhuurde staat zal gelden, met gebruikmaking van de waardepeildatum voor 
de WOZ.1206 
Met de marge van 10% geeft de Hoge Raad de materiële wetgever weinig speelruimte. 
De bewijslast berust echter bij de belastingplichtige. Hij moet aannemelijk maken dat op 
de WOZ-peildatum de werkelijke waarde van zijn woning in verhuurde staat 90% of 
minder bedraagt dan de waarde volgens de leegwaarderatio.

Hoewel de Hoge Raad zijn uitspraak baseert op een overschrijding van de delegatiebe-
voegdheid door de besluitgever, blijkt uit het oordeel dat met name de stapeling van 
doelmatigheidsficties bij deze waarderingssystematiek tot problemen leidt.1207 De Hoge 
Raad negeert daarbij overigens een aantal ficties in de geconstateerde stapeling. In het 
arrest wordt immers geen melding gemaakt van de overige ficties in de techniek van art. 
5.2 Wet IB 2001, zoals de peilwaardedatum en de reikwijdte van de grondslag.1208 Ook de 
veronderstellingen binnen de leegwaarderatio zelf vallen buiten de stapel, de Hoge Raad 
lijkt niet op de hoogte van hun bestaan.1209

Stapelen in de woorden van de Hoge Raad
De aprilarresten van de Hoge Raad roepen ook vragen op.1210 Zo twijfelt Heithuis over 
de reikwijdte van de opmerking van de Hoge Raad dat de belastingheffing over de 
verhuurde woning niet alleen in strijd kan komen met art. 1 EP maar ook met “enige 
andere rechtsregel of enig ander rechtsbeginsel.”1211 Nieuwe jurisprudentie zal moeten 
uitwijzen hoe die vraag beantwoord gaat worden. 
Voor dit onderzoek is echter vooral de door de Hoge Raad gehanteerde terminologie 
van belang. In de hierboven vermelde rechtsoverweging spreekt de rechter immers 
over een “stapeling van forfaits.” Uit die weergave blijkt dat de Hoge Raad alleen de 
vermogensrendementsfictie (“een forfaitair rendement van vier procent”) en de 
fictieve benadering van de leegwaarderatio (“nogmaals een forfait”) als elementen 
van de stapeling van het alsof beschouwt.1212 Deze stapeling omvat derhalve slechts 
twee forfaits. Het hanteren van de WOZ-waarde op de daarvoor geldende peildatum 
kan immers niet als een forfait worden beschouwd. Hoewel de Hoge Raad elders in 

1206 HR 3 april 2015, BNB 2015/174, r.o. 2.3.8, slot. Het betreft de waarde op 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. 
1207 Vgl. Happé 1996, blz. 374. Hij duidt het verbod van een onredelijke en willekeurige heffing als een beginsel van 

behoorlijke wetgeving.
1208 Zie deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.5.1.
1209 Zie voetnoot 1199.
1210 De arresten zouden effect kunnen hebben op andere voorschriften in het Uitvoeringsbesluit Wet IB 2001 

 bedoeld om de werkelijke waarde te benaderen, stelt Bruijsten 2015. Hij noemt overigens geen voorbeelden. 
Wie echter via de Vakstudie Wet IB 2001 dit uitvoeringsbesluit doorzoekt op de combinatie van de termen 
‘werkelijk’ en ‘beoogd’, moet concluderen dat alleen art. 17a UvBsl. Wet IB 2001 voldoet aan de omschrijving van 
de Hoge Raad. De door Bruijsten gesuggereerde analoge werking van de arresten is daarom niet aannemelijk.

1211 HR 24 april 2015 BNB 2015/175, r.o. 3.2 en de noot van Heithuis bij dit arrest.
1212 Zie HR 3 april 2015, BNB 2015/174, r.o.2.3.8, hierboven geciteerd.
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zijn uitspraak melding maakt van de aanwezigheid van ficties in de Wet WOZ,1213 
maken deze alsof-bepalingen, gezien de nadrukkelijke duiding als fictie, evenmin 
deel uit van de “stapeling van forfaits.” Het blijft overigens onduidelijk wat volgens de 
Hoge Raad het onderscheid zou zijn tussen een fictie en een forfait. Evenmin is 
duidelijk of hij beide alsof-bepalingen beschouwt als verwanten binnen de familie 
der rechtsficties.
Nu echter de Hoge Raad de 4%-fictie van art. 5.2. Wet IB 2001, door deze rechter 
geduid als een forfait, nadrukkelijk tot zijn tweevoudige stapeling rekent, kan volgens 
mij de uitspraak niet onverkort worden vertaald naar de vergelijkbare leegwaardera-
tio in art.21, lid 8, SW 1956, juncto art. 10a UvBsl. SW 1956. Deze bepaling hanteert 
weliswaar het “forfait” van de leegwaarderatio, maar er is geen sprake van een 
“forfaitair rendement.” Hoewel ook de bepaling in de SW 1956 een stapeling van 
ficties hanteert, zal in de ogen van de Hoge Raad geen sprake zijn van een stapeling 
van forfaits in de zin van de aprilarresten.1214 Overigens past de waarderingstechniek 
van de leegwaarderatio ook beter bij het karakter van de SW 1956. Voor het schenk- 
en erfrecht geldt immers de waarde van het (onroerende) vermogen op een bepaald 
tijdstip, niet de omvang van het in een bepaald tijdvak gegenereerde (fictieve) 
inkomen.1215 

Belangrijker nog is dat de Hoge Raad met deze aprilarresten zijn eerdere uitspraken over 
de relatie tussen art. 1 EP en de vermogensrendementsheffing nuanceert. In lijn met de 
traditie stelt de Hoge Raad eerst vast dat deze fiscale systematiek weliswaar ruw is, maar 
dat niet kan worden gezegd dat de keuze van de wetgever elke redelijke grond ontbeert. 
De wetgever zou dus zijn gebleven binnen de ruime beoordelingsmarge die hem 
toekomt. Maar, vervolgt de Hoge Raad dan: 

“Dit stelsel [de vermogensrendementsheffing, SD] zou slechts dan in strijd komen 
met artikel 1 van het EP indien zou komen vast te staan dat het destijds door de 
wetgever voor een lange reeks van jaren veronderstelde rendement van vier percent 
voor particuliere beleggers niet meer haalbaar is en belastingplichtigen, mede gelet 
op het toepasselijke tarief, zouden worden geconfronteerd met een buitensporig 
zware last. Dit een en ander is in dit geding niet gesteld of gebleken.“1216

1213 HR 3 april 2015, BNB 2015/174, r.o. 2.3.4: “De WOZ-waarde wordt ingevolge artikel 17 van de Wet WOZ vastgesteld 
met toepassing van enkele ficties, te weten de fictie dat de volle en onbezwaarde eigendom van de onroerende 
zaak kan worden overgedragen (de ‘overdrachtsfictie’) en de fictie dat de verkrijger de zaak onmiddellijk en in 
volle omvang in gebruik kan nemen (de ‘verkrijgingsfictie’).”

1214 Anders: rechtbank Noord-Holland, 30 september 2015, zaaknummer HAA 14/473. Met dank aan Nicole Gubbels 
voor toezending van dit arrest.

1215 Vgl. Dusarduijn 2010, blz. 173. Daar heb ik de leegwaarderatio geduid als een benadering die is afgestemd op 
een vermogensheffing.

1216 HR 3 april 2015, BNB 2015/174, r.o. 2.3.2.
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Met deze overweging herziet de Hoge Raad zijn eerdere (onjuiste) conclusie dat ‘de’ 
 vermogensrendementsheffing niet in strijd zou zijn met het eigendomsrecht.1217 Hoewel 
de cryptische verwoording van de geciteerde rechtsoverweging opgevat kan worden als 
een waarschuwend geluid,1218 geeft de Hoge Raad in deze aprilarresten het juiste recept 
voor de toetsing van de evenredigheid van deze fiscale rechtsfictie in het licht van art. 1 
EP. De vermogensrendementsheffing geldt als onevenredig op het individuele niveau 
indien een belastingplichtige kan aantonen dat het fictieve rendement voor hem over 
een lange reeks van jaren niet (meer) haalbaar is. In die situatie drukt de belastingheffing 
buitensporig zwaar op hem, deze onevenredige last vormt een verboden inbreuk op zijn 
eigendomsrecht.

De Hoge Raad stelt vervolgens dat het voor een beroep op art. 1 EP niet voldoende zou 
zijn dat het rendement op bepaalde bezittingen structureel onder de 4% blijft. 
Aangegeven wordt dat het geringe resultaat dat bij een belegging in deze verhuurde 
woningen wordt behaald, mede tot uitdrukking komt “in de waarde in het economische 
verkeer van die woningen.”1219 Deze lagere waarde beïnvloedt immers de omvang van de 
heffing. Die stelling is in het algemeen juist, een lager rendement geeft bij veel vermo-
gensbestanddelen aanleiding tot een lagere waarde en dus tot een lagere vermogensren-
dementsheffing.1220 Het fictieve rendement wordt immers berekend over de op de 
peildatum vast te stellen waarde van het vermogen. Bij een mogelijke inbreuk op het 
eigendomsrecht dient evenwel de verschuldigde heffing vergeleken te worden met het 
reële nettorendement. Voor de belanghebbende in de zaak van HR 24 april 2015, BNB 
2015/175 leidt een lager vastgestelde waarde van het door hem verhuurde pand weliswaar 
tot een verkleining van de kloof met zijn empirische werkelijkheid, maar hij dient ook dan 
vermogensrendementsheffing te betalen over een vermogensbestanddeel dat 
structureel een direct negatief rendement oplevert. De constatering dat voor hem sprake 
is van een onevenredige last lijkt daardoor aannemelijk, zeker indien zijn vermogen 
grotendeels bestaat uit het bezit van dit pand. 
De conclusie blijft overeind dat bij de evenredigheidstoets op het individuele niveau het 
bedrag van de daadwerkelijk verschuldigde heffing moet worden vergeleken met het - 
binnen de wanden van de werkelijkheid - behaalde reële nettorendement over het 
vermogen. Voor een individuele belastingplichtige kan ‘de’ vermogensrendementshef-
fing wel degelijk in strijd komen met het door art. 1 EP beschermde eigendomsrecht.

1217 Zie HR 28 oktober 2011, BNB 2011/297, besproken in deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.6.7.
1218 In één enkele zin gebruikt de Hoge Raad tot drie keer toe het woord ‘zou(den)’. Dat spiegelt een hoog gehalte 

omzichtigheid.
1219 HR 3 april 2015, BNB 2015/174, r.o. 2.3.2, slot.
1220 Ze gaat evenwel niet op voor laagrenderende, direct opeisbare spaartegoeden die op de nominale waarde 

worden gewaardeerd. 
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4.6.10  De ontbrekende invloed van toekomstige waardemutaties
In de hiervoor vermelde uitspraak van Hof Den Haag blijkt dat het hof bij zijn evenredig-
heidstoets geen rekening wil houden met de waardesprong die zal ontstaan als een 
woning niet langer wordt verhuurd omdat de huurder de huur opzegt of komt te 
overlijden. De stelling van de inspecteur dat door deze waardesprong per saldo sprake zal 
zijn van een positief rendement, wordt door het hof genegeerd. Daarvoor worden 
onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd.1221 Ook A-G Hammerstein negeert 
bij zijn toetsing aan art. 1 EP de eventuele vermogenswinst die de woningbezitter zou 
kunnen behalen. Nu de Hoge Raad in zijn uitspraak een andere afslag heeft genomen, 
blijft de vraag onbeantwoord of in zijn ogen een potentiële vermogenswinst van invloed 
kan zijn bij de bepaling van de (on)evenredigheid van de last opgelegd door de rende-
mentsfictie van art. 5.2 Wet IB 2001. 1222

De redactie van Vakstudie Nieuws meent dat deze vermogenswinsten mee zouden 
moeten wegen bij de beoordeling van een mogelijke inbreuk op art. 1 EP. Verwijzend naar  
het bedrag van de aankoop in 1997 constateert de redactie dat potentieel een “zeer forse”  
vermogenssprong aanwezig zou zijn.1223 Het oordeel van zowel het hof als van de A-G 
wordt daarom geduid als “bijzonder.” 
Ik deel deze verbazing niet. De gedachte dat bij de toetsing van een mogelijke aantasting 
van het eigendomsrecht een in de toekomst zwevende waardesprong in de beoordeling 
betrokken zou moeten worden, is mijns inziens onjuist. Bij een art. 1 EP zaak staat immers 
de evenredigheid van de inbreuk op het eigendomsrecht in het onderhavige jaar 
centraal.1224 Het gewicht van een in de toekomst gelegen onzekere gebeurtenis is voor die 
beoordeling zo minimaal dat ze feitelijk ontbreekt.1225 Als niet kan worden voorspeld of en 
in welke mate het toekomstige, dus onzekere, indirecte rendement van de waardestijging 
het gebleken, directe negatieve rendement uit heden en verleden zou kunnen 
compenseren, dan heeft dit indirecte rendement geen gewicht bij de beoordeling. Er valt 
immers evenmin te voorspellen of daarmee het (on)evenredige karakter van de fiscale 
rechtsfictie kan worden weggepoetst. Met haar blik op de toekomst verliest de redactie 
van Vakstudie Nieuws de realiteit van het verleden en het heden uit het oog. Toetsing van 
de evenredigheid dient beperkt te blijven tot die meetbare en dus reële werkelijkheid. 
Alleen dat tijdsbestek weerspiegelt “de werkelijkheid van de voorliggende zaak.”1226 Een 

1221 Hof Den Haag 11 februari 2014, BK-13/00426-00427. Zoals gezegd verwijst de Hoge Raad deze zaak, zie HR 24 
april 2015, BNB 2015/175. 

1222 In HR 3 april 2015, BNB 2015/174, r.o. 2.3.2 spreekt de Hoge Raad terecht alleen over de jaarlijkse waardering.
1223 V-N 2014/19.8, het standpunt wordt herhaald in V-N 2015/19.13. De waardesprong is overigens kleiner dan de 

redactie veronderstelt. Het waardeverschil moet immers beoordeeld worden vanaf de introductie van de 
 vermogensrendementsfictie per 1 januari 2001. De waardestijging van het pand in de periode 1997-2001 (31 
indexpunten) dient daarom buiten beschouwing te blijven.

1224 Vgl. EHRM 27 november 2007, nr. 74258/01 (Urbárska) waar een wettelijke maatregel voor het in gebruik geven 
van land aan derden strijdig wordt geacht met art. 1 EP hoewel deze maatregel beperkt is in de tijd (tien jaar).

1225 In gelijke zin Conclusie A-G Hammerstein voor HR 24 april 2015, BNB 2015/175, ond. 7.8.
1226 Dit principe wordt onder meer verwoord in EHRM 2 juli 2013, nr. 41838/11 (R. Sz.), FED 2013/80, par. 51: “ the 

reality of the situation at issue.” 
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potentiële waardesprong maakt derhalve geen deel uit van de toetsing van art. 1 EP, ze 
bevindt zich buiten de wanden van de werkelijkheid.

De oevers van de tijd1227

In de discussie over (toekomstige) waardemutaties komt ook de relevantie van het 
realisatiebeginsel naar voren, het belang daarvan geldt ook buiten de reikwijdte van 
art. 1 EP. 
Een in het vermogen schuilende waardemutatie zal op een nog onzichtbaar moment 
in de toekomst de draagkracht van een vermogensbezitter kunnen vergroten en, bij 
realisatie daarvan, ook zijn koopkracht. Het belasten van deze waardemutatie is op 
zich juist en in overeenstemming met de draagkrachtnorm, maar deze belasting zou 
geheven moeten worden op het voor de belastingplichtige meest geschikte 
ogenblik.1228 In dat beeld past de gedachte dat de waardestijging van vermogen pas 
bij realisatie daarvan mag worden belast. 
De vermogensrendementsheffing vermoeit zich niet met dergelijke bespiegelingen. 
Ze betrekt, jaar in, jaar uit, de op de peildatum gemeten waarden van de tot de ren-
dementsgrondslag gerekende vermogensbestanddelen in haar heffing. Daarmee 
belast ze ook mutaties die alleen op papier bestaan. Zoals hiervoor besproken vormt 
dat liquiditeitsnadeel één van de bezwaren tegen de jaarlijkse rendementsheffing 
over de waarde van het vermogen. Dat nadelige effect treedt ook naar voren op de 
momenten dat een niet-gerealiseerde waardestijging in de heffing wordt betrokken.1229 
Het bezwaar daarvan is niet bij elk type vermogen even groot. Beursgenoteerde 
aandelen zijn eenvoudig te verhandelen, hun waarde is bovendien op objectieve 
wijze vast te stellen. Bij minder courant vermogen, zoals onroerende zaken, ontstaan 
wel problemen, dit vermogen is moeilijker af te stoten. Een gedwongen verkoop van 
dit in waarde gestegen vermogensbestanddeel is bovendien niet te rechtvaardi-
gen.1230 Om aan te kunnen sluiten bij het pay as you go beginsel zou de aanwas van 
de waarde van deze zaken tot het moment van realisatie materieel onbelast kunnen 
blijven door formeel uitstel van betaling te verlenen of door uitstel te verlenen door 
dit ongerealiseerde rendement (nog) niet in een aanslag te betrekken. De huidige 
vermogensrendementsheffing treedt echter buiten deze oevers van de tijd. Haar 
heffing geschiedt noch op de meest geschikte tijd, noch op de meest geschikte 
wijze.1231

1227 Ontleend aan het gelijknamige nummer van Spinvis uit het album ‘Dagen van gras, dagen van stro’ (2005).
1228 Adam Smith 1776, blz. 677: “Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely 

to be convenient for the contributor to pay.” Het door Smith aan het tijdsaspect toegevoegde ‘of op de meest 
geschikte wijze’ lijkt te duiden op een ‘of-of’ situatie. Een ‘en-en’ lijkt beter op zijn plaats. 

1229 Dit nadeel geldt ook voor een vermogensaanwasheffing in een reëel stelsel, zie Kavelaars 1999, blz. 64 en Van 
den Dool 2009, blz. 157.

1230 Anders: Musgrave & Musgrave 1989. Zij stellen dat de keuze voor de samenstelling van het vermogen voor 
rekening van de vermogensbezitter moet blijven.

1231 Voor een schets van andere gezichten van de relatie tussen “tax en tijd” verwijs ik graag naar Visser 1968.
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De mengfictie van art. 5.2 Wet IB 2001 heeft tot gevolg dat niet alleen de verhurende be-
lastingplichtige, maar ook de eigenaar van het pand in eigen gebruik en de blote eigenaar 
van een onroerende zaak1232 in afwachting van ‘het ooit’ jaar in jaar uit belasting betaalt 
over een fictief rendement dat misschien nooit volledig gerealiseerd kan worden. 
Nu kan worden betoogd dat tijd slechts een perceptie is, maar in het fiscale recht wordt dit 
betoog onderbroken door het concrete moment van de heffing. Met de belofte van een 
toekomstige waarderealisatie kan die heffing niet worden betaald. Dit geharrewar over 
waarde en waardemutaties onderstreept mijn conclusie dat de huidige vermogensrende-
mentsfictie geen goede bodem biedt voor het belasten van onroerend belegd vermogen. 

Ook voor andere vermogensbezitters geldt evenwel dat het ontbreken van het plafond in 
de heffing in combinatie met de soms zeer hoge effectieve tarieven de weg baant voor 
de gedachte dat zelfs op het globale niveau van de regelgeving al sprake kan zijn van een 
disbalans. Terugblikkend op de getoetste relatie tussen de rendementsfictie van art. 5.2 
Wet IB 2001 en het door art. 1 EP beschermde eigendomsrecht, blijken er ernstige twijfels 
te bestaan over haar juridische legitimiteit op dit terrein. Wie deze rendementsfictie langs 
de meetlat van art. 1 EP legt, zal constateren dat met name op het individuele niveau - de 
wereld waar de waarborg woont - het alsof van deze fiscale rechtsfictie confiscatoire 
trekken kan vertonen die niet (meer) te rechtvaardigen zijn. Voor de traditie van rechters 
om de wetgever een zeer ruime beoordelingsvrijheid te bieden, is dan geen plaats meer. 

4.7  De aanvaardbaarheid van de vermogensrendementsfictie

In de voorgaande paragrafen is art. 5.2 Wet IB 2001 onderzocht, een mengfictie die zich 
concentreert op het potentiële vermogensrendement. Deze rendementsfictie kan 
worden gekarakteriseerd met een eenvoudig wijsje:

“ Het is nooit gebeurd, 
maar dat is geen bezwaar. 
Het is evengoed een soort van waar”1233

Ik zal eerst bekijken of het ‘soort van waar’ van de vermogensrendementsfictie een 
voldoende scoort op haar doeltreffendheid, de realisatie van haar doelstellingen en haar 
transparantie en geldigheidsduur. Het tweede aspect van haar aanvaardbaarheid, de 
 proportionaliteit, komt aansluitend aan bod. Beide elementen vormen samen het 
eindoordeel over deze mengfictie. 

1232 Ook bij deze vermogensbezitters is het onduidelijk of deze waardesprong met terugwerkende kracht het gebrek 
aan draagkracht in het verleden - het ontbreken van concreet inkomen - kan gladstrijken. 

1233 Geplukt uit het nummer ‘De talen van mijn tong’ van Spinvis (album ‘Spinvis’, 2002).
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4.7.1  De doeltreffendheid van deze mengfictie
Het toetsen van de doeltreffendheid van de mengfictie van art. 5.2 Wet IB 2001 is door de 
mengelmoes van motieven lastig. Ik beperk me daarom, zoals aangegeven, tot het door 
de wetgever aangehaalde kwartet van argumenten. Nu de vermogensrendements heffing 
eerder geëvalueerd is, bespreek ik de meest in het oog springende elementen.1234

Verbreding en versterking van de belastinggrondslag

In deze opzet, het verbreden en versterken van de heffingsgrondslag door het tegengaan 
van fiscale constructies met vermogensinkomsten, is de vermogensrendementsheffing 
zonder meer geslaagd. Het merendeel van de fiscaal gedreven beleggingsproducten is 
immers uit zicht gedreven.1235 In het belasten van niet-genoten inkomen is box 3 overigens 
ook geslaagd, in dat opzicht heeft eveneens een verbreding van de heffingsgrondslag 
plaatsgevonden.

Bevorderen van een evenwichtige belastingdruk

In vergelijking met de Wet IB 1964 is het aantal belastingplichtigen dat daadwerkelijk 
belasting betaalt over vermogensinkomsten aanzienlijk gestegen.1236 Dat waarborgt nog 
niet dat de belastingdruk van het fiscale alsof ook evenwichtig is. Deze balans in de 
verdeling van de fiscale lasten veronderstelt immers een aansluiting met het draagkracht-
beginsel, de norm dat de heffing gebaseerd zoveel mogelijk aansluit bij de werkelijke 
draagkracht van een individu. Een op het potentiële rendement gerichte fiscale rechtsfictie 
kan nauwelijks voldoen aan die draagkrachtnorm. Dit fiscale alsof is niet gebaseerd op  
de empirische werkelijkheid of op een gemiddelde realiteit: zij neemt een mogelijke 
werkelijkheid als uitgangspunt. Het potentieel te behalen rendement is hooguit een ‘soort 
van waar’. Die spanning met de concrete feiten en omstandigheden uit de empirische 
werkelijkheid neemt toe als het gekozen normrendement zelfs dit ‘soort van waar’ niet 
meer weerspiegelt, maar als een gebleken ‘onwaarheid‘ niettemin gehandhaafd blijft.  
Nu gebleken is dat de gekozen 4% norm al sinds haar introductie geen risicoloos 
nettorendement vertegenwoordigt, is dit potentiële rendement eigenlijk ‘nooit gebeurd’. 

Bevorderen van eenvoud

De vermogensrendementsheffing streeft er naar een eenvoudig stelsel te zijn. Dat is zij 
inderdaad voor hen die eenvoud beschouwen als doelmatigheid. Hoewel de rendements-
fictie in haar kielzog heeft zorggedragen voor de geboorte van ingewikkelde anti-arbitrage-

1234 Ik verwijs daarvoor naar Van den Heuvel, Vording, Lubbers & Ydema 2006 en Dusarduijn & Gribnau 2006.
1235 Al lijkt het wegzetten van vermogen in een zgn. spaargeld-bv een nieuw fiscaal fenomeen waarmee de jaarlijkse 

box 3 heffing kan worden ontlopen. Zie Kamerstukken II 2014/2015, Kamervragen 324, 27 oktober 2014.
1236 Evaluatierapport, Kamerstukken II 2005/2006, 30 375, nrs. 1-2, blz. 13. De voormalige fiscale knutselaars, bezitters 

van grote vermogens waaruit geen belastbaar inkomen vloeit, hebben nauwelijks een nadelig koopkrachteffect 
ondervonden van de overstap, zie Kamerstukken II 2008/2009, 30 375, nr. 6, ond. 2a.
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regels en zelf ook een aantal gecompliceerde bepalingen bevat,1237 is ze uiterst doelmatig. 
De vormgeving van dit fictieve stelsel waarborgt een efficiënte uitvoering van de heffing 
en biedt ook belastingplichtigen aanzienlijke administratieve voordelen. Eenvoud in het 
recht duidt echter ook op andere elementen.1238 Een eenvoudige rechtsregel is duidelijk, 
begrijpelijk en toegankelijk voor haar gebruikers. Aan die vereisten voldoet art. 5.2 Wet IB 
2001 niet. Voor de meeste belastingplichtigen zijn zowel doel als uitwerking van de fictie 
onduidelijk. Dat blijkt uit de reacties van respondenten: 

“De regeling lijkt een beetje gebaseerd te zijn op het fenomeen what comes around 

goes around, maar dat moet allemaal nog maar blijken. (…) Ik vind de regeling 
schimmig.”1239

Ook de toelichting op de aangifte inkomstenbelasting verhoogt het benodigde inzicht 
niet. Waar de wet meldt dat het voordeel uit sparen en beleggen “wordt gesteld op”, 
meldt de toelichting op de aangifte over deze rendementsfictie alleen: “het voordeel (…) 
is een vast percentage.”1240 Die taalmist versterkt het woord-ding denken.1241 De vermo-
gensrendementsfictie is weliswaar doelmatig, maar niet in alle opzichten eenvoudig.

Bevorderen van fiscale neutraliteit. 

Binnen de wereld van box 3 dwingt de wetgeving tot een fiscaal neutrale behandeling 
van vermogen. De rendementsfictie maakt in beginsel geen onderscheid in de wijze waarop 
iemand zijn vermogen belegt.1242 De fiscale neutraliteit is in dat opzicht daadwerkelijk 
bevorderd. In de ogen van een econoom is deze neutraliteit overigens niet optimaal 
omdat deze het beginsel doorbreekt dat een belastingheffing geen invloed mag hebben  
op het tijdstip waarop en de hoeveelheid waarin iemand besluit te sparen of te 
consumeren.1243 Nu deze fiscale rechtsfictie ook het normale risicovrije vermogens-
rendement belast, wordt uitgestelde consumptie zwaarder belast dan consumptie in het 
nu. Het systeem verstoort de keuze tussen sparen en consumeren en is daardoor niet 
tijdsneutraal.1244 Belangrijker is evenwel de constatering dat het neutraliteitsstreven van  

1237 Alleen al het doorlezen van de tekst van artt. 5.16 en 5.17 Wet IB 2001 (vrijstelling nettolijfrente) vereist doorzettings-
vermogen.

1238 Zoals uiteengezet in deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.2.
1239 Reacties op de open vragen uit de publieksenquête (testfase), zie deel 3.
1240 Toelichting op elektronische aangifte bij vraag over box 3.
1241 De neiging om te denken dat daar waar een woord is, ook een ding aanwezig zal zijn. Deel 1, hoofdstuk 1, par. 

1.3.6. 
1242 Deze neutraliteit wordt wel doorbroken door het met uiteenlopende motieven wegstrepen van een aantal 

bezittingen en schulden uit de rendementsgrondslag. Kortheidshalve verwijs ik naar Dusarduijn 2010, blz. 117 e.v.
1243 Dat doet een fictie ook op andere wijze. Attanasio & Wakefield 2010, blz. 675, concluderen dat de levenscyclus van 

een individu van invloed is op zijn spaargedrag. Een reëel stelsel houdt rekening met die cyclus, een rendements fictie 
doet dat van nature niet. 

1244 Deze verstoring kan worden weggenomen door een vrijstelling over kapitaalinkomen te verlenen ter grootte 
van het risicovrije rendement (de rate-of-return allowance). Mirrlees 2011, blz. 318 e.v.
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de wetgever leidt tot een gelijke behandeling van ongelijke en zelfs sterk uiteenlopende 
vermogenscategorieën. Er wordt geen verschil gemaakt tussen de eigen en de vreemd 
vermogen verstrekker en ook het essentiële onderscheid tussen roerend en onroerend 
vermogen wordt genegeerd. Nu het neutraliteitsstreven vooral geënt is op het vroegere 
misbruik van de fiscale regels ten aanzien van roerende beleggingen, is ook in dat opzicht 
de aanwezigheid van onroerende zaken in deze inkomensbox een onjuiste keuze.

Op het terrein van de transparantie is de vermogensrendementsfictie deels geslaagd. 
Hoewel niet elk argument even valide is, heeft de wetgever een zeer uitgebreide 
onderbouwing gegeven van zijn keuze voor de introductie van een fiscale rechtsfictie.  
De onderbouwing van de vormgeving van deze fiscale rendementsfictie is minder 
transparant, de keuze voor een rendement van 4% blijkt immers lastig te herleiden.

De tijdelijkheid van het fiscale alsof is bij de vermogensrendementsfictie onvoldoende 
gewaarborgd. Sinds de introductie in 2001 heeft weliswaar een aantal wijzigingen in de 
systematiek plaatsgevonden, maar de rendementsfictie zelf is nooit aangepast. Toch 
heeft de empirische werkelijkheid van vermogensbezitters daartoe wel aanleiding 
gegeven. Het kan de wetgever niet kwalijk worden genomen dat het aanvankelijke door 
hem bedachte normrendement niet voldoet in de praktijk, het kan hem wel worden 
verweten dat hij deze irreële norm met het oog op een stabiele stroom aan belastingop-
brengsten jarenlang in stand heeft gehouden.1245 Het fiscaal als waar bestempelen van 
een onrealistisch normrendement doorbreekt niet alleen de draagkrachtnorm, maar 
geeft deze rechtsfictie een confiscatoir karakter voor alle spaarders en andere beleggers 
die dit rendement, ook bezien over een lange periode, niet kunnen behalen. Hoewel de 
rendementsfictie is ingezet om het fiscale inkomensbegrip aan te laten sluiten bij de 
economische realiteit, is de fictieve fiscale rechtswerkelijkheid daarvan ver weg gedreven.

Samenvattend concludeer ik dat de vermogensrendementsfictie deels beantwoordt aan 
het kwartet doelstellingen dat de wetgever heeft samengesteld. In dat opzicht is ze 
doeltreffend, al wordt het applaus over dat succes overstemd door de kritische geluiden 
over haar effect op het fiscale bestaan van de belastingplichtigen. De fiscale rendements-
fictie blijkt ook deels te voldoen aan de transparantie-eis, maar struikelt over de eis van 
tijdelijkheid waaraan iedere fiscale rechtsfictie zou moeten voldoen. 

4.7.2  De proportionaliteit van deze mengfictie
Met de mengfictie, het potentiële rendement van 4%, geeft de wetgever de fictieve 
fiscale rechtswerkelijkheid op robuuste wijze vorm. Door het ontbreken van een 
bronkarakter doorkruist deze rechtsfictie niet alleen de reguliere fiscale rechtswerkelijk-

1245 Ook het bestaan van een fictie gericht op potentieel rendement vereist een periodieke herijking.
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heid, maar het alsof is evenmin in staat om de empirische werkelijkheid van belasting-
plichtigen te weerspiegelen. Haar op een potentie gebaseerde fictieve rendement is 
slechts een getal: 

“In het getal echter bezwijkt het verhaal en wordt geen beeld geboren.”

Ook het verhaal van de individuele belastingplichtige ‘bezwijkt’ in de rendementsnorm 
van 4%. Het alsof vertroebelt daardoor het beeld van de inkomstenbelasting als een op de 
draagkracht afgestemde persoonlijke belasting. De vermogensrendementsheffing, 
gewogen op de weegschaal van deze principes, is te licht bevonden. Met het gekozen en 
niet periodiek herijkte normrendement heeft de wetgever de spanning tussen de 
empirische werkelijkheid en de fictieve fiscale rechtswerkelijkheid te ver laten oplopen. 
Daardoor staat ook de juridische legitimiteit van de heffing ter discussie, dat blijkt uit de 
twijfels die dit fiscale alsof teweeg brengt op het vlak van het eigendomsrecht. Hoewel de 
rechter uiterst behoedzaam opereert op het terrein van art. 1 EP, heeft de Hoge Raad  
zijn eerdere standpunt dat ‘de’ vermogensrendementsheffing niet conflicteert met dit 
eigendomsrecht, inmiddels genuanceerd. Ook hij erkent dat de vermogensrendements-
heffing een inbreuk zou kunnen betekenen. Die inbreuk doet zich voor als het fictieve 
normrendement over een reeks van jaren niet meer haalbaar is, waardoor, met inacht - 
neming van al haar elementen, de heffing een onevenredige last oplegt aan het individu. 
Op dit moment moeten we afwachten hoe toekomstige arresten zullen uitwerken.1246 
Ook de huidige wetgever erkent de gebreken van de vermogensrendementsfictie. De 
Staatssecretaris van Financiën heeft een herziening aangekondigd van de vermogens-
rendementsheffing die beter aansluit bij het rechtsgevoel:

“Doel is te komen tot een heffing die door belastingbetalers als rechtvaardiger wordt 
ervaren en die tegelijkertijd goed uitvoerbaar is.”1247

Het als rechtvaardig ervaren en het rechtvaardig zijn vormen twee fascinerende facetten 
van het fiscale recht en haar ficties. Ik bespreek de relatie tussen beide dimensies in deel 3 
van dit onderzoek.

4.7.3  Samengevat oordeel
Als we kijken naar haar ontstaansmotieven blijkt de vermogensrendementsfictie deels 
doeltreffend. Op onderdelen is ze ook transparant, maar ze voldoet niet aan de vereisten 
voor de tijdelijkheid van ieder alsof. In dit hoofdstuk is bovendien gebleken dat een 
heffing gericht op het potentiële vermogensrendement problemen met zich meebrengt. 
Op het gebied van de juridische legitimiteit struikelt deze mengfictie. Haar problematische 

1246 Dat geldt met name voor de proefprocedure van de Bond voor belastingbetalers, zie voetnoot 1104.
1247 Brief van de Staatssecretaris van Financiën van 16 september 2014, kenmerk AFP/2014/780.
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relatie met art. 1 EP wordt deels veroorzaakt door het niet tijdig herijken van een 
irrealistisch gebleken rendementsfictie, voor een ander deel zijn de problemen te 
herleiden uit het gebrek aan differentiatie. Het voornaamste bezwaar is echter de keuze 
om binnen een op draagkracht gerichte inkomstenbelasting het voordeel uit sparen en 
beleggen te baseren op een potentieel vermogensrendement. Deze rendementsfictie 
brengt de empirische werkelijkheid van een vermogensbezitter, zowel op globaal als op 
individueel niveau, ten onrechte terug tot een cijfer, een getal waarin het verhaal van deze 
bewoner van de samenleving bezwijkt.

In het slot van dit hoofdstuk belicht ik graag een ander effect van het gebruik van het 
fiscale alsof, het vermoeden dat deze rendementsfictie de bestaande vermogensongelijk-
heid in Nederland versterkt.1248 Een spreiding van het vermogen over uiteenlopende be-
leggingscategorieën (spaartegoeden, obligaties, aandelen, vorderingen en onroerende 
zaken) levert de grootste kans op een hoog rendement. Nu de mogelijkheid voor die 
vermogensspreiding een bijna lineair verband heeft met de omvang van het vermogen,1249 
kan een groter vermogen ook in hogere mate renderen. Dit natuurlijke mechanisme van 
het kapitalisme versterkt de economische ongelijkheid van het vermogensbezit.1250 Deze 
ongelijkheid wordt verder vergroot doordat de bezitter van een groter vermogen in staat 
is om schaalvoordelen te benutten en goede financiële adviseurs kan aantrekken.1251  
In het stelsel van de vermogensrendementsheffing wordt zijn hogere rendement echter 
niet belast, het stelsel beloont deze ‘gelukkige’ belegger zelfs met de onbelastbaarheid 
van het surplus, het rendement dat de 4% weet te overstijgen. De rendementsfictie lijkt 
daarmee de bestaande vermogensongelijkheid te vergroten. Die gedachte blijft echter 
intuïtief. De ter beschikking staande vergelijkende cijfers over het belasten van kapitaal-
inkomen tonen geen duidelijk beeld, vooral omdat de vermogensrendementsheffing 
internationaal zijn weerga niet kent. Uit internationale cijfers zou afgeleid kunnen worden 
dat ‘kapitaal’ in Nederland lager belast zou worden.1252 In deze vergelijking is de categorie 
‘kapitaal’ veel ruimer dan het vermogen dat via de vermogensrendementsheffing wordt 
belast.1253 Het vergelijkenderwijs trekken van conclusies over de invloed van een fictief 
dan wel een reëel fiscaal stelsel op de vermogensverdeling blijkt zonder (wankele) veron-
derstellingen helaas niet mogelijk.1254 Hier lonkt nader onderzoek. 

1248 Vgl. Piketty 2014, blz. 431: “it is quite plausible to think that if the average return on capital is 4 percent, wealthier 
people might get as much as 6 or 7 percent, whereas less wealthy individuals might have to make do with as 
little as 2 or 3 percent.” Anders: Caminada 2014.

1249 Commissie Van Dijkhuizen 2013, blz. 61.
1250 Vgl. Stiglitz 2014. In weerwil van een aantal theorieën bestaat er geen trickle-down effect dat ‘de’ welvaart 

verdeelt over alle (inkomens)klassen. 
1251 Piketty 2014, blz. 431.
1252 Volgens het Eurostat rapport Taxation trends in the European Union 2014 staat Nederland op positie 19 van 28 

EU-landen voor wat betreft de belastingopbrengst op kapitaal als percentage van het BBP.
1253 Zo omvat de categorie kapitaal ook alle belastingen en aftrekposten rondom de eigen woning. 
1254 De studie van Harding 2013 blijkt nauwelijks bruikbaar nu de vergelijking is gebaseerd op een verondersteld 

rendement van 4%. Zie ook Kamerstukken II 2014/2015, 32 140, nr. 5, blz. 10-11. 
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Uit het voorgaande blijkt dat de effecten van de vermogensrendementsfictie voor de 
belastingplichtigen grotendeels negatief zijn. Het alsof biedt weliswaar voordelen op het 
uitvoerende vlak en bewerkstelligt een stabiele grondslag, maar deze pluspunten wegen 
onvoldoende op tegen de nadelen. Het eindoordeel is daarom negatief.

4.7.4  De toekomst van de vermogensrendementsfictie
Uit de toetsing van de juridische en de maatschappelijke legitimiteit van art. 5.2 Wet IB 
2001 blijkt dat er grote bezwaren kleven aan een inkomensheffing gebaseerd op een 
potentieel rendement. De vermogensrendementsheffing geeft veel belastingplichtigen 
het gevoel belasting af te moeten dragen over opbrengsten die er nooit zijn geweest, een 
gevoel dat wortelt in concrete feiten. Ook de wetgever realiseert zich inmiddels dat de 
heffing over vermogensinkomsten beter moet aansluiten bij de (ervaren) economische 
realiteit, zonder dat daarbij evidente “gaten” ontstaan.1255 Recent zijn voorstellen gedaan 
voor een vernieuwde vermogensrendementsfictie, het stelsel zou vanaf 2017 moeten 
gelden.1256 

Uit de voorstellen blijkt dat de wetgever zijn fictieve stelsel handhaaft.1257 De mengfictie 
blijft gegrond in een rendementspotentie, haar fictieve rendement wordt echter 
gerelateerd aan de omvang van het belegde vermogen in box 3. Binnen de voorgestelde 
fictieve fiscale rechtswerkelijkheid worden drie vermogensschijven onderscheiden 
waaraan een normrendement wordt gekoppeld dat oploopt met deze omvang van de 
rendementsgrondslag.1258 Per schijf wordt een gemiddelde vermogensmix verondersteld, 
een op macrogegevens gegevens stoelende spreiding van het vermogen over spaargeld 
en beleggingen. Ook de veronderstelde samenstelling van de categorie beleggingen, de 
procentuele verdeling van het vermogen tussen aandelen, obligaties, onroerende zaken 
en andere vermogenstitels, berust op dergelijk macro-gemiddelden.1259 Elke vermogens-
schijf hanteert haar eigen rendementsfictie. Dit alsof wortelt in de combinatie van de spaar-
rendementsfictie en de beleggingsrendementsfictie en de veronderstelde vermogens-
spreiding in die schijf. In de eerste vermogensschijf leidt het veronderstelde hoge aandeel 
spaargeld daardoor tot een lager normrendement.1260 Bij hogere vermogens zou het 
aandeel beleggingen in de vermogensmix stijgen, waardoor ook de omvang van de 

1255 Zie Boer & Vording 2015.
1256 Zie Kamerstukken II 2015/2016 34 302, nr. 3. Nu de voorstellen gepresenteerd zijn na de afsluiting van het script 

op 31 augustus 2015, is een uitgebreide bespreking van deze plannen en mogelijk latere wijzigingen daarvan 
helaas niet mogelijk.

1257 Ook het tarief van 30% houdt stand, het heffingvrij vermogen wordt licht verhoogd.
1258 De rendementsfictie varieert van 2,9% tot 5,5%. Kamerstukken II 2015/2016, 34 302, nr. 3, blz. 17.
1259 De tot box 3 behorende schulden worden echter toegerekend aan het aandeel bank- en spaartegoeden.
1260 De bovengrens van deze schijf bedraagt € 100.000, het heffingvrije vermogen van € 25.000 komt daarop in 

mindering. Het fictieve rendement in deze schijf bedraagt in 2017 2,9%. Verondersteld wordt dat dit vermogen 
voor 67% bestaat uit spaartegoeden (normrendement 1,63%) en voor 33% uit beleggingen (normrendement 
5,5%). Ergo: 67%*1,63% + 33%*5,5% = 2,9%.
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 rendementsfictie toeneemt.1261 Een bezitter van een groter vermogen heeft immers meer 
mogelijkheden om de premie voor risicodragend beleggen te realiseren bovenop het 
risicovrije rendement.1262 De rendementsfictie voor spaargeld wordt gebaseerd op een 
vijfjaars voortschrijdend gemiddelde dat jaarlijks wordt herzien. Ook het normrendement  
van het belegde vermogen wordt jaarlijks vastgesteld op een voortschrijdend gemiddelde,  
dit potentiële beleggingsrendement wordt echter berekend over een langere termijn.1263 

Het besluit voor een jaarlijkse herijking van de te hanteren rendementsficties in box 3  
is zonder meer een positieve verandering.1264 Ook het streven naar een meer realistische 
benadering van het werkelijke vermogensrendement is loffelijk. Ondanks het indrukwekkende 
aantal grafieken, percentages en cijferreeksen dat de nieuwe fiscale rechtsfictie een 
realistisch karakter moet geven, blijft sprake van gemiddelden uit een macrowerkelijkheid.  
De wetgever stapelt deze forfaits en veronderstellingen op elkaar en creëert daarmee  
een nieuwe fictieve belegger. Deze maatman oogt verfijnder dan de oude, robuuste 
normfiguur die in elke situatie 4% rendement zou kunnen genereren, maar ook deze 
maatman is een fictief figuur, een onbestaand persoon. 

In het nieuwe stelsel wordt niet alleen zijn vermogensrendement gefingeerd, maar ook 
de samenstelling van zijn vermogen en zijn beleggingshorizon. Op individueel niveau zijn 
daardoor nog steeds zeer aanzienlijke verschillen mogelijk tussen de fictieve fiscale 
rechtswerkelijkheid en de empirische werkelijkheid van vermogensbezitters.1265 Het 
individu krijgt in een stelsel gebouwd op gemiddelden uit de macrowerkelijkheid nooit 
de hoofdrol die hij zou moeten hebben in een draagkrachtheffing. Dat individuele niveau 
vormt niet alleen de kern van het door art. 1 EP beschermde eigendomsrecht, maar  
het vormt ook het uitgangspunt voor de maatschappelijke legitimiteit. Bovendien draagt 
de voorgestelde combinatie van ficties en veronderstellingen niet bij aan de beoogde 
 complexiteitsreductie, ze werkt juist complicerend.1266 

Ondanks de periodieke herijking van de rendementsficties in beide rendementsklassen is 
het zeer de vraag of het voorgestelde stelsel in staat zal zijn om de kloof tussen de 
empirische werkelijkheid van het individu en zijn fictieve fiscale rechtswerkelijkheid 
daadwerkelijk te verkleinen. Door de stijging van het normrendement in de twee hogere 
vermogensschijven kan en zal bij voorzichtige beleggers en bij bepaalde beleggers in 

1261 Het rendement in de tweede en de derde schijf loopt op tot 4,7% resp. 5,5% in 2017.
1262 Boer & Vording 2015 duiden deze keuze als het ‘middelen’ van het beleggingsgedrag. Zie ook Floor, Groot & 

Lejour 2015 (CPB), blz. 6.
1263 Om onduidelijke redenen geldt per soort belegging een andere duur voor het veronderstelde langtermijnren-

dement. Zie Kamerstukken II 2015/2016, 34 302, nr. 3, Bijlage A. Ook hier spelen gemiddelden uit de macrow-
ereld een rol.

1264 Deze periodieke herijking vormt een essentieel voordeel in het beoordelingskader, zie deel 4.
1265 Zie de kritische benadering door de Raad van State, Kamerstukken II 2015/2016, 34 302, nr. 4, blz. 7-8. 
1266 Uit de voorbeelden blijkt dat de berekeningen ingewikkeld zijn, zie Kamerstukken II 2015/2016, 34 302, nr. 3, blz. 16-18. 
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onroerende zaken de nieuwe fictie zelfs nadeliger uitpakken dan het huidige alsof.1267  
Het is bovendien niet ondenkbaar dat ook voor andere vermogensbezitters een vlucht 
ontstaat naar de beleggingsvennootschap.1268

Het is dan ook de vraag waarom de wetgever niet kiest voor een heffing gebaseerd op 
reële rendementen.1269 Weliswaar meldt het wetsvoorstel dat over drie jaar zal worden 
bezien of het hanteren van het werkelijke rendement als grondslag voor de heffing tot de 
mogelijkheden behoort,1270 maar die overweging kan ook nu al plaatsvinden. De in 2009 
in Duitsland ingevoerde Kapitalertragsteuer blijkt al jaren in staat om het werkelijk 
gerealiseerde rendement van spaar- en beleggingsproducten te belasten.1271 Het op 
voorheffingen gebaseerde Duitse stelsel betrekt zowel de gerealiseerde vermogens-
inkomsten als de gerealiseerde vermogenswinsten in de heffing. Het stelsel is grotendeels 
gebaseerd op gegevens die ook nu al door financiële instellingen gerenseigneerd 
worden.1272 Doordat de heffing aan de bron wordt ingehouden op het moment dat de 
inkomsten en de vervreemdingswinsten worden gerealiseerd, is sprake van een vergaande 
administratieve eenvoud voor zowel de belastingplichtige, als voor de belastingdienst.  
De administratieve last wordt immers verschoven naar de financiële instellingen. Het Duitse 
voorbeeld toont aan dat dit stelsel in de praktijk ook werkt. Het komt bovendien meer 
tegemoet aan het rechtsgevoel dan een fiscale rechtsfictie gericht op het potentiële 
rendement.1273 Ook als deze rendementsfictie periodiek wordt herijkt en wordt afgestemd 
op een gemiddelde vermogensomvang, ze blijft een uitsluitend op mogelijkheden 
gebaseerd fiscaal alsof.

1267 Bezwaarlijk is dat het normrendement op onroerende zaken stoelt op de ontwikkeling van de huizenprijzen, 
een wel erg ruwe benadering.

1268 Het regime in box 2 blijft ongewijzigd.
1269 Soms wijzigen meningen sneller dan de tijd hen kan opeten. In maart 2015 wordt tijdens het rondetafelgesprek 

met de vaste commissie voor Financiën wat meewarig gereageerd op mijn pleidooi voor de vervanging van box 3 
door een reëel stelsel. Amper een half jaar later is de opinie gekanteld en bepleit zelfs het CPB een herinvoering 
van de werkelijkheid. Zie onder meer Lejour & Van ’t Riet 2015 (CPB).

1270 Kamerstukken II 2015/2016, 34 302, nr. 3, blz. 10. In Bijlage A bij het wetsvoorstel wordt niet verwezen naar het 
Duitse stelsel. 

1271 Zie Crijns 2015 en Position Paper Dusarduijn 2015 (rondetafelgesprek 25 maart 2015).De Kapitalertragsteuer is 
overigens beperkt tot spaar- en beleggingsproducten. Een directe belegging in onroerende zaken kan niet op 
deze wijze worden belast.

1272 Het meten van gerealiseerde vermogenswinsten en -verliezen op het in aandelen belegd vermogen leidt 
evenmin tot uitvoeringsproblemen. Ook deze gegevens worden door financiële instellingen bijgehouden. In 
dit reële stelsel deelt zodoende de wetgever mee in de kansen en risico’s van zijn belastingplichtigen. Boer 
& Vording 2015 achten die golfbeweging voor de staatskas minder wenselijk en kiezen voor handhaving van 
een rendementsfictie vanwege de “robuuste en voorspelbare grondslag.” Ik deel deze mening niet. In een op 
draagkracht gebaseerde inkomstenbelasting zou het individu centraal moeten staan, niet de staatskas.

1273 Het CPB concludeert dat het belasten van de daadwerkelijke rendementen van het financieel vermogen ook 
zou leiden tot een efficiënter heffing. Daarnaast is ze uiteraard rechtvaardiger. Zie Lejour & Van ’t Riet 2015 (CPB) 
blz. 3 e.v.
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4.8  Een verruimde blik

4.8.1  Een globaler beeld van de mengfictie
De Wet IB 2001 bevat slechts twee fiscale rechtsficties die direct gericht zijn op het 
belasten van een potentieel haalbaar rendement: art. 4.14 en art. 5.2 Wet IB 2001. Het is 
daarom weinig zinvol om de conclusies getrokken uit de toetsing van de vermogensren-
dementsfictie te vertalen naar de bepaling inzake het fictieve voordeel uit een vrijgestelde 
beleggingsinstelling en buitenlands beleggingslichaam. Deze rechtsfictie voor aanmerke-
lijkbelanghouders is naar haar aard weliswaar verwant aan de vermogensrendementsfic-
tie, maar ze kent een plafond en een indirecte regeling voor tegenbewijs zodat haar 
uitwerking niet vergelijkbaar is. Art. 4.14 Wet IB 2001 is dan ook meer in overeenstemming 
met het draagkrachtbeginsel dan de vermogensrendementsheffing.

Ik concludeer dat de stapeling van motieven die heeft geleid tot de introductie van de 
vermogensrendementsfictie niet alleen de voordelen van deze vormen van het alsof 
combineert, maar ook heeft geleid tot een stapeling van de problemen. Vooral de 
mogelijke botsing met het eigendomsrecht is actueel.

4.8.2  Een globaler beeld van het alsof en het eigendomsrecht
Over deze relatie tussen rechtsficties in de inkomstenbelasting en art. 1 EP kan ik kort zijn: 
in de jurisprudentie van de Hoge Raad bestaat ze nauwelijks. De Hoge Raad heeft zich 
regelmatig gebogen over de gespannen verhouding tussen de rechtsficties in de inkom-
stenbelasting en de kernwaarden van het recht,1274 maar discussies over de positie van het 
alsof in de inkomstenbelasting binnen de wereld van eigendomsrecht zijn er nauwelijks. 
In het Staatsloterijarrest, een in alle opzichten opzienbarende uitspraak over de relatie 
tussen art. 1 EP en een inkomensfictie, doet belanghebbende zelf geen beroep op art. 1 
EP: het betreft een overweging ten overvloede. Tot voor kort is de rechtspraak van de 
Hoge Raad over art. 1 EP vooral gebaseerd op rechtsficties in andere wetten.1275 De 
aprilarresten inzake de leegwaarderatio hebben daar verandering in gebracht en er staat 
nog een aantal zaken in de wachtstand.1276 Die zaken kunnen een helder licht werpen op 
de actuele visie van de Hoge Raad over de relatie tussen de rechtsfictie in de inkomsten-
belasting en het eigendomsrecht. Dat zijn echter beloftes voor morgen.

De conclusie in het nu luidt dat een heffing naar daadwerkelijke draagkracht zoveel 
mogelijk gebaseerd moet zijn op het daadwerkelijk verdiende inkomen. Belasting betalen 

1274 Vgl. deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.6 en par. 2.8.2. en deel 2, hoofdstuk 3, par. 3.6 en par. 3.8.2.
1275 Zie onder meer HR 12 augustus 2011, BNB 2011/248 (Heffingsrente), HR 5 maart 2010, BNB 2010/143 (Kostenwet), 

HR 13 augustus 2004/BNB 2004/366 (Proceskostenvergoeding) en uiteraard het arrest inzake de Fierensmarge, 
HR 22 oktober 2010, BNB 2010/335.

1276 Zoals de proefprocedures van de Bond voor Belastingbetalers (voetnoot 1104) en de cassatieprocedure inzake 
Hof Den Haag 19 augustus 2014, BK-13/01402.
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over inkomen dat niet echt verdiend is lijkt de omgekeerde wereld en roept spanning op 
met het eigendomsrecht. Ook vanuit dat oogpunt is het belasten van inkomen op basis 
van de enkele mogelijkheid, de rendementsbelofte, een slecht idee. Die enkele verwachting 
van een bepaald rendement verschaft geen economische beschikkingsmacht. Dat klinkt 
ook door in de conclusie van Essers & Rijkers, die ik vanwege haar poëtische klank niet 
vertaal: 

“the future, although it is the most important thing in life, offers no ability to pay.”1277 

1277 Essers & Rijkers 2003, blz. 316.
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Hoofdstuk 5    Samenvattende terugblik op de auteur 

In het tweede deel van mijn onderzoek staat de auteur van het alsof in het fiscale recht 
centraal en de motieven die hij benut om een fiscaal alsof te introduceren. Om de vraag 
te kunnen beantwoorden onder welke voorwaarden het gebruik van de fiscale rechtsfictie 
aanvaardbaar is, zal immers beoordeeld moeten worden welke argumenten worden benut 
voor de inbreuk op de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid. Het motief voor de introductie 
van een rechtsfictie in de inkomstenbelasting bepaalt niet alleen haar vormgeving, maar 
beïnvloedt ook de relatie van het alsof met de (on)geschreven rechtsbeginselen en een 
rechtvaardiging voor het mogelijk doorkruisen daarvan.1278 De juridische legitimiteit van 
de fiscale kleur van het alsof wordt vooral beïnvloed door de afstand tussen de twee 
dimensies van de fiscale rechtswerkelijkheid: de reguliere en de fictieve. 
In de inkomstenbelasting kan de inbreuk van de rechtsfictie op de bestaande reguliere 
fiscale rechtswerkelijkheid berusten op vier motieven: maatschappelijk, pragmatisch, 
bestrijding van misbruik van het recht en de gemengde variant die meerdere motieven 
combineert. Nu de maatschappelijke variant zich concentreert op niet-fiscale doeleinden, 
is deze fiscale rechtsfictie als afzonderlijke categorie uitgesloten van het onderzoek.

Elke categorie is onderzocht op de aanvaardbaarheid van het gebruik van het alsof. Dit 
toetsingsmodel is steeds volgens hetzelfde patroon verlopen. Aan de hand van het ontstaan, 
de doelstelling en de (verwachte) voordelen en de levensloop van een geselecteerde 
modelfictie - het eigenwoningforfait, de vervreemdingsfictie bij emigratie van de aan-
merkelijkbelanghouder en de vermogensrendementsfictie - wordt elke modelfictie 
onderzocht op haar doeltreffendheid, de mate waarin ze erin slagen te voldoen aan hun 
doelstelling. Ook de transparantie en de tijdelijkheid vormen aspecten van de onderzochte 
doeltreffendheid. Vervolgens is haar proportionaliteit geanalyseerd. Deze balans betreft 
het evenwicht tussen de doelmatigheid van de fictie en haar juridische legitimiteit,  
de mate waarin ze voldoet aan rechtsbeginselen. Voor deze rechtmatigheidstoets is  
het eigen woningforfait getoetst aan het gelijkheidsbeginsel, de vervreemdingsfictie bij 
emigratie is onderzocht op haar relatie met verdragsrechtelijke beginselen en de 
 vermogensrendementsheffing is getoetst op haar verhouding met het eigendomsrecht. 
Bij elke categorie zijn de bevindingen vertaald in een ruimere blik naar andere alsof- 
bepalingen binnen en buiten de categorie. 

De eerste categorie omvat de pragmatische rechtsfictie. Dit alsof wordt doorgaans 
vormgegeven als een forfait, een fiscale rechtsfictie die vaste bedragen vaststelt voor 

1278 Zie deel 2, hoofdstuk 1, par. 1.6.
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soortgelijke of voor dicht bij elkaar liggende situaties. Deze variant van het alsof garandeert een 
doelmatige uitvoering van de fiscale rechtsregels, maar het alsof is niet altijd eenvoudig in de 
zin van duidelijk en toegankelijk. Nu deze rechtsfictie bedoeld is om de empirische 
werkelijkheid van belastingplichtigen zoveel mogelijk te benaderen, dient niet alleen de 
noodzaak voor de handhaving van het forfait, maar ook haar getalsmatige benadering 
periodiek herijkt te worden. Deze periodieke herijking is niet altijd gewaarborgd, daardoor 
kan de benadering van de werkelijkheid illusoir worden. Dat geldt zeker voor het eigen-
woningforfait. Zowel de inhoudelijke als de cijfermatige onderbouwing van dit alsof is wankel 
en dat effect wordt versterkt nu noch het bestaansrecht, noch het bestaan van deze 
rechtsfictie periodiek is herijkt. 
Deze pragmatische rechtsfictie is ook onderzocht op haar relatie met het gelijkheids-
beginsel. Het forfait behandelt immers ongelijke situaties alsof deze gelijk zouden zijn aan 
elkaar. De mogelijke strijdigheid met art. 14 EVRM en art. 26 IVBPR kan doorgaans worden 
gerechtvaardigd met een beroep op het beginsel van de geoorloofde uitvoering. Uit het 
onderzoek is echter naar voren gekomen dat bepaalde elementen in de eigenwoning-
regeling (het Hilleninstrument en de villabelasting) verder reiken dan strikt noodzakelijk is 
in het licht van de eenvoud en de doelmatigheid. Die bepalingen zijn daarom in strijd met 
het gelijkheidsbeginsel. Bij het eigenwoningforfait zelf lijkt sprake te zijn van een verboden 
privilege. 

Tot slot is geconcludeerd dat de stapeling van een pragmatisch alsof met andere 
rechtsficties tot complicaties leidt. Het enten van een instrumentele doelstelling op een 
uit doelmatigheid geboren fiscale rechtsregel vervaagt de rechtvaardiging van de gelijke 
behandeling van ongelijke gevallen en de opeenhoping van doelmatigheidsficties 
vervaagt de spiegeling van de empirische werkelijkheid. Het stapelen van ficties dient 
daarom gemeden te worden.

De fiscale rechtsfictie die wordt ingezet om misbruik van het fiscale recht te kunnen bestrijden, 
wordt vaak vormgegeven als een norm uitbreidend alsof. Op die manier brengt de anti- 
misbruikfictie de gepresenteerde feiten en omstandigheden binnen bereik van de rechtsnorm, 
waardoor beter kan worden aangesloten bij de economische kant van de empirische 
werkelijkheid van belastingplichtigen. Nu deze fiscale rechtsfictie gebruikt wordt om 
gaten in het fiscale recht te repareren, dient haar fingeren beperkt te blijven tot het 
gebleken misbruik. Iedere anti-misbruikfictie zou daarom moeten beschikken over een 
oogmerktoetsing of een mogelijkheid voor het leveren van tegenbewijs. Die opties zijn 
echter niet gewaarborgd voor elk fiscaal alsof in deze categorie. 
Voor grensoverschrijdende anti-misbruikficties geldt bovendien dat het hanteren van dit 
nationaalrechtelijke alsof in verdragsrechtelijk opzicht aanleiding kan geven tot een 
onterechte verschuiving van heffingsrechten. Indien de fictie geïntroduceerd is na de 
totstandkoming van een verdrag, kan dat leiden tot een onterechte uitholling van het 
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heffingsrecht van de andere staat. Er ontstaat dan strijdigheid met de goede verdragstrouw.  
Uit het onderzoek naar de vervreemdingsfictie bij emigratie van een aanmerkelijkbelang-
houder is gebleken dat die mogelijke strijdigheid op diverse wijzen kan worden opgelost, 
uiteenlopend van een notificatieverplichting tot een meeromvattend voorbehoud in de 
verdragstekst zelf. Uit die analyse is ook naar voren gekomen dat de verdragsrechtelijke 
positie van de belastingplichtige bij de aanwezigheid van een nationaalrechtelijke fictie 
nog onvoldoende aandacht krijgt. Verdragen bakenen alleen de toewijzing van de 
bevoegdheid tot heffing af, maar het nationale recht van staten bepaalt de daadwerkelijke 
heffing die op basis van deze toewijzing geschiedt. De uitoefening van de heffingsbe-
voegdheid over fictief inkomen kan tot dubbele belastingheffing leiden indien de andere 
verdragsstaat heffingsbevoegd is over het reële inkomen - hetzij op hetzelfde, hetzij op 
een toekomstig moment - maar geen vrijstelling of verrekening geeft. Geconcludeerd is 
dat aan die consequentie van een nationaalrechtelijke fictie zowel in nationaal, als in ver-
dragsopzicht meer aandacht besteed dient te worden.

Tot slot is de mengfictie onderzocht. Deze variant komt in beeld bij het fiscale alsof dat 
zich richt op een potentieel rendement, zoals de vermogensrendementsfictie van art. 5.2 
Wet IB 2001. Omdat de motieven voor het bestaan van deze mengfictie deels berusten op 
pragmatiek en de wens misbruik te voorkomen, gelden de hiervoor geschetste aan-
dachtspunten ook voor dit fiscale alsof. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de 
rendementsfictie grote voordelen biedt op het gebied van de doelmatigheid en ook in 
budgettair opzicht als positief beoordeeld moet worden. Het alsof leidt echter voor belas-
tingplichtigen tot problemen, deze zijn nauw gerelateerd aan de afstand tussen hun 
empirische werkelijkheid en het door het alsof gecreëerde fictieve fiscale rechtswerkelijk-
heid. Niet alleen de getalsmatige omvang van de rendementsfictie, maar ook het gebrek 
aan differentiatie in de rendementsgrondslag, de onmogelijkheid tot het leveren van 
tegenbewijs en het fiscaal negeren van verliezen hebben ertoe geleid dat juist deze 
fiscale rechtsfictie onderwerp is van onrust en fiscale procedures. Ik heb geconcludeerd 
dat de voornaamste bezwaren van het alsof worden veroorzaakt door de wens van de 
fiscale wetgever om zonder aanziens der belegging de rendementspotentie van dit 
vermogen te willen belasten. Daarmee staat de fiscale rechtswerkelijkheid van veel ver-
mogensbezitters, zowel in totaliteit als op het individuele niveau, ver verwijderd van hun 
dagelijkse realiteit. In individuele situaties staat toepassing van deze fiscale rechtsfictie 
dan ook op gespannen voet met het door art. 1 EP beschermde eigendomsrecht. Uit recente 
procedures blijkt dat een stapeling van ficties, in casu de combinatie van de rendements-
ficties met doelmatigheidsficties in de tabel van de leegwaarderatio, die spanning aanzienlijk 
verhoogt.

Terugblikkend op het onderzoek blijken de geconstateerde gebreken in de doeltreffendheid  
en de juridische legitimiteit van de onderzochte fiscale rechtsficties belangrijke aan-
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dachtspunten op te leveren voor het beoordelingskader. De aanwezigheid van een 
rechtsfictie in de inkomstenbelasting beïnvloedt echter ook de ervaren rechtvaardigheid 
van deze heffing. Ook die maatschappelijke legitimiteit van de fiscale rechtsfictie maakt 
onderdeel uit van mijn onderzoek, het derde deel richt zich op dat element. Bij dit maat-
schappelijke aspect van de legitimiteit staat vooral de afstand tussen de empirische 
werkelijkheid en de fictieve fiscale rechtswerkelijkheid centraal. 



329

 H
o

of
ds

tu
k 

5

2









333

 H
o

of
ds

tu
k 

1

3

Het publiek 

Hoofdstuk 1    De gepercipieerde rechtvaardigheid

1.1  Inleiding

In het tweede deel van het onderzoek naar de fiscale rechtsfictie heeft de relatie tussen 
de fictieve fiscale rechtswerkelijkheid en de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid centraal 
gestaan. Daarbij is met name het rechtmatig zijn van de rechtsfictie in de inkomsten-
belasting onderzocht. Deze juridische legitimiteit betreft de mate waarin de fiscale  
kleur van het alsof voldoet aan rechtsbeginselen, de kernwaarden van het fiscale recht. 
Deze beginselen vormen de bouwstenen van het fiscale recht en de rechtvaardigheid 
daarvan in de ogen van de wetgever, de rechter, de wetenschapper en andere juridische 
deskundigen. Dit terrein van het recht kan worden aangeduid als het interne rechts-
systeem.1279 
Hoewel de juridische legitimiteit van de fiscale rechtsfictie van essentieel belang is voor 
haar aanvaardbaarheid, garandeert dit nog niet dat het alsof ook daadwerkelijk wordt 
geaccepteerd door het publiek van de rechtsfictie, de belastingplichtigen. Het rechtmatig 
zijn van een fiscale rechtsfictie hoeft niet volledig te overlappen met haar maatschappelijke 
legitimiteit, de mate waarin de belastingplichtige, degene die door deze fiscale regelgeving 
wordt gebonden, het alsof ervaart als rechtvaardig. Het derde deel van het onderzoek 
concentreert zich op deze rechtvaardigheidsbeleving van de niet-juridisch geschoolde 
bewoners van een samenleving, zij vormen het externe rechtssysteem.1280 Hun perceptie 
van de rechtvaardigheid van de rechtsfictie in de inkomstenbelasting bepaalt voor een 
belangrijk deel het maatschappelijk draagvlak voor deze fiscale rechtsregel. Om dat 
draagvlak te peilen is een empirisch onderzoek in de vorm van een enquête uitgevoerd 
naar deze rechtvaardigheidsbeleving.

Het eerste hoofdstuk over de beleving van het alsof door het publiek schetst de 
theoretische achtergronden van de ervaren rechtvaardigheid van (fiscale) rechtsregels 
zoals beschreven in sociaalwetenschappelijke literatuur. Ik heb deze beschrijvingen 
vertaald naar het terrein van de fiscale rechtsfictie. Ik benut daarbij, ter illustratie, ook een 
aantal reacties van de respondenten die hebben deelgenomen aan het empirische 

1279 Zie Hertogh 2006, blz. 13. Hij wijst naar Friedman als de vader van deze terminologie. 
1280 In de literatuur wordt doorgaans gesproken over ‘burgers’, een term die de rechtsverhouding tussen mensen 

en overheidsorganisaties benadrukt. Hoewel ook die relatie meespeelt in dit verhaal, is haar rol niet altijd prom-
inent aanwezig. Ik spreek daarom niet over burgers, maar ik noem hen belastingplichtigen of de bewoners van 
een samenleving. Zij vormen immers het publiek van de fiscale rechtsfictie.
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onderzoek.1281 Deze reacties geven de mening weer van een individuele respondent, niet 
de opinie van de gemiddelde respondent in het onderzoek. 
Die opinie wordt beschreven in het tweede hoofdstuk van dit derde deel waar het 
onderzoek zelf centraal staat. In dit onderzoek, een eerste stap in de empirische toetsing 
van de maatschappelijke legitimiteit van de rechtsfictie, is een aantal aspecten van het fiscale 
alsof getoetst aan de mening van de respondenten. De resultaten van deze enquête 
worden gepresenteerd en geanalyseerd om een onderbouwde conclusie te kunnen 
trekken over de door deze respondenten ervaren legitimiteit van de fiscale rechtsfictie. 
Het derde hoofdstuk bouwt voort op de uit het onderzoek gebleken onbekendheid met 
het bestaan van de fiscale rechtsfictie. Ook die onwetendheid beïnvloedt het als (on)
rechtvaardig ervaren van het fiscale alsof en, in het verlengde daarvan, haar acceptatie. 
Een korte conclusie sluit het derde deel van het onderzoek af.

1.1.1  Een vooruitblik op de maatschappelijke legitimiteit van het alsof
Dit eerste hoofdstuk schetst de theoretische aspecten van de maatschappelijke legitimiteit 
van de fiscale rechtsfictie. Deze gepercipieerde rechtvaardigheid betreft niet het begrip 
rechtvaardigheid zoals onderzocht en beschreven door filosofen als Radbruch en Rawls, 
zij maken immers onderdeel uit van het interne rechtssysteem.1282 Het betreft de recht-
vaardigheid ervaren door de rechtsgebruiker, de belastingplichtige. Hij bevindt zich aan 
de buitenkant van het recht. Deze ervaren rechtvaardigheid van het alsof, bepaalt haar 
draagvlak, de acceptatie door belastingplichtigen van de rechtsfictie in de inkomsten-
belasting.

Het hoofdstuk start met een beschrijving van de drie tinten van het begrip draagvlak: 
positief, negatief en neutraal. Onderzocht wordt op welke pijlers dit draagvlak steunt. 
Geconcludeerd zal worden dat de houding van de belastingplichtige ten aanzien van 
belastingheffing een essentiële rol speelt. Deze belastingmoraal blijkt nauw gerelateerd 
aan de algemene moraal van de belastingplichtige zelf. Beide factoren zijn ook van belang 
bij de maatschappelijke legitimiteit en dus de aanvaarding van de fiscale rechtsfictie, maar 
ze zijn niet karakteristiek voor het alsof in het fiscale recht. Ze krijgen daarom geen 
hoofdrol in het onderzoek. 
Uit de literatuur blijkt verder dat de perceptie van de belastingplichtige zijn beeld van de 
fiscale wereld en de daarin opgenomen rechtsregels bepaalt. Daarom wordt nagegaan 
hoe de beeldvorming over de fiscale rechtsfictie tot stand kan komen. Uit diverse 

1281 De citaten zijn geselecteerd uit de reacties op de open vragen uit het empirische onderzoek. De eerste open 
vraag luidt: ‘Wat vindt u van regelingen in de inkomstenbelasting die afwijken van het werkelijke inkomen?’ 
De tweede open vraag luidt: ‘Heeft u tot slot nog opmerkingen over dit onderwerp?’ Kortheidshalve spreek ik 
hierna over de reacties van respondenten op de open vragen. Bij de weergave van deze reacties heb ik alleen 
kleine taalfoutjes (zoals ‘d en t’-vergissingen) gecorrigeerd.

1282 Een aantal keer benut ik de gedachten van Vaihinger en Rawls om bepaalde sociaalwetenschappelijke visies 
verder uit te kunnen werken.
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onderzoeken blijkt dat de maatschappelijke legitimiteit van fiscale rechtsregels niet alleen 
beïnvloed wordt door de perceptie van de distributieve rechtvaardigheid van deze regels 
(de uitkomst van de verdeling), maar ook door de perceptie van de procedurele rechtvaar-
digheid (de wijze waarop het besluit tot stand komt en bekend is gemaakt).1283 Dat geldt 
ook voor het als rechtvaardig ervaren van de fiscale rechtsfictie.

Uit het empirische onderzoek zal blijken dat de ervaren distributieve rechtvaardigheid  
van een fiscale rechtsfictie niet alleen wordt beoordeeld op basis van de vermoedelijke 
uitkomsten van dit alsof voor het individu. De mate waarin deze fiscale rechtsfictie de 
reciprociteit tussen belastingplichtigen kan waarborgen en meelifters kan bestraffen 
speelt immers ook een essentiële rol. 
Ook de procedurele rechtvaardigheid van een fiscale rechtsregel blijkt uit meerdere 
elementen te bestaan. In dit onderzoek zal het relationele aspect buiten beschouwing 
blijven, de fiscale rechtsfictie wordt vooral onderzocht op het besluitvormingsproces en 
de informatievoorziening. Daarbij zijn met name het inzicht in de achtergrond en de inhoud 
van het alsof relevant (‘betekenis en kennis’) en de mogelijkheid om haar uitkomsten te 
kunnen beïnvloeden (‘controle’). Een door belastingplichtigen ervaren betekenisloosheid 
van de fiscale rechtsfictie of machteloosheid ten aanzien van haar gebruik, kan zelfs leiden 
tot rechtsvervreemding. De belastingplichtige herkent zich dan niet meer in de fiscale 
rechtsfictie, hoewel hij wel aan haar regels wordt gebonden.1284 Dat vermindert de maat-
schappelijke legitimiteit van deze fiscale rechtsfiguur.

Aansluitend zal ik concluderen dat de beschreven bouwstenen van de maatschappelijke 
legitimiteit sterk samenhangen met het begrip vertrouwen. Uit literatuur en onderzoek 
komt naar voren dat legitimiteit en vertrouwen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
Niet alleen het vertrouwen in de belastingwetgever en in de andere belastingplichtigen 
bepaalt of de fiscale rechtsfictie als rechtvaardig wordt ervaren, maar ook het idee 
vertrouwd te worden door deze wetgever. Deze drie vormen van vertrouwen vormen de 
grondslag voor de perceptie van de rechtvaardigheid, de ervaren eerlijkheid van het 
fiscale alsof. Een korte conclusie sluit dit theoretische hoofdstuk af en vormt de brug naar 
het daadwerkelijke empirische onderzoek naar de fiscale rechtsfictie.

1283 Wenzel 2003, blz. 49 e.v.
1284 Hertogh 2006, 12-15 definieert rechtsvervreemding als de discrepantie tussen het interne en het externe 

rechtssysteem. Verwijzend naar Seeman (1959/1982) schetst hij vier elementen die daarop van invloed zijn. 
Naast de door mij te bespreken betekenisloosheid (meaninglessness) en machteloosheid (powerlessness) noemt 
hij ook normlessness en value isolation. Deze laatste twee factoren zijn onvoldoende specifiek voor de fiscale 
rechtsfictie, ik laat ze daarom buiten beschouwing.
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1.2  Het maatschappelijk draagvlak

1.2.1  Draagvlak: het woord
In de fiscale literatuur wordt regelmatig gesproken over het maatschappelijke draagvlak 
voor de fiscale rechtsfictie. Zo merkt Freudenthal op: 

“Een belangrijk nadeel nadeel [van de fictie, SD] is dat het maatschappelijk draagvlak dat 
noodzakelijk is voor de acceptatie van een belasting, afbrokkelt naarmate die belasting  
de werkelijkheid negeert en ficties daarvoor in de plaats stelt.”1285 

Voordat het empirische onderzoek naar de juistheid van deze stelling wordt gepresenteerd, 
is het noodzakelijk eerst het begrip draagvlak en haar pijlers te definiëren. 
Wie spreekt over draagvlak in fysieke zin verwijst naar de mate waarin een vlak, zoals een 
steigerplank, de vereiste fysieke steun kan verlenen. Bij de figuurlijke uitleg van het begrip 
wordt deze steun uitgelegd als goedkeuring, acceptatie.1286 Het draagvlak voor een fiscale 
rechtsfictie betreft dan de acceptatie van het alsof en de bereidheid om te voldoen aan 
de verplichtingen die deze fiscale rechtsfictie met zich meebrengt. Het draagvlak spiegelt 
ook de houding die iemand heeft tegenover het met de fiscale rechtsfictie gevoerde 
beleid. Die houding hangt samen met zijn persoonlijke normen, waarden, wensen, 
verwachtingen en belangen.1287 Vanuit dat pakket aan factoren geeft het draagvlak de 
tevredenheid weer over de door de belastingwetgever gemaakte keuzes voor het gebruik 
van rechtsficties in de inkomstenbelasting.1288 Wordt deze acceptatiegraad vertaald naar 
alle bewoners van de samenleving, dan spreken we over het maatschappelijk draagvlak 
voor de fiscale rechtsfictie. Dat draagvlak is essentieel. De effectiviteit van een heffing 
staat of valt immers met de bereidheid van de bewoners van een samenleving om de van 
hen geheven belasting ook daadwerkelijk te betalen.

Omdat fiscale wetgeving vrijwel altijd berust op een afweging van de belangen van 
verschillende groepen in een samenleving, kan het draagvlak voor de fiscale rechtsregels 
ook worden beschreven als de mate waarin de wetgever er volgens belastingplichtigen in 
slaagt om de verschillende gezichtspunten en uiteenlopende belangen te internaliseren.1289  
Als dat wordt vertaald naar de introductie van een fiscale rechtsfictie, dan is de mate 

1285 Freudenthal 2004, blz. 22. In gelijke zin Albregtse 1985 en Van Arendonk 1999. Freudenthal stelt dat vooral 
inkomensficties leiden tot onbegrip: “Juist een aanslag inkomstenbelasting zal worden ervaren als een ̀ aanslag’ 
in de letterlijke zin.” 

1286 Van Dale omschrijft het als volgt: “(figuurlijk) groep die iets ondersteunt of nastreeft, maatschappelijk, politiek 
draagvlak, ondersteuning, goedkeuring door de gemeenschap, de politiek.” 

1287 Potman 1989, blz. 35. Ik heb zijn bestuurskundige omschrijving verplaatst naar fiscaal gebied.
1288 Vrij naar Boedeltje 2009, blz. 189. Hij schrijft over acceptatie van rechtsregels in het algemeen.
1289 Ik beschrijf hier de ervaren gevolgen van de fiscale rechtsfictie, niet de daadwerkelijke gevolgen. Een belasting-

plichtige is immers niet altijd in staat om deze werkelijke gevolgen van de fiscale kleur van het alsof te zien. Hij 
kan wel schetsen hoe hij die gevolgen ervaart.
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waarin belastingplichtigen haar accepteren afhankelijk van het door hen beleefde verschil 
tussen de ervaren gevolgen van dit alsof en de door hen gewenste gevolgen van 
rechtsregels in de inkomstenbelasting.1290 Deze gevolgen betreffen niet alleen de 
eerlijkheid van de uitkomst van deze belastingheffing, maar ook de eerlijkheid van de 
procedure, de wijze waarop de fiscale rechtsregel tot stand gekomen is. Ik zal dat hierna 
uitwerken.

1.2.2  Het draagvlak voor de fiscale rechtsfictie: de drie tinten
De houding van een belastingplichtige ten opzichte van het gebruik van een fiscale 
rechtsfictie kan negatief, positief of neutraal zijn. Het draagvlak voor het alsof heeft dus 
drie verschillende tinten. Een negatieve houding is aanwezig als het verschil tussen de 
ervaren en de gewenste gevolgen van het alsof te groot wordt bevonden. De kans op 
ontwijkgedrag of belastingfraude neemt daardoor toe.1291 Bij dit ontbreken van draagvlak 
voor een fiscale rechtsfictie zal de naleving van de opgeroepen fiscale verplichting 
afgedwongen moeten worden. Dat lijkt ook de situatie bij de belastingplichtige die 
concludeert dat het gebruik van een fiscale rechtsfictie te vergelijken is met:

“Diefstal door de belastingdienst.”1292

Is sprake van een positieve houding ten aanzien van het gebruik van de fiscale rechtsfictie, 
dan zal deze belastingplichtige de daaruit voortvloeiende rechtsregels spontaan naleven. 
Die tevredenheid kan worden gezien als het aanvaarden van de keuze van de wetgever 
voor het gebruik van de fiscale rechtsfictie. Deze belastingplichtige staat achter de door 
de rechtsfictie opgelegde verplichtingen omdat hij het fiscale alsof als rechtvaardig 
beschouwt voor zichzelf en/of voor anderen. Zo kan steun bestaan voor het gebruik van 
een anti-misbruikfictie:

“Ik vind het prima dat het zo voor mensen die belasting ontduiken moeilijker gemaakt 
wordt.”1293

De laatste tint in het draagvlak schetst de neutrale houding ten opzichte van de fiscale 
rechtsfictie. Die neutraliteit is aanwezig bij een belastingplichtige die geen steun betuigt 
aan het alsof, maar evenmin verzet toont. Die blanco mening kan wortelen in een gevoel 
van gelatenheid:

1290 Vrij naar Hoogerwerf 2003, blz. 132. Hij spreekt over de neutrale term ‘beleid’, niet over de gevolgen van een 
fiscale rechtsfictie. 

1291 Van de Braak 1981, blz. 35, spreekt over belastingweerstand. Hij omschrijft dit als een complex van negatieve 
reacties op de heffing, bestemming en besteding van algemene middelen.

1292 Reactie respondent op de open vragen. 
1293 Reactie respondent op de open vragen. Uit de verwoording blijkt dat hij zichzelf niet tot de groep ontduikers 

rekent.
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“Het is een regel dus je verandert er niets aan, wat je er ook van vindt.”1294

Deze afwezigheid van verzet tegen de rechtsfictie in de inkomstenbelasting kan meerdere 
achtergronden hebben. Deze normgebondenheid kan wortelen in berusting of onver-
schilligheid, ze kan echter ook gegrond zijn in een gevoel van verbondenheid met de 
andere bewoners van de samenleving. Het is bovendien mogelijk dat iemand zich moreel 
verplicht voelt om altijd alle (rechts)regels van de samenleving op te volgen. Een neutrale 
houding betekent dus niet dat het gebruik van de fiscale rechtsfictie zou worden onder - 
steund. Het is dan ook niet juist om een afwezigheid van verzet tegen de fiscale rechtsfictie te 
kwalificeren als de aanwezigheid van draagvlak.1295 De op die manier gemeten aanvaarding 
staat los van de werkelijke acceptatie van dit alsof. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat een belastingplichtige zich conform de regels van de 
fiscale rechtsfictie gedraagt omdat hij eigenlijk geen weet heeft van het bestaan van het alsof.

De onzichtbaarheid van het fiscale alsof
Als een fiscale rechtsfictie onzichtbaar is voor belastingplichtigen, zal dat leiden tot 
een gedachteloos naleven van de verplichtingen die door haar worden opgelegd.1296 
Indien de fiscale rechtsfictie niet wordt herkend, ontbreekt uiteraard ook de 
weerstand tegen het alsof. Deze afwezigheid van verzet duidt echter niet op een 
acceptatie van het alsof. Dan zouden we immers veronderstellen dat een eigen-
woningbezitter die automatisch de regels van het eigenwoningforfait volgt, het 
fingeren van deze rechtsregel accepteert, ook als hij het alsof-karakter daarvan niet 
kent. Die conclusie mag niet worden getrokken, de fictie is voor hem onzichtbaar en 
dus onbestaand. De gedachte dat de door het alsof veroorzaakte onzichtbare heffing 
ook ‘pijnloos’ zou zijn, acht ik evenwel onjuist. Ook een last die wordt opgelegd door 
onzichtbaar gebleken rechtsregels zal gedragen moeten worden.1297 
Ten aanzien van de meting van het draagvlak is het belangrijk te constateren dat de 
onzichtbaarheid van de fiscale rechtsfictie er toe leidt dat het rechtsgevoel wordt 
uitgeschakeld. Indien een belastingplichtige geen weet heeft van het bestaan van 
het fiscale alsof, kan hij haar rechtvaardigheid niet beoordelen.1298 De niet-gekende, 
noch herkende regel van het alsof wordt weliswaar onbewust nageleefd, maar een 
passief naleven is geen acceptatie. Deze op een niet-kennen gebaseerde neutraliteit 

1294 Reactie respondent op de open vragen.
1295 Zie Boedeltje 2009, blz. 20. Anders: Develtere in Kamerstukken II 2008/2009, 31 250, nr. 58, blz. 3-4.
1296 81% van de respondenten blijkt het bestaan van de fiscale rechtsfictie niet te herkennen. Zie verder deel 3, 

hoofdstuk 3.
1297 Schmölders 1959, blz. 23, verwijst naar een oud principe (1680) dat opdraagt “die Lasten so unfühlbar und 

 versteckt wie möglich zu machen damit die Untertanen freiwillig und ohne Zwang zahlen.“ Van de Braak 1981, 
blz. 48, bekritiseert de veronderstelling dat een onzichtbare heffing de belastingweerstand zou doen dalen.  
Ik deel zijn kritiek.

1298 Die onzichtbaarheid wordt mijns inziens bevorderd door de vooringevulde aangifte. Deze faciliteit vergroot het 
risico op rechtsvervreemding. Ik werk dat hier verder niet uit.
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heeft bovendien geen duurzaam karakter. Zodra de rechtsfictie alsnog zichtbaar 
wordt gemaakt, kan de belastingplichtige zich bedrogen voelen door het eerdere 
verzwijgen van het alsof. 1299 Dat gevoel kan zich uiten in belastingweerstand. 

Wie bij de meting van het draagvlak voor de fiscale rechtsfictie alleen kijkt naar de 
afwezigheid van weerstand, meet het minimale draagvlak.1300 Dat is een onzuivere benadering. 
Het werkelijke draagvlak voor de fiscale rechtsfictie bestaat alleen uit de bewuste acceptatie  
van deze fiscale rechtsregel, ze omvat niet de neutrale, noch de onwetende houding van 
belastingplichtigen tegenover dit alsof. 

1.2.3  De algemene pijlers van het maatschappelijk draagvlak
Draagvlak, in figuurlijke zin, is een uiting van steun, een acceptatie gedragen door goedkeuring.  
In de vorige eeuw zijn talloze sociaalwetenschappelijke onderzoeken verricht naar de bouw - 
stenen voor deze houding en het gedrag van belastingplichtigen, vaak samenvattend 
aangeduid als de belastingmoraal.1301 Uit die onderzoeken blijkt dat deze belastingmoraal 
in sterke mate samenhangt met de algemene persoonlijke moraal, de mate waarin 
iemand zich verplicht voelt om zich te houden aan ‘de’ regels in een samenleving.1302 Die 
gehoorzaamheid betreft ook cultureel bepaalde regels die niet wettelijk zijn vastgelegd, 
onze moraal reikt verder dan het naleven van rechtsregels. Een belastingplichtige die zich in 
hoge mate moreel gebonden voelt om elke, al dan niet geschreven, regel te gehoorzamen, zal 
het schenden van een fiscale rechtsregel niet overwegen. Zelfs niet als hij deze regel 
beschouwt als onrechtvaardig. Zo oordeelt een respondent over het bestaan van de 
fiscale rechtsfictie:

“Dat [de rechtsfictie, SD] is niet helemaal eerlijk. Maar als dat in de wet staat moeten 
wij daar allemaal mee leven.”1303

 
Ook deze persoonlijke norm van de bewoners van een samenleving beïnvloedt de 
acceptatie van het gebruik van een fiscale rechtsfictie. Deze norm geldt echter niet 
specifiek voor het alsof in de belastingwetgeving, zodat ik haar geen hoofdrol geef in het 
onderzoek naar de acceptatie van de fiscale rechtsfictie. Voor dat onderzoek zal nagegaan 

moeten worden welke specifieke elementen daarbij een rol spelen.

1299 Roggeman 2003, blz. 11: “De ogen voelen zich bedrogen/ (…) Ze aarzelen omtrent wat echt is/ en wat men nog 
mag geloven.” 

1300 Vgl. de conclusies die worden getrokken uit marktonderzoek over het biometrische paspoort, Böhre 2010, blz. 41-46.
1301 Deze belastingmoraal geeft de mate van bereidheid weer om aan belastingverplichtingen te voldoen. Het 

rechtvaardig voelen van een fiscale rechtsregel maakt onderdeel uit van die moraal. Zie verder Van de Braak 
1981, Kinsey 1989 en Wijle 1976.

1302 Die samenhang van ‘moralen’ is ook zichtbaar in de Fiscale Monitor, een in opdracht van de belastingdienst 
jaarlijks uitgevoerd onderzoek over de beeldvorming van belastingplichtigen over onder meer het aan-
gifteproces. Zie Belastingdienst/Fiscale Monitor 2014.

1303 Reactie respondent op de open vragen. 
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1.3   De maatschappelijke legitimiteit: de gepercipieerde 
rechtvaardigheid

Voordat beschreven kan worden uit welke elementen de ervaren rechtvaardigheid van 
het alsof bestaat, zal eerst onderzocht worden wat het begrip zelf inhoudt voor belasting-
plichtigen. 

1.3.1  Rechtvaardigheid: het woord 
Het woord rechtvaardig duikt in 1350 voor het eerst op in de Nederlandse taal en wordt 
dan geschreven als rechtvaerdich. Deze term wordt uitgelegd als ‘op de juiste manier 
levend, in overeenstemming met het recht’.1304 De meeste mensen weten al op jonge 
leeftijd wat rechtvaardig is, dat wil zeggen: ze weten wat zij eerlijk vinden.1305 Die ideeën 
weerspiegelen niet zozeer het rechtvaardig zijn van feiten en gebeurtenissen, maar het als 
rechtvaardig ervaren daarvan. De erkenning in het persoonlijke of in het materiële - de 
mate waarin we ons eerlijk behandeld voelen - vormt de kern van onze beleving van die 
rechtvaardigheid. Wat iemand rechtvaardig vindt, wordt afgeleid uit het door hem 
gewenste evenwicht tussen het eigen belang en het groepsbelang.1306 

Hoewel rechtvaardigheid en eigenbelang in zekere zin elkaars tegenpolen zijn, smelten 
deze polen regelmatig samen bij onze perceptie van rechtvaardigheid. Dat gevoel van 
eerlijkheid concentreert zich doorgaans op het ‘ik’, het eigen belang.1307 Ook het relationele 
aspect van de procedurele rechtvaardigheid, de wijze waarop een bepaalde procedure 
wordt ervaren, draait om de vraag hoe een belastingplichtige zich behandeld voelt door 
een vertegenwoordiger van de overheid.1308 Het draait nimmer om de vraag hoe deze 
belastingplichtige die ander behandelt.1309 

1304 Van der Sijs 2010. De term rechtvaerdich betekent letterlijk: een rechte vaart hebben. In figuurlijke zin zou dit 
duiden op het “in de juiste toestand brengen, d.w.z. handelen naar billijkheid.”[MNW].

1305 Hoewel het mogelijk is om een onderscheid te maken tussen ‘rechtvaardig’ en ‘eerlijk’, beschouw ik beide 
termen als synoniem. 

1306 Gommer 2013 stelt, voorbeeldsgewijs, dat de doorsnee mens weliswaar vindt dat een ander vrij is in zijn denken 
en doen, maar die gedachte verdwijnt naar de achtergrond als het denken en doen van die ander het belang 
van deze doorsnee mens doorkruist.

1307 Voor Rawls staan deze gevoelens in de weg van ‘echte’ rechtvaardigheid. Emoties zijn veranderlijk en moeten 
daarom vermeden worden bij de inrichting van een samenleving. In de ogen van Rawls kan een rechtvaardige 
samenleving alleen ontstaan op basis van rationele overwegingen. Ook daarvoor zorgt de sluier van onwetend-
heid, zie Rawls 1971, blz. 118.

1308 Tyler 2006 (1).
1309 Levinas (1906-1995) stelt echter niet het ‘ik’ centraal, maar ‘de Ander’. Die Ander gaat boven het ik (het ego). 

Rechtvaardigheid draait dan om de vraag hoe ik rechtvaardig kan zijn voor die Ander, een mens die on-ophefbaar 
anders is. Dat anders-zijn schuurt met de ideeën van Schopenhauer (1788-1860) die de ander juist erkent vanuit 
de gedachte dat hij en ik deel zijn van een geheel. Vanuit die verbondenheid herkennen wij onszelf in die ander. 
Die herkenning vormt voor Schopenhauer de bron van onzelfzuchtigheid. In 1840 schrijft hij: “in ihm leide ich 
mit, trotz dem, dass seine Haut meine Nerven nicht einschließt.” Dit medelijden zou de basis van elke morele 
handeling vormen. Ethisch gedrag wordt dan niet gevoed door een morele plicht, zoals Levinas betoogt. Voor 
deze manieren van denken over rechtvaardigheid bestaat in het fiscale recht nog weinig aandacht.
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Ondanks deze eenzijdige benadering van het begrip, is de idee van rechtvaardigheid 
belangrijk voor mensen. Als iemand iets zeer onrechtvaardig vindt, kan hij verzet tonen. 
Onze historie toont aan dat het gevoel van rechtvaardigheid een lange en vaak heftige 
strijd waard is. Een schending van dit rechtsgevoel ligt niet alleen aan de basis van 
revoluties en oorlogen, maar vormt ook op individueel niveau een argument om in actie 
te komen.1310 Ook in literaire fictie. Zo beschrijft Von Kleist hoe paardenhandelaar Michael 
Kohlhaas zich na een hem aangedaan onrecht ontpopt tot een meedogenloze struikrover. 
Het onrecht van zijn roversdaden zou worden omgekleurd tot recht omdat deze daden 
wortelen in een door Kohlhaas ervaren (on)rechtvaardigheid: 

“het rechtsgevoel maakte van hem een rover en moordenaar.”1311 

Uit het voorgaande volgt dat het rechtsgevoel van de mens op meerdere manieren kan 
worden ingekleurd en op verschillende wijzen inzetbaar is. Ook op fiscaal terrein blijkt een 
schending van dit rechtsgevoel strijd waard. Volgens Dekker komen belastingoproeren 
tot de 19e eeuw zelfs vaker voor dan voedseloproeren, politieke of religieuze opstanden.1312 
Hoewel daarbij ook de juridische legitimiteit (het al dan niet rechtmatig zijn) van 
rechtsregels meespeelt, vormt vooral de maatschappelijke legitimiteit (het als (on)
rechtvaardig ervaren) van fiscale rechtsregels een belangrijke bron van opstanden.1313 

Tegenwoordig komt het verzet tegen fiscale rechtsregels vooral tot uiting bij de rechter of 
in de media. Ook daarbij staat de perceptie van wat (on)rechtvaardig is centraal.

1.3.2  De perceptie van de rechtvaardigheid
Alle rechtsnormen zijn terug te voeren tot één en dezelfde bron:

“het in den mensch levende rechtsgevoel (…). Van alle recht is dit de basis en een wet 
die niet op deze basis steunt, is geen recht, mist gelding, ook al wordt zij - men lette 
wel - nageleefd, vrijwillig of gedwongen.”1314

Dat rechtsgevoel van een belastingplichtige zien we weerspiegeld in zijn perceptie van 
het fiscale systeem, zijn beeldvorming van de daarin opgenomen rechtsregels. Zo blijkt 
de fiscale gehoorzaamheid van de belastingbetaler negatief beïnvloed te worden als hij 

1310 Dat kan tegenwoordig weer met een bezetting van het Maagdenhuis of via een koperstaking (vgl. Starbucks). 
Veel hedendaags verzet uit zich echter op internetfora, waar het protest wordt voorzien van veel verbolgen 
uitroeptekens.

1311 Von Kleist, Michael Kohlhaas (1810): “Das Rechtgefühl aber machte ihn zum Räuber und Mörder.“ In deze re-
denering gaat een moeizaam dualisme schuil.

1312 Dekker 1996, blz. 6. 
1313 Zo richt het bieroproer in Hoorn (1470) zich niet alleen op de verhoging van accijnzen op bier, maar kent ook 

andere oorzaken. Ze wortelt onder meer in de idee dat de belastingdruk voor inwoners van Hoorn hoger zou 
zijn dan in andere steden. Zie Hauwert 1981, blz. 46.

1314 Scheltema 1927 blz. 6. Hij citeert uit De moderne staatsidee van Krabbe (1926). 
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gevoelens van vervreemding ervaart, gevoelens die in nauw verband staan met zijn 
perceptie van de rechtvaardigheid van het belastingsysteem.1315 De fiscale rechtsfictie lijkt 
daarbij geen goede papieren te hebben, het alsof in het fiscale recht kan immers ogen als 
een ‘vreemd bedrog’:

“Subtiele logen, verwisseling des wezens en des schijns.”1316

Door deze verwisseling van wezen en schijn bestaat het risico dat een belastingplichtige 
zijn rechtsgevoel niet herkent in het fiscale alsof. Een wetgever die om hem moverende 
redenen fiscale rechtsficties wil introduceren, dient bedacht te zijn op die mogelijke  
(mis)perceptie van de fiscale rechtsfictie en de invloed daarvan op haar acceptatie. Ik 
onderzoek daarom eerst de wijze waarop een belastingplichtige kijkt naar de voor hem 
geldende fiscale werkelijkheid.

1.3.3  Een uitzicht op de werkelijkheid

“dit is een raam om naar de werkelijkheid te kijken, alles wat u daar ziet bestaat.”1317

Perceptie is het persoonlijke beeld dat een mens heeft van dingen, gebeurtenissen en 
personen die deel uitmaken van zijn omgeving, het is zijn beleving van die werkelijkheden. 
Een mens neemt die werkelijkheden vooral zintuiglijk waar, maar hij bepaalt zelf welke 
stukjes werkelijkheid hij toelaat in zijn beeld en welke stukjes hij uitvergroot of vervormt.1318 
Hij kleurt zijn indruk van de werkelijkheid niet alleen met zijn verbeelding, maar ook met 
zijn ervaringen en zijn persoonlijkheid. Elk beeld van de werkelijkheid is een vermenging 
van waarnemingen en indrukken daarvan. Uit die vermenging ontstaat de perceptie. Die 
persoonlijke beleving is een optelsom van de verschillende ramen waardoor een mens 
kijkt naar de hem omringende werkelijkheid. Met dat beeld bedenkt een mens zijn eigen 
werkelijkheid, een werkelijkheid waarvan hij zelf het centrum vormt.

Uit sociaalwetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen zich bij hun beslissingen en 
oordelen vooral laten leiden door dit persoonlijke beeld van de werkelijkheid, niet zozeer 
door de feitelijke werkelijkheid.1319 De feitelijke werkelijkheid kan ook niet echt gekend 

1315 Kinsey 1989, blz. 140-141. Hij baseert zich op onderzoeken van de psycholoog Lewis (1982). Ook een ervaren 
gevoel van onmacht is van invloed op het (on)rechtvaardig voelen. Zie deel 3, hoofdstuk 1, par. 1.5.2.

1316 Frederik van Eeden, Het Lied van Schijn en Wezen, 111. Geciteerd door Nooteboom 1981, titelpagina.
1317 De Coninck 1998, ‘De lenige liefde (9)’, blz. 75. 
1318 Vergelijkbaar met een fotograaf die zijn omgeving inkadert en scherp stelt op een door hem gekozen middel-

punt daarvan.
1319 Van Steenbergen 2013, blz. 99 e.v. en de door hem aangehaalde literatuur. Op dit sociaalwetenschappelijke 

gebied blijft echter de vraag onbeantwoord of we de ‘feitelijke’ werkelijkheid wel perceptieloos kunnen waar-
nemen.
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worden door deze mens, hij mengt haar altijd met zijn eigen beeld.1320 Die persoonlijke 
beelden bepalen niet alleen hoe hij de werkelijkheid ziet, beleeft en tegemoet treedt, ze 
vormen ook de basis voor zijn houding en zijn gedrag. Dat geldt ook voor de perceptie 
van de fiscale rechtswerkelijkheid. Indien een wetgever draagvlak zoekt voor de introductie 
van een fiscale rechtsfictie, zal hij ook daarom rekening moeten houden met de ramen 
waarmee zijn belastingplichtigen kijken naar deze fictieve fiscale rechtswerkelijkheid. Ook 
de maatschappelijke legitimiteit van het fiscale alsof berust immers op perceptie.

1.3.4  De ramen om naar de fiscale kleur van het alsof te kijken
In de voorgaande paragrafen is opgemerkt dat de maatschappelijke legitimiteit van 
 belastingheffing - de mate waarin belastingplichtigen het fiscale stelsel ervaren als 
rechtvaardig - samenhangt met uiteenlopende factoren. Een bekende ordening van deze 
factoren betreft de onderverdeling in drie percepties van de rechtvaardigheid:1321

o De distributieve rechtvaardigheid, de uitkomst van de verdeling.
o De procedurele rechtvaardigheid, de wijze waarop een procedure wordt vormgegeven.
o De vergeldende rechtvaardigheid, de bestraffing van het doorbreken van normen.

Deze laatste categorie wordt ook wel aangeduid als de retributieve rechtvaardigheid: het 
effect van het uitdelen van passende straffen bij overtreding van de regels. Ik bespreek 
deze derde categorie niet omdat doorgaans weinig verschil bestaat tussen de bestraffing 
van overtredingen van fictieve dan wel niet-fictieve bepalingen.1322 De distributieve en de 
procedurele rechtvaardigheid zijn wel van invloed op het als rechtvaardig ervaren van de 
fiscale rechtsfictie.1323 Beide aspecten van de gepercipieerde rechtvaardigheid zijn 
bovendien nauw verbonden met het vertrouwen van belastingplichtigen. Voordat die 
afslag wordt genomen, wordt eerst onderzocht op welke wijze deze rechtvaardigheden 
doorwerken op de perceptie van de rechtsfictie in de inkomstenbelasting.

Het eerste raam betreft de distributieve rechtvaardigheid van de fiscale rechtsregels. Dit 
raam heeft uitzicht op het verdelen van datgene wat er te verdelen valt. Op fiscaal terrein 
betreft dit uitzicht vooral het (ervaren) resultaat van de verdeling van lasten en lusten van 
de samenleving over al haar bewoners. Bij de beoordeling van deze distributieve recht-
vaardigheid van een fiscale rechtsfictie zijn naast de ervaren belastingdruk, ook de 
verdeling van fiscale voordelen en de mogelijkheden tot ontwijking van deze rechtsregel 
van belang. Deze perceptie van de rechtvaardigheid van een fiscale rechtsregel is nauw 

1320 Zie deel 1, hoofdstuk 1, par. 1.4.2 waar de Kantiaanse stelling besproken is dat we de wereld rondom ons alleen 
kunnen waarnemen zoals deze op ons overkomt (Das Ding für mich).

1321 Vgl. Wenzel 2003, blz. 49 e.v.
1322 De beeldvorming over het stelsel en de fiscale rechtshandhaving kunnen niet los van elkaar worden gezien. 

Kinsey 1989, blz. 165 e.v.
1323 Uitzondering op deze ‘regel’ vormen art. 67d, lid 5 en art. 67e, lid 6, AWR.
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verbonden met het aangeboren gevoel voor eerlijk delen, maar wordt ook beïnvloed 
door de ervaren wederkerigheid (reciprociteit). 
Uit onderzoek blijkt dat de neiging tot het ontwijken van belasting kan worden versterkt 
indien de belastingplichtige de uitkomst of de toepassing van een rechtsregel als oneerlijk 
ervaart. De ervaren oneerlijkheid kan echter ook worden benut als rationalisatie voor en 
rechtvaardiging van het ontwijken van belastingheffing.1324 

De combinatie van (een gebrek aan) reciprociteit en eerlijkheid is ook van belang bij het 
als (on)rechtvaardig ervaren van de fiscale rechtsfictie. Het oordeel over de door het alsof 
tot stand gebrachte verdeling kan overigens ook berusten op een vermoeden: 

“[de fictie, SD] zal ongetwijfeld in het voordeel zijn van de rijke lui en criminelen.”1325

Het tweede raam, de categorie van de procedurele rechtvaardigheid, biedt uitzicht op de 
vormgeving van de procedure.1326 Dit raam kijkt onder meer uit op de wijze waarop 
iemand behandeld wordt door de overheid in een (fiscale) procedure. Dit relationele 
aspect van de procedurele rechtvaardigheid duikt op in veel hedendaagse literatuur.1327  
Ik laat dit aspect echter onbesproken omdat de wijze van behandeling niet specifiek geldt 
voor de fiscale rechtsfictie. Het begrip procedurele rechtvaardigheid reikt bovendien 
verder dan dit relationele aspect. Het betreft ook de vormgeving van de procedure die 
heeft geleid tot een besluit, zoals de invoering van een rechtsfictie in de inkomsten-
belasting. Dit element van de procedurele rechtvaardigheid omvat niet alleen de informatie-
voorziening over de besluitvorming, maar ook het besluitvormingsproces zelf en de 
mogelijkheid tot het uitoefenen van invloed en controle daarop.1328 De mate van informatie-
verschaffing over het bestaan en de achtergrond van de fiscale rechtsfictie speelt een 
belangrijke rol bij de ervaren procedurele rechtvaardigheid: 

“Ik zou graag het hoe en waarom willen weten.”1329

Bij het fiscale alsof is deze informatieverschaffing niet optimaal, een aspect dat later zal 
worden uitgewerkt.1330 De gepercipieerde procedurele rechtvaardigheid betreft daarnaast 
ook de wijze waarop de totstandkoming en de uitvoering van een besluit, zoals de 

1324 Vgl. Kirchler 2007 en Van de Braak 1981. Zie ook de in deel 3, hoofdstuk 1, par. 1.4.2 besproken reciprociteit.
1325 Reactie respondent op de open vragen. Een ander stelt: “Zodra deze in mijn nadeel uitvallen, ben ik het hier 

absoluut mee oneens.”
1326 Voermans 2006, blz. 4, onderscheidt instrumentele aspecten (deelname aan de gemaakte afweging) en non- 

instrumentele aspecten (omgang met de betrokkenen bij het besluit). In vergelijkbare zin omschrijft Van Steen-
bergen 2013, blz. 110, de procedurele rechtvaardigheid als de perceptie dat mensen zich rechtvaardig behandeld 
weten en dat de gevolgde procedures rechtvaardig zijn.

1327 Vgl. Brenninkmeijer 2011, Van den Bos 2007 en Van Steenbergen 2013.
1328 Wenzel 2003, blz. 49 e.v. Hij noemt onder meer de uitleg en de rechtvaardiging van besluiten en regels die het 

individu betreffen. 
1329 Reactie respondent op de open vragen.
1330 Zie daarvoor deel 3, hoofdstuk 3.
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introductie van een fiscale rechtsfictie, wordt ervaren. Wanneer een belastingplichtige 
wordt gehoord over en inbreng kan hebben bij de besluitvorming over deze fiscale 
rechtsregel of controle kan uitoefenen op haar uitkomsten, is hij eerder geneigd deze 
regel als rechtvaardig te ervaren dan wanneer dat niet het geval is. 
Hierna onderzoek ik beide vensters op de perceptie van het alsof, de distributieve recht-
vaardigheid van de fiscale rechtsfictie komt als eerste aan bod.

1.4  Het eerste raam: de distributieve rechtvaardigheid

Zoals gezegd betreft de distributieve rechtvaardigheid de eerlijke verdeling van lasten en 
lusten in een samenleving. Voor de oorsprong van dit gevoel van eerlijkheid keren we 
terug naar het begin der dagen, het moment waarop onze voorouders besluiten om 
samen te gaan leven. Gommer zoekt de oorzaak voor deze samenwerking tussen mensen 
in biologische motieven. Voortbordurend op de gedachten van Aquino stelt hij dat 
sommige diersoorten, zoals de tijger, sterk genoeg zijn om op solitaire wijze te overleven. 
De mens, een zwakke diersoort, zal bescherming zoeken in een groep. Dat groepsgewijs 
samenleven verhoogt zijn kans op overleving, onder meer bij een ontmoeting met de 
eerder genoemde tijger. Het samenleven als groep biedt de groepsleden niet alleen 
bescherming van hun leven, maar ook van hun eigendommen. Hoewel de homo sapiens 

in zijn eentje een zwakke ‘prutser’ is, is hij als collectief verreweg de machtigste diersoort.1331 
Het succes van die samenwerking dankt de mens ook en vooral aan zijn verbeelding, het 
vermogen om in gezamenlijke ideeën te geloven.1332 

Voor dit collectief, de samenleving, is een evenwichtige en dus eerlijke verdeling van 
lasten en lusten van levensbelang. Het recht in een samenleving draait zelfs om deze 
eerlijke samenwerking binnen een groep. Rawls duidt het recht dan ook als een eerlijk 
systeem van samenwerking.1333 Dit gevoel voor eerlijk delen is een oergevoel. De meeste 
groepsleden handelen gevoelsmatig al op een ‘rechtvaardige’ wijze.1334 

De biologische spiegel 
Die gevoelens van eerlijkheid zijn ook aanwezig bij onze biologische verwanten. 
Primatoloog De Waal heeft in een aantal experimenten aangetoond dat apen een 
feilloos instinct bezitten voor een gelijke behandeling. In een van die onderzoeken 
krijgt een aantal kapucijnaapjes een stukje fruit als zij de verzorgers een kiezelsteentje 

1331 Bregman & Frederik 2015, blz. 64. In zijn overleving door groepsvorming is de mens zo succesvol gebleken dat 
de aarde inmiddels gebukt gaat onder deze diersoort, zie Gommer 2013. 

1332 Harari 2014, blz. 36-37, duidt de samenleving als een verbeelde werkelijkheid. Hij concludeert: “today the very 
survival of rivers, trees and lion depends on the grace of imagined entities such as the United States and Google.” 

1333 Rawls 1971, blz. 15.
1334 Volgens Gommer 2013 zou dit stroken met biologische predisposities. 
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geven. De apen doen hun uiterste best om kiezelsteentjes te vinden en te ruilen voor 
fruit. De ruilrechtvaardigheid van het systeem stort echter in als de verzorgers bepaalde 
aapjes voortrekken door hen ‘gratis’ fruit te geven. De andere aapjes zijn ontdaan 
over die oneerlijke behandeling. Ze gooien met de steentjes, bijten de verzorgers en 
weigeren nog langer om kiezeltjes te ruilen. Ze lijden liever honger.1335 
Een vergelijkbaar gevoel voor eerlijkheid is door de bioloog Wilkinson ontdekt bij de 
Zuid-Amerikaanse vampiervleermuis. Deze vleermuizen gaan tegen de avondschemer 
op jacht naar prooi. Niet iedere vampier is altijd succesvol, hij keert op sommige 
dagen zonder voedsel terug naar de grot. De kleine Dracula’s delen dan het door hen 
geoogste bloed met hem. Klaploperij wordt echter niet toegestaan. Een soortgenoot 
die bedelt om bloed maar zijn eigen buit nooit deelt, wordt door de groep 
genegeerd.1336 Deze meelifter sterft uiteindelijk door ‘bloedarmoede’.

Een populaire hypothese in de sociale wetenschappen is dat ook mensen een natuurlijke 
voorkeur zouden hebben voor het eerlijk delen, een gelijkheid in de beloningsuitkomst. 
Die hypothese is inmiddels getoetst door Amerikaanse onderzoekers die met een 
MRI-scan hebben gekeken naar reacties in de hersenen bij het zien van een ongelijke 
beloning.1337 Onze hersenen blijken afkeurend te reageren als we zien dat iemand die 
meer heeft, ten onrechte nog meer krijgt. De aversie tegen ongelijkheid is dus zichtbaar 
in onze hersenen.1338 Dat eerlijkheidsgevoel speelt ook een rol bij de acceptatie van het 
gebruik van een fiscale rechtsfictie. Een fiscaal alsof dat in de ogen van belastingplichtigen 
leidt tot oneerlijke uitkomsten, zoals de rendementsfictie van art. 5.2 Wet IB 2001, leidt 
daarom tot verzet. 

1.4.1  De ruilrechtvaardigheid bij belastingheffing
Belastingheffing vloeit weliswaar voort uit de beslissing om samen te leven in een groep, 
maar toch kan de vraag rijzen waarom de bewoners van deze samenleving de fiscale 
wetgeving zouden accepteren, nu zij daarmee hun overheid de mogelijkheid bieden om 
binnen de wettelijke kaders een deel van hun bezit op te eisen.
Het gebruikelijke antwoord is dat deze bewoners die instemming geven omdat ze 
verwachten dat deze heffing uiteindelijk een vermeerdering van hun vrijheden, in de 
meest ruime zin van het woord, zal opleveren.1339 Een samenleving geldt immers als een 
samenwerkingsverband dat wederzijdse voordelen biedt aan alle bewoners. Wolfson 

1335 De Waal & Brosnan 2003. Uit latere experimenten blijkt dat een hechte, langer bestaande groep apen een tolerantie 
kan vertonen voor een ongelijke beloning.

1336 Verhoeven 2014. Hij spreekt over het bijhouden van een bloed-boekhouding.
1337 Tricomi e.a. 2010. Gemeten zijn de neurale reacties in hersengebieden betrokken bij de waardering van beloningen, 

zoals de ‘ventromediale prefrontale cortex’. Dat is het onderste deel van de hersenen gelegen achter het voor-
hoofd.

1338 Essentieel hierbij is de toevoeging van het woord ‘ten onrechte’. Wat een eerlijke verdeling van de beloning is, 
wordt vooral bepaald door onze eigen percepties. Zie deel 3, hoofdstuk 1, par. 1.3.2. 

1339 Niessen 1996, blz. 153 e.v.
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duidt dit als de ruilrechtvaardigheid. In onze kapitalistische samenleving zou ieder mens 
gevormd zijn door een traditie waarin prestatie en tegenprestatie bij voortduring 
tegenover elkaar staan en zelfs zouden moeten staan.1340 Die optiek biedt geen ruimte 
voor altruïsme of voor gevoelens van verbondenheid: iedere uitwisseling, ook de fiscale, 
zou uitsluitend gegrond zijn in rationale overwegingen. Belastingheffing tast dan 
weliswaar de mogelijkheden aan voor een vrije besteding van het inkomen en het 
vermogen, maar geeft ook waarden terug, zoals publieke goederen en sociale 
voorzieningen. Een op ruilrechtvaardigheid gerichte belastingplichtige verwacht dat 
deze balans per saldo gunstig uit zal vallen voor hem.1341 Die verwachting zou de basis 
vormen voor zijn acceptatie van fiscale verplichtingen. In deze visie betalen de bewoners 
van een samenleving met hun belastingbijdrage een vergoeding voor de door de 
overheid aan hen verstrekte goederen en diensten. 

Tegen deze idee van de ruilrechtvaardigheid bestaat een aantal bezwaren. Zo merkt 
Hofstra op: 

“in de conceptie dat belasting een prijs is voor bewezen diensten, is essentieel de vraag  
wat de ‘dienst’ is die door de Staat wordt verleend en die in de vorm van belasting 
moet worden betaald. De klassieken zochten deze dienst in de bescherming van het 
eigendom, van het vermogen en van het inkomen (…) De Staat verleent meer dan een 
bescherming van het particulier vermogen en inkomen alleen. De bescherming omvat 
mede die van het leven zelf, wat een onmeetbare waarde vertegenwoordigt.”1342 

Nu bij belastingheffing geen strikte ruilrechtvaardigheid blijkt te spelen, kan worden 
gedacht dat wellicht het do ut des principe geldt: ‘ik geef opdat jij geeft’.1343 Bij dit 
eeuwenoude principe staat de wederkerige relatie van gever en ontvanger van de gift 
centraal. De gever kan niet zonder de ontvanger en andersom, ze zijn wederzijds 
afhankelijk van elkaar. Die wederkerigheid zou ook kunnen gelden tussen de bewoners 
van de samenleving en hun gemeenschap. Uit de kenschets van een belasting als een 
gedwongen bijdrage blijkt echter dat geen sprake kan zijn van een do ut des tussen het 
individu en zijn overheid, het gedwongen karakter van belastingbetaling staat haaks op 
de gedachte van ‘geven’. Maar het principe kan ook een andere blikrichting krijgen waarbij 
het ‘geven’ zich richt op de andere bewoners van de samenleving. De do ut des gedachte 
kan dan worden vertaald als ‘ik draag bij opdat jij bijdraagt’. De wederzijdse afhankelijke 

1340 Wolfson 1993, blz. 719.
1341 Vgl. Gribnau 2011. 
1342 Hofstra 1970, blz. 95-96. Zijn slotzin ziet niet op een bescherming tegen tijgers, maar tegen ‘de’ andere mens.
1343 Dit principe is weliswaar gerelateerd aan, maar niet volledig vergelijkbaar met het quid pro quo-beginsel van de 

door Wolfson beschreven ruilrechtvaardigheid. Die gedachte van ‘het een voor het ander’ speelt vooral een 
rol in het verbintenissenrecht (zie art.6:262 en 6:265 BW). De tegenprestatie bij een quid pro quo is duidelijker 
afgebakend dan bij een do ut des. Dat ‘geven opdat de ander geeft’ duidt op een op vertrouwen gebaseerde 
afspraak, niet op de zakelijke overeenkomst van het quid pro quo. Met dank aan Bart Mestrom die me op deze 
nuance heeft gewezen.
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relatie, kenmerkend voor do ut des, wordt dan overgeplant naar de onderlinge relatie 
tussen de bewoners van de samenleving. De idee van het betalen van belasting op basis 
van wederkerigheid tussen belastingplichtigen, de reciprociteit, noopt tot nader onderzoek. 

1.4.2  De reciprociteitsgedachte
Het samen leven vereist dat de bewoners van die samenleving zich gedragen als een 
goed lid van de gemeenschap.1344 Dat geldt ook in fiscaal opzicht: wie deel uitmaakt van 
een samenleving, zal zijn bijdrage moeten leveren aan deze samenwerking.1345 Uit 
onderzoek blijkt dat de (rechts)regels in een samenleving vaak (ook) spontaan worden 
nageleefd omdat de bewoners zich daartoe moreel verplicht voelen. Het effect van deze 
morele gebondenheid blijkt zelfs groter dan de dreiging van wettelijke strafmaatregelen 
of het verwachte effect van intermenselijke sancties bij overtreding van de regels.1346 Die 
morele gebondenheid treedt ook op bij belastingheffing. Deze morele bereidheid om 
belasting te betalen is afhankelijk van meerdere variabelen, zoals de kennis van het 
belastingrecht, het vertrouwen in de belastingwetgever, de persoonlijke normen van een 
belastingplichtige en het beeld dat hij heeft van de eerlijkheid van de fiscale rechtsregels.1347 
Ook daaruit blijkt de veelkleurigheid van de werking van de menselijke geest.

Economen trachten deze veelkleurigheid te reduceren tot een meer gestroomlijnd en dus 
beter hanteerbaar beeld, ook op fiscaal terrein. Zij herleiden de mate van bereidwilligheid 
tot het betalen van belasting uit drie objectief bepaalbare elementen: de hoogte van het 
belastingtarief, de (ingeschatte) waarschijnlijkheid van controles en de hoogte van de 
fiscale boetes. Een belastingplichtige zou zich daarbij gedragen als een homo economicus, 

een rationeel redenerende mens die uitsluitend de maximalisatie van zijn eigen nut 
nastreeft.1348 Deze fictieve mens zou overgaan tot belastingontwijking indien zou blijken 
dat de som van de waarschijnlijkheid ontdekt te worden en de omvang van de straf in 
totaal kleiner is dan de belastingbesparing.1349 
Psychologisch onderzoek toont echter aan dat deze zuiver rationele benadering in de 
praktijk nauwelijks optreedt, de homo economicus is een denkbeeldig wezen. Andere 
variabelen in het gedrag en de omgeving van een mens blijken van groter belang bij zijn 
overweging om al dan niet te voldoen aan zijn belastingbijdrage. Daarbij zijn ook en 
vooral de waargenomen fiscale normen van de andere bewoners van de samenleving 

1344 Gribnau 1999, blz. 78.
1345 Happé 2011 (1) blz. 43, spreekt over “de grondplicht van iedere burger om zijn fiscale fair share bij te dragen.”
1346 Vgl. Kinsey 1989, blz. 117 en Tyler 2006 (1), blz. 178. 
1347 Zie Wijle 1976, Van de Braak 1981, Kinsey 1989, Franzen 2010 en Van Steenbergen 2013.
1348 Deze fictieve figuur hebben we eerder in het onderzoek ontmoet, zie deel 1, hoofdstuk 1, par. 1.2.1.
1349 Franzen 2010, blz. 34, geeft dit verwachte nut van belastingontduiking (VN) als volgt weer: VN = (1 – k) N (I – TX) 

+ kN (I – TX – b (I – X). Daarbij geldt k=kans op ontdekking, N=nut, I=werkelijk inkomen, T=tarief, X=aan te geven 
inkomen en b= boete. Hoge boetes kunnen ook leiden tot meer ontduiking, zie Kahan 2003, blz. 83. Ook dat 
geeft aan dat menselijk gedrag niet te vangen is in een formule. 
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relevant.1350 De bereidheid van een individu om belasting te betalen, ook in situaties 
waarin dat strijdig is met zijn eigenbelang, hangt sterk samen met het vertrouwen dat ook 
de ander zijn bijdrage zal leveren.1351 Deze theorie van de reciprociteit, het bijdragen 
onder de voorwaarde dat de ander bijdraagt, is ook empirisch aangetoond.1352 Enerzijds 
wil ieder mens worden gezien als betrouwbaar en coöperatief, hij draagt daarom graag 
bij. Anderzijds wil deze mens niet dat er gebruik of misbruik van hem wordt gemaakt. Hij 
is weliswaar bereid om meer belasting te betalen dan verwacht mag worden op basis van 
zijn eigen belang, maar hij levert die bijdrage uitsluitend op voorwaarde dat ook de ander 
aan zijn fiscale verplichting zal voldoen. De bereidheid van mensen tot samenwerken 
berust op deze conditionele coöperatieve instelling.1353 Ook Kahan ziet dat gedrag bij 
individuen: 

“Wanneer ze waarnemen dat anderen zich coöperatief gedragen, dan zullen individuen 
vanuit eer, altruïsme en soortgelijke disposities zich gedwongen voelen om ook bij te 
dragen aan publieke goederen, zelfs zonder de aansporing daartoe via materiële 
prikkels. Als ze echter zien dat die anderen zich daaraan onttrekken of op een andere 
manier van hen gebruik maken, dan zullen deze individuen - uit rancune en uit trots 
- hun eigen bijdrage aan de samenwerking weigeren.”1354

Deze reciprociteit is ook relevant voor het onderzoek naar de acceptatie van de rechtsfictie 
in de inkomstenbelasting. Indien het gebruik van deze fiscale rechtsfictie het vertrouwen 
kan versterken dat ook andere belastingplichtigen een passende bijdrage zullen leveren, 
zal dat de maatschappelijke legitimiteit en dus het draagvlak voor deze rechtsfictie 
vergroten. Omgekeerd zal een schending van het vertrouwen in deze reciprociteit er toe 
leiden dat het alsof als onrechtvaardig wordt ervaren. De acceptatie van deze fiscale 
rechtsfictie neemt dan af. Zo merkt een respondent op:

“Het [de fiscale rechtsfictie, SD] nodigt uit de randjes van de wet op te zoeken. Niet 
goed dus.”1355 

1350 Zie verder het uitgebreide onderzoek van Kirchler 2007.
1351 Vgl. Frey & Torgler 2007. In hun ogen wortelt dit pro-sociale gedrag in “conditional cooperation.” Het waargenomen 

coöperatieve gedrag van belastingplichtigen onderling beïnvloedt de intrinsieke motivatie van een individu 
om (ook) belasting te betalen. 

1352 Elffers & Van Giels 1998. In gelijke zin Hemels 2014, blz. 142, zij verwijst naar Klosko (1987).
1353 Den Hartogh 1999, blz. 54. Zie ook Frey & Torgler 2006.
1354 Kahan 2003, blz. 71. Reciprociteit kan echter ook berusten op de behoefte aan conformiteit, de wens om zich, 

ook bij het betalen van belasting, te gedragen naar een waargenomen sociale norm. Zie Frey & Torgler 2007, 
blz. 138. Ik denk dat ook deze observatie juist is. Voor mijn onderzoek is het verschil in oorsprong van de waar-
genomen wederkerigheid echter minder relevant.

1355 Reactie respondent op de open vragen.
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Wij willen de lasten en lusten van onze samenleving eerlijk delen. Ook van een fiscale 
rechtsfictie verwachten we dat dit alsof deze eerlijke verdeling waarborgt en geen ruimte 
biedt aan klaploperij. Informatievoorziening over de motieven voor de introductie van de 
fiscale rechtsfictie kan bijdragen aan een beter beeld van dit alsof. 

1.4.3  Het (ver)storende gedrag van de oneerlijke meelifter
Een calculerende belastingplichtige, de homo economicus, past niet in een samenleving 
gebouwd op een vertrouwen in onderlinge reciprociteit. Zijn individuele rationaliteit kan 
leiden tot collectieve irrationaliteit (het free rider probleem). Als iedereen zich uitsluitend 
richt op zijn eigen financiële belang, resteert geen geld voor collectieve voorzieningen. 
Wat voor een individu rationeel lijkt, blijkt collectief irrationeel.1356 Indien er een free rider 
opstaat, is dat in het nadeel van alle groepsleden. Het oneerlijke gedrag van deze meelifter 
moet worden bestraft: hij profiteert van het feit dat anderen hun last dragen, maar is 
daartoe zelf niet bereid.1357 Dat tast het gevoel van eerlijk delen aan. Ook Rawls acht die 
plicht tot eerlijkheid bij de verdeling van lasten fundamenteel voor de rechtvaardigheid 
van een samenleving. De meeliftende belastingontwijker doet deze plicht tot fiscale 
eerlijkheid geweld aan. Hij accepteert wel de voordelen van de samenleving, maar wil 
daaraan niet zijn belastingbijdrage wil leveren.1358 Dat wordt oneerlijk gevonden en dat is 
het ook. De meelifter beschaamt daarmee het vertrouwen in de reciprociteit die de 
andere bewoners van de samenleving koesteren. Het opgetreden meeliftgedrag zal 
daarom gestraft moeten worden en toekomstig meeliftgedrag moet worden voorkomen.  
Het gebruik van een fiscaal alsof dat zich richt tegen deze belastingontduiking - zoals een 
anti-misbruikfictie - kan daarom als eerlijk worden ervaren. Een van de respondenten  
redeneert als volgt:

“Als het simpeler wordt voor de belastingdienst, lijkt me dat een belangrijk punt. 
Want dan is het makkelijker te controleren en kunnen minder mensen frauderen.”1359

In de voorgaande paragrafen is de idee ontmoet dat het eerlijk delen, de distributieve 
rechtvaardigheid, via de reciprociteitsgedachte doorklinkt in de opvattingen over fiscale 
rechtsregels in het algemeen en de fiscale rechtsfictie in het bijzonder. Nu dit eerste 
uitzicht op het fiscale alsof besproken is, kan het tweede raam worden geopend. 

1356 Kahan 2003, blz. 73, geeft een fraaie vergelijking tussen de conventionele theorie van mensen als rational  
wealth maximizers en de op onderling vertrouwen gebaseerde theorie van mensen als emotional moral reciprocators. 
Ik verwijs graag naar zijn overzicht.

1357 Den Hartogh 1987 spreekt over een ‘uitvreter’. 
1358 Rawls 1958, blz. 178-180. Happé 2011 (1), blz. 52-53, vertaalt dit treffend als “fiscaal egoïsme.”
1359 Reactie respondent op de open vragen. 
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1.5  Het tweede raam: de procedurele rechtvaardigheid

De procedurele rechtvaardigheid betreft, kortgezegd, de wijze waarop een procedure tot 
stand komt en wordt uitgevoerd. In het fiscale recht ziet deze rechtvaardigheid op de 
wijze waarop een belastingwetgever zijn belastingplichtigen behandelt bij dit besluitvor-
mingsproces. Deze procedurele rechtvaardigheid omvat meerdere aspecten, vooral het 
relationele aspect heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen. Bij de introductie van 
een fiscale rechtsfictie zijn echter vooral de informatievoorziening over de besluitvorming 
- de informatie over het bestaan en de achtergrond van het alsof - en de mogelijke 
controle op de uitkomsten van het proces relevant voor de maatschappelijke legitimiteit 
van het fiscale alsof op procedureel terrein. Beide aspecten van de procedurele rechtvaar-
digheid worden kort toegelicht.1360

1.5.1  De bekendheid met de fiscale rechtsfictie 
Een essentiële factor bij de spontane naleving van belastingwetgeving is de bekendheid 
met en de kennis van haar rechtsregels. Voor veel mensen oogt de woordenwereld van 
het fiscale recht echter als complex: haar taal heeft een hoog niveau van abstractie en 
staat bol van de technische termen. Uit een onderzoek naar de bekendheid met de 
regelgeving in het fiscale recht blijkt dat een betrekkelijk grote mate van belastingweer-
stand aanwezig is bij ‘lagere’ sociale klassen.1361 De onderzoekers veronderstellen dat deze 
weerstand vooral veroorzaakt zou worden door een gebrek aan inzicht in de doelstellingen 
van belastingheffing. Dat informatietekort zou bij hoger opgeleiden niet of in mindere 
mate optreden.1362 In dat opzicht ligt voorlichting voor de hand.
Er spelen echter meerdere factoren mee. Naast het opleidingsniveau van de belasting-
plichtige zijn ook de praktijkervaring met het belastingstelsel van belang, net als de be-
schikbaarheid van hulp en de kwaliteit daarvan, de ingewikkeldheid van de persoonlijke 
situatie en de kenmerken van het stelsel zelf (de zekerheid van de regels en hun 
complexiteit).1363 De kennisvariabele speelt bovendien een dubbelzinnige rol bij de belas-
tingmoraal. Aan de ene kant kan kennis van het belastingrecht een positieve houding ten 
opzichte van de regelgeving verklaren en wellicht ook bewerkstelligen. Anderzijds kan 
deze kennis een belastingplichtige ook de gelegenheid bieden om zich “op veilige wijze 

1360 De procedurele rechtvaardigheid omvat meer aspecten. Van den Bos & Brenninkmeijer 2012 noemen onder 
meer het principe van hoor en wederhoor en de onpartijdigheid. Ook deze elementen zijn onvoldoende specifiek 
voor de fiscale rechtsfictie en blijven daarom buiten beeld. 

1361 Vgl. Vinke & Berghuis-Van der Wijk 1975, blz. 59. Die weerstand lijkt gerelateerd aan de algemene houding 
tegenover de overheid.

1362 Vinke & Berghuis-Van der Wijk 1975, blz. 60. Van de Braak 1981, blz. 31, voegt daaraan toe dat de anonimiteit van 
‘de staat’ kan bijdragen aan de idee dat belastingontduiking ‘dus’ niemand schaadt. Er is echter “wel degelijk 
een morele norm dat ieder behoort bij te dragen naar rato van zijn mogelijkheden aan de gemeenschap waarvan 
hij deel uitmaakt.” Zie Van Dijck 1994. 

1363 Kinsey 1989, blz. 137. Het betreft een beschrijving van het analytisch model gehanteerd door de IRS.
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te onttrekken aan fiscale betalingsverplichtingen.”1364 Toch vereist de procedurele recht-
vaardigheid ook dan dat de inhoud en de achtergrond van besluiten op transparante 
wijze worden toegelicht. Op die manier brengt de belastingwetgever niet alleen het 
vertrouwen tot uitdrukking dat hij zijn belastingplichtigen zelf geeft, maar ook het 
vertrouwen dat zij in hem kunnen stellen.1365 

De meerderheid van de belastingbetalers voelt zich echter incompetent ten aanzien van 
fiscale vraagstukken.1366 Mensen hebben niet alleen moeite om de fiscale rechtsregels te 
begrijpen, ze beschikken ook over onvoldoende kennis over het voor hen geldende tarief of 
over fiscale basisbegrippen. Dat maakt hen vatbaar voor de wijze waarop gecommuniceerd 
wordt over fiscale aangelegenheden. Zo toont empirisch onderzoek aan dat de voorkeur 
voor een platte of een progressieve tariefstructuur afhankelijk is van de manier waarop 
deze structuur wordt gepresenteerd. Als zowel het inkomen als de verschuldigde belasting 
gepresenteerd wordt in absolute bedragen, geven respondenten de voorkeur aan een 
vlaktaks. Wordt echter het inkomen en het fiscale tarief geschetst als een percentage,  
dan geniet een progressieve heffing de voorkeur.1367 Inzicht in de wijze waarop belasting-
plichtigen zaken waarnemen is dus belangrijk, ook voor de communicatie van de fiscale 
wetgever over de door hem gebruikte fiscale rechtsficties.

Voor de acceptatie van de fiscale rechtsfictie is op de eerste plaats het herkennen van  
dit fiscale alsof van essentieel belang. Zelfs een belastingbetaler die positief gemotiveerd 
is, kan niet gehoorzamen aan fiscale rechtsregels die hem niet bekend zijn.1368 Ook de 
 informatieverschaffing over het bestaan(srecht) van de rechtsfictie speelt een rol bij de 
gepercipieerde rechtvaardigheid. Zo stelt een van de respondenten over dit afwijken van 
het werkelijke inkomen:

“Alleen toestaan als men de reden geeft waarom.”1369

1364 Van de Braak 1981, blz. 31. Bij de fiscale rechtsfictie zijn die ontwijkmogelijkheden echter veel minder groot.
1365 Kamerstukken II 2008/2009, 31 731, nr. 1, blz. 4, waar wordt gesproken over de noodzaak van meer aandacht 

voor informatie- en communicatietechnologie bij de voorbereiding en uitvoering van nieuwe regelgeving.
1366 Vgl. het rapport ‘Mijn onbegrijpelijke overheid’ van de Ombudsman, Kamerstukken II 2012/2013, 33 539, nr. 2. 

Zie ook Van Steenbergen 2013, blz. 148. Hij stelt vast dat meer dan de helft van de particulieren hulp vraagt bij 
het doen van aangifte of het doen van aangifte uitbesteedt.

1367 Roberts, Hite & Bradley 1994. Ook Chow & Galak 2012 tonen de invloed van de woordkeuze aan. Zo blijkt de 
steun voor verzwarende belastingmaatregelen voor topinkomens onder conservatieve stemmers groter 
 wanneer de inkomenskloof naar boven toe is geformuleerd. Hun steun neemt af indien de situatie vanuit de 
laagste inkomens wordt geschetst. Bij liberale stemmers is het effect van de formulering omgekeerd.

1368 De vooringevulde aangifte ‘lost’ dit probleem voor de particulier op: hij zal onbewust voldoen aan de verplichtingen 
van de fiscale rechtsfictie.

1369 Reactie respondent op de open vragen.
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Empirisch bewijs toont aan dat een slechte kennis over het belastingstelsel en de daarin 
opgenomen rechtsregels wantrouwen kan kweken.1370 Een transparante informatiever-
schaffing is ook in dat opzicht van belang, zowel ten aanzien van het bestaan van de 
fiscale rechtsfictie, als van haar bestaansrecht in de ogen van de fiscale wetgever. 

1.5.2  De controle op de uitkomst van het alsof 
De bekendheid met de aanwezigheid van fiscale rechtsregels en hun motieven blijkt 
relevant voor de spontane bereidheid om deze rechtsregels na te leven. Het kenmerk van 
veel fiscale rechtsficties is echter dat hun aanwezigheid leidt tot een gedwongen 
nakoming van de opgeroepen fiscale verplichtingen. Van een spontane bereidheid tot 
naleving is in dat opzicht geen sprake. Het alsof vertaalt bijvoorbeeld de werkelijke en dus 
vloeibare inkomenscomponenten in een fiscaal voorgeschreven, stabiele waarde.1371 Dat 
biedt een grote mate van rechtszekerheid. De aanwezigheid van een fiscale rechtsfictie 
waarborgt een ordelijke en overzichtelijke belastingwetgeving, waarbij iedereen weet 
waar hij zich aan te houden heeft. 

Keerzijde van die vaststaande rechtspraktijk is dat de belastingplichtige weinig invloed 
kan uitoefenen op de uitkomst van belastingheffing, vooral als sprake is van een niet 
weerlegbaar alsof. Dit gebrek aan controle, een onderdeel van de procedurele rechtvaar-
digheid, beïnvloedt zijn perceptie van de maatschappelijke legitimiteit van een fiscale 
rechtsregel. Dat blijkt ook uit onderzoeken die in de jaren zestig van de vorige eeuw zijn 
verricht naar factoren die van invloed kunnen zijn op de belastingmoraal.1372 Het onderzoek van 
Strümpel heeft zich geconcentreerd op een internationale vergelijking van belastingstelsels 
die op twee elementaire onderdelen worden beoordeeld en gewaardeerd: 

o De mate waarin dit stelsel beantwoordt aan haar beleidsdoeleinden (lusten en lasten-
spreiding).

o De kosten van het stelsel: niet alleen de financiële kosten, maar ook de sociale. 

Voor het onderzoek naar de fiscale rechtsfictie is vooral zijn analyse van het Duitse stelsel 
relevant, aangezien dit fiscale systeem sterke overeenkomsten vertoont met de karakter-
trekken van de doorsnee fiscale rechtsfictie.

Duitse belastingheffing in de jaren zestig 
Het belastingstelsel dat Duitsland hanteert in de onderzoeksperiode wordt door de 
onderzoekers omschreven als efficiënt, maar duur. Het stempel ‘efficiënt’ wordt verdiend 

1370 Niemirowski, Wearing, Baldwin e.a., 2002.
1371 Gebruikmaking van een rechtsfictie kan een ‘gat’ in het recht dan ook efficiënt en eenvoudig dichten. Freuden-

thal 2004, blz. 21.
1372 Zie de uitgebreide beschrijving van dit onderzoek door Kinsey 1989, blz. 130-139. 
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omdat het stelsel erin slaagt het doel van de belastingheffing te verwezenlijken, niet 
alleen op het gebied van de opbrengsten, maar ook op het terrein van de beoogde 
inkomensspreiding. Het stelsel wordt echter gekenschetst als duur omdat dit doel 
bereikt wordt door een dwingende tenuitvoerlegging van de fiscale wetgeving. De 
prijs die daarvoor op sociaal gebied wordt betaald is een grotere vervreemding van 
het belastingstelsel. 
De confrontatie met een strenge uitvoering van de regels leidt weliswaar tot een 
redelijk hoog niveau van belastinggehoorzaamheid, maar het betreft een afgedwongen 
inschikkelijkheid. Bij de Duitse belastingbetalers roept deze strengheid belasting-
weerstand op, hoewel het stelsel zelf verhindert dat deze weerstand geëffectueerd 
kan worden. De door het stelsel veroorzaakte frictie en wrok vermindert niet de 
 belastingopbrengst, maar het leidt ertoe dat de belastingbetaler vervreemdt van de 
fiscale regelgeving. Dat wordt door de onderzoekers geduid als de sociale prijs van 
dwang.1373 

Een interessante uitkomst van dit onderzoek is dat een strenge tenuitvoerlegging van de 
regelgeving niet per definitie leidt tot een werkelijke bereidheid tot naleving van die 
regels. Het afdwingen van deze naleving kan zelfs een zodanige frictie en vervreemding 
bij de belastingplichtige oproepen dat de maatschappelijke legitimiteit van het stelsel 
afneemt. Daardoor kan de bereidheid om te voldoen aan (andere) fiscale verplichtingen 
verminderen.1374 Bovendien ontstaat wrok bij belastingplichtigen. Een rechtsorde die 
alleen oog heeft voor de naleving van het positieve fiscale recht slaagt er niet in om de 
noodzakelijke, wederkerigheid tussen belastingplichtige en overheid te realiseren:

“Die wederkerigheid is nochtans vereist, opdat de overheid een minimaal vertrouwen 
zou kunnen cultiveren in de burger, maar ook opdat de burger zijn bijdrage aan de 
belasting zou zien als billijk, gericht op het bonum commune.”1375

Ook deze observatie is van belang voor de analyse van de aanvaardbaarheid van de fiscale 
rechtsfictie. In het begin van deze paragraaf is immers beschreven dat het alsof zich 
kenmerkt door haar geringe mogelijkheden tot een afwijking van de voorgeschreven 
norm. In zoverre is het fiscale fingeren een dwingende manier van belastingheffing, 
vergelijkbaar met de gedwongen tenuitvoerlegging van het Duitse systeem. Als de fiscale 

1373 Kinsey 1989, blz. 132 e.v.
1374 Zie ook Kirchler, Hoelzl & Wahl 2008. Hun onderzoek bevestigt dat het relationele vertrouwen in de overheid 

(trust) kan leiden tot vrijwillige naleving van regels, waar een zuiver instrumenteel vertrouwen (power) slechts 
een gedwongen naleving bewerkstelligt. 

1375 Lemmens 2014, blz. 528, stelt dat het stroeve karakter van louter de plichtsmoraal kenbaar wordt bij een 
 belastingbeleid dat inzet op strikte regelgeving, controle, dreiging en strafmaatregelen. Het noodzakelijk geachte 
wederkerige vertrouwen tussen wetgever en belastingplichtigen heeft evenwel de door Fuller gepropageerde 
aspiratiemoraal op het oog. Zie ook Fuller 1969, blz. 5.
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rechtsfictie geen tegenbewijsmogelijkheid biedt, een veel voorkomende variant, heeft de 
belastingplichtige geen enkele mogelijkheid om de hoogte van zijn belastingheffing te 
beïnvloeden. Dat gebrek aan controle op de uitkomst van deze fiscale regels kan een 
gevoel van machteloosheid veroorzaken bij de belastingplichtige.1376 Op haar beurt kan 
en zal deze perceptie een negatieve invloed hebben op zijn draagvlak voor de fiscale 
rechtsfictie.

1.6  De rode draad van het vertrouwen

1.6.1  De bekeken werkelijkheid
De maatschappelijke legitimiteit van de fiscale rechtsfictie geeft aan of en in welke mate 
de fiscale kleur van het alsof als rechtvaardig wordt ervaren. Bij dit aspect van de legitimiteit 
staat de perceptie van een belastingplichtige op de voorgrond. Ik heb beschreven door 
welke twee ramen deze belastingplichtige kan kijken naar deze fiscale werkelijkheid. 
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de distributieve rechtvaardigheid (de ervaren 
eerlijkheid van de uitkomst van de fiscale rechtsfictie) en de procedurele rechtvaardigheid 
(de ervaren eerlijkheid van de manier waarop deze procedure is vormgegeven). Bij de 
distributieve rechtvaardigheid is niet alleen de ervaren uitkomst van deze fiscale rechtsregel 
voor het individu relevant, maar ook de invloed van het alsof op de ervaren reciprociteit 
speelt een rol. Het beeld dat de belastingplichtige heeft van de procedurele rechtvaardig-
heid van de fiscale rechtsfictie wordt vooral beïnvloed door zijn bekendheid met het 
fiscale alsof en zijn eventuele mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de uitkomsten 
daarvan. De vraag kan rijzen welk aspect meer invloed uitoefent op de maatschappelijke 
legitimiteit van het gebruik van de fiscale rechtsfictie: het resultaat of de procedure. 
Sommige onderzoekers naar rechtsregels in het algemeen concluderen dat het recht-
vaardigheidsoordeel vooral gebaseerd is op de uitkomst, het resultaat.1377 Andere onderzoekers 
suggereren dat vooral de procedurele kant van belang zou zijn.1378 Mijns inziens ligt ook 
hier de waarheid in het midden. De ervaren eerlijkheid van de uitkomst zal altijd worden 
beïnvloed door de perceptie van de procedurele rechtvaardigheid en vice versa.

1376 De mate waarin deze machteloosheid wordt ervaren is ook afhankelijk van de persoonlijkheid. In de psychologie 
wordt gesproken over locus of control (beheersingsoriëntatie). Een belastingplichtige met een interne locus of 
control gelooft dat hij zijn eigen leven bepaalt en zal eerder actief onderzoeken of wellicht actie mogelijk is. 
Toont zijn karakter een externe locus of control, dan gelooft hij dat zijn leven bepaald wordt door het toeval. Hij 
legt zich dan neer bij die uitkomst. Vgl. Groenland & Van Veldhoven 1983. 

1377 Moore 1973. Ook Van Velthoven 2012 stelt dat de legitimiteit van (in casus) de rechtspraak vooral bepaald wordt 
door de feitelijke resultaten van het justitiële optreden. Een tevredenheidsoordeel over een rechter kan dus 
nooit los worden gezien van die resultaten. Deze uitkomst geldt volgens mij ook voor het optreden van de 
belastingwetgever.

1378 Tyler 2006 (1). Ook zijn visie betreft het recht in het algemeen.
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De moderne mens is echter een informatie-vergarend individu: hij geeft betekenis aan 
zijn wereld door deze begrijpelijk te maken.1379 Deze informatiezoeker wil zich een oordeel 
kunnen vormen over de concrete gevolgen van beslissingen genomen door de overheid, 
zoals de introductie van een fiscale rechtsfictie. Indien de informatie ontbreekt om te 
kunnen oordelen over de rechtvaardigheid van de uitkomst van een fiscale rechtsregel, 
dan zou deze mens zijn oordeel vooral kunnen op procedurele informatie waarover hij 
wel beschikt.1380

De invloed van informatiegebreken op de perceptie van het alsof
Het is moeilijk te voorspellen in hoeverre de onwetendheid en dus de onzekerheid 
over de uitkomst van de verdeling ook de maatschappelijke legitimiteit van de fiscale 
rechtsfictie zal beïnvloeden. 
Bij het gebruik van een pragmatische fiscale rechtsfictie (het forfait) lijkt het eenvoudig 
voor belastingplichtigen om de uitkomsten daarvan in te schatten en vervolgens te 
beoordelen. Het fiscale resultaat van een forfait is immers de uitkomst van een 
simpele berekening (‘percentage * waarde’) of een eenvoudig vast te stellen vast 
bedrag per categorie. De verdelingsuitkomst lijkt voorspelbaar en daarom vergelijkbaar 
voor belastingplichtigen. De gepercipieerde rechtvaardigheid van deze fiscale 
rechtsfictie kan dan beoordeeld worden naar de mate waarin het alsof voldoet aan 
zijn beeld van een eerlijke verdeling van de lasten. Toch is de praktijk anders. Zo worden 
veel forfaitaire rechtsregels doorkruist door uitzonderingsbepalingen.1381 Ook de 
soms lastig te herleiden belastingdruk op het werkelijke inkomen kan de verdelings-
uitkomst van een ogenschijnlijk eenvoudige rechtsfictie ondoorzichtig maken.1382 
Het uitzicht op de distributieve rechtvaardigheid wordt daardoor vertroebeld. 
Dit concrete informatiegebrek over de rechtvaardigheid van de uitkomsten van de 
fiscale rechtsfictie kan ertoe leiden dat de belastingplichtige zijn perceptie van haar 
eerlijkheid baseert op procedurele aspecten, zoals de informatie over het bestaans -
recht van deze fiscale rechtsfictie of de (on)mogelijkheid om controle te kunnen 
uitoefenen op haar uitkomsten. Problematisch is evenwel dat ook op het procedurele 
terrein een informatie-onzekerheid kan bestaan.1383 Dat tekort aan informatie treedt 
op indien een fiscale wetgever zwijgt over het bestaan en de bestaansgrond van  
de fiscale rechtsficties die hij benut. Er kunnen dan foute interpretaties ontstaan.1384 
Ook het uitzicht op de procedurele rechtvaardigheid kan wazig zijn.

1379 Vgl. Van den Bos & Brenninkmeijer 2012.
1380 Brenninkmeijer, Bosch & Röell 2012 over regelgeving in het algemeen. Ook de wijze waarop iemand bejegend 

wordt door overheidsinstanties speelt dan een grotere rol. Zoals gezegd valt dat relationele aspect van de 
procedurele rechtvaardigheid buiten dit onderzoek.

1381 Vgl. het eigenwoningforfait (art. 3.112 Wet IB 2001) en het autokostenforfait (art. 3.20 Wet IB 2001).
1382 Vgl. de vermogensrendementsfictie (art. 5.2 Wet IB 2001).
1383 Van den Bos, Vermunt & Wilke 1997 en Brenninkmeijer, Bosch & Röell 2012 zijn die mogelijkheid vergeten. 
1384 Zo meldt een respondent “geen last” te hebben van de fiscale rechtsfictie: “ik zit te hoog qua inkomen, dat dit 

[het toepassen van ficties, SD] mij gebeurt.” Reactie respondent op de open vragen.
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Indien bij beide bij aspecten van de rechtvaardigheid een tekort bestaat aan duidelijke 
informatie, krijgt de verbeelding ruim baan. De mens, een denkdier, zal ook dan proberen 
om te begrijpen wat hij ziet en ervaart. Waar een duidelijke en begrijpelijke toelichting van 
de wetgever over de door hem gecreëerde fictieve fiscale rechtswerkelijkheid in de 
 inkomstenbelasting ontbreekt, leunt deze mens op informatie in de media of hij bedenkt 
zijn eigen verhaal om een oordeel te kunnen vormen over de eerlijkheid van het alsof in  
het fiscale recht. De perceptie en het daaruit voortvloeiende gedrag van de belasting-
plichtige is dan gebouwd op lucht, niet op daadwerkelijke informatie over de werking van 
de fiscale rechtsfictie of haar procedurele aspecten. Voor de maatschappelijke legitimiteit 
van de fiscale rechtsfictie en haar acceptatie is dat geen goede zaak.1385 

Of nu gekeken wordt naar de distributieve rechtvaardigheid van de fiscale rechtsfictie of 
naar haar procedurele aspecten, een belastingplichtige moet er op kunnen vertrouwen 
dat ook belastingheffing op basis van een alsof gerechtvaardigd kan worden vanuit de 
kernwaarden van ons (fiscale) recht.1386 Dat vertrouwen, de verwachting dat de belasting-
wetgever zijn kerntaken op adequate en rechtvaardige wijze zal uitvoeren, is van groot 
belang voor de maatschappelijke legitimiteit van de fiscale rechtsfictie.1387 Beide veron-
derstellen elkaar: zonder legitimiteit geen vertrouwen, maar vertrouwen is tegelijk vereist 
voor de (ervaren) rechtvaardigheid van een belastingheffing waarin fiscale rechtsficties zijn 
opgenomen.1388 In feite biedt dit vertrouwen een overkoepelend uitzicht door de beide 
ramen waarmee een belastingplichtige kijkt naar de fiscale rechtsfictie. Het is daarom zinvol om 
ook naar dit begrip te kijken. Dit vertrouwen loopt als een rode draad door de gedachten 
in de literatuur over de gepercipieerde rechtvaardigheid van rechtsregels zoals de fiscale 
rechtsfictie. Het is het punt waar de hiervoor beschreven elementen samenkomen.

1.6.2  Vertrouwen: het woord
De etymologische wortels van het woord vertrouwen wijzen op de betekenis van het 
begrip als een ‘zich verlaten op, een betrouwbaar achten’.1389 Hoewel vertrouwen een 
complex begrip is dat veel uiteenlopende definities kent,1390 kan onze samenleving niet 

1385 Zie verder deel 3, hoofdstuk 3.
1386 Zie voor de koppeling tussen legitimiteit en vertrouwen Kahan 2003, Gribnau 2013 en Lemmens 2014. De concrete 

juridische legitimiteit van de fiscale rechtsfictie is getoetst in deel 2.
1387 Ook compliance, een term die aangeeft of en in hoeverre een mens of organisatie de geldende (fiscale) normen 

nakomt of zich daar naar schikt, hangt nauw samen met de legitimiteit. Tyler 2006 (2) schetst compliance als 
een rechtstreeks gevolg van legitimiteit.

1388 Vrij naar Lemmens 2014.
1389 Van der Sijs 2010. Het woord duikt in 1556 op in de Nederlandse taal, geïnspireerd door de Duitse term  vertrauen. 

In ouder Nederlands worden de werkwoorden getrouwen [1240] en betrouwen [1290] gebruikt. 
1390 Van den Bos 2011, blz. 7: “Vertrouwen is de overtuiging dat anderen ons niet met opzet kwaad zullen aandoen, 

zeker niet als ze dit kunnen vermijden, en dat ze het goede met ons voor hebben en, indien mogelijk, oog 
zullen hebben voor onze belangen.” Hij ontleent die omschrijving aan Piotr Sztompka. Deze socioloog spreekt 
echter ook over vertrouwen als “a bet about the future contingent actions of others.” Zie Abts 2005, blz. 5.
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floreren zonder onderling vertrouwen.1391 Het leven van mensen is gebouwd op vertrouwen, 
dat geldt bij uitstek voor ons bestaan als de bewoners van een samenleving.1392 Alleen op 
basis van vertrouwen in de ander kan met hem worden samengewerkt. Vertrouwen is het 
fundament waar de gemeenschap op steunt. Dat geldt ook op fiscaal terrein. Een belasting-
plichtige moet kunnen rekenen op de bereidheid van de ander om zijn steentje bij te 
dragen zodat de lasten en de lusten eerlijk kunnen worden verdeeld (de reciprociteit). 
Anderzijds moet deze belastingplichtige ook kunnen vertrouwen op de rechtvaardige 
besluitvorming van zijn belastingwetgever. Het samen leven vereist dus een vertrouwen 
in elkaar én in de overheid die deze samenleving bestuurt. Het proces waarmee een ver-
trouwensoordeel wordt gevormd over de ander vertoont belangrijke parallellen met het 
proces waarmee mensen oordelen over het vertrouwen dat zij hebben in de overheid.1393 

De wil tot vertrouwen, zowel in de ander als in de overheid, blijkt ingebakken in de aard 
van veel mensen.1394 Het merendeel van de bewoners van een samenleving is dan ook 
redelijk meegaand:

“De meesten mensen zijn tam genoeg om brood te eten uit iemands hand. Daarmee 
brengen we onszelf in gevaar.”1395 

Vertrouwen herbergt dus ook risico’s. 1396 Dat risico is ook aanwezig op fiscaal terrein: 
vertrouwen betekent dat we de belastingwetgever discretionaire macht geven, het aan 
hem overlaten om te beslissen wat goed voor ons is.1397 Daarmee nemen wij het risico dat 
deze wetgever niet betrouwbaar zal blijken, we riskeren het verlies van (een deel van) 
onze eigendommen Dat potentiële gevaar maakt ons voorzichtig. Vertrouwen moet 
worden verdiend, zegt ons ‘gezonde’ verstand. Deze zegswijze heeft ook waarde in de 
sfeer van belastingen.1398 
Vertrouwen in de belastingwetgeving en in de belastingheffing is van groot belang.1399 

Vertrouwen, of het ontbreken daarvan, beïnvloedt ook de perceptie van de in de belastingwet 

1391 Kamerstukken II 2005/2006, 30 375, nr. 1, blz. 2.
1392 Baier 1991, blz. 110.
1393 Vgl. Tyler 2006 (1), blz. 94. In gelijke zin Van den Bos & Brenninkmeijer 2012, hoewel zij daarbij “de nodige voor-

behouden” hanteren.
1394 58% van de Nederlanders heeft vertrouwen in de medemens, het vertrouwen in rechters is zelfs 70%. Zie Arends & 

Schmeets 2015. 
1395 Baier 1991, blz. 109: “Most of us are tame enough to take bread at someone’s hand. And we do thereby put 

ourselves in danger.”
1396 Dat is niet de enige paradox in het begrip vertrouwen. Door te vertrouwen (op de ander of op een instituut) 

zetten we een ongestructureerde werkelijkheid om in een beter geordend geheel. We veronderstellen daar-
door dat de toekomst zeker is, vertrouwen biedt dus houvast. Maar in feite ruilen we het ene risico in voor een 
andere, het risico van het vertrouwen zelf. Zie ook Abts 2005.

1397 In algemene zin Baier 1991, blz. 117: “For to trust is to give discretionary powers to the trusted, to let the trusted 
decide how, on a given matter, one’s welfare is best advanced, to delay the accounting for a while, to be willing 
to wait to see how the trusted has advanced one’s welfare.”

1398 Vgl. Lemmens 2014 over het huwelijk tussen vertrouwen en belastingen.
1399 Zie Gribnau 2013. Hij benut onder meer de zienswijzen van Smith, Spinoza en Sloterdijk bij zijn uiteenzetting.
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opgenomen fiscale rechtsficties. Enerzijds moet een belastingplichtige er op kunnen 
vertrouwen dat de uitkomst van het gebruik van dit fiscale alsof gerechtvaardigd kan 
worden vanuit de gedachte van eerlijk delen op basis van reciprociteit (de distributieve 
rechtvaardigheid). Anderzijds moet hij ook kunnen ervaren dat de belastingwetgever bij 
het afwegingsproces voor de introductie van een fictie in de inkomstenbelasting het 
goede met hem voor heeft en oog heeft voor zijn belangen (de procedurele rechtvaar-
digheid). Ook dat vertrouwen zal verdiend moeten worden, het ontstaat niet spontaan. 

1.6.3  Vertrouwen verdienen
Een wetgever die nieuwe fiscale rechtsregels introduceert kan niet rekenen op een 
automatische acceptatie daarvan in het blinde vertrouwen dat de wetgever weet wat 
goed is voor ‘zijn’ belastingplichtigen. De noodzaak het vertrouwen van belastingplichti-
gen te verdienen, geldt nog sterker voor de belastingwetgever die gebruik maakt van een 
fiscale rechtsfictie in de inkomstenbelasting en daarmee bewust en doelgericht afwijkt 
van de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid. Die vergrote noodzaak is gegrond in twee 
aspecten: de aard van de fiscale rechtsfictie zelf en het karakter van de inkomstenbelas-
ting waartoe de rechtsfictie behoort. 

Het eerste aspect hangt nauw samen met de aard van een fiscale rechtsfictie. De 
acceptatie van een fiscaal alsof vereist van ons dat we iets aannemen waarvan we vrijwel 
zeker weten dat het niet zo is: de rechtsfictie in de inkomstenbelasting vormt nu eenmaal 
geen getrouwe afspiegeling van onze empirische werkelijkheid. Vaihinger heeft er op 
gewezen dat onze geest altijd streeft naar een evenwicht.1400 Het spel van de fictie met de 
waarheid en de werkelijkheid, haar verwisseling tussen schijn en wezen, wekt daarom 
onrust bij ons op. Daardoor kunnen we al op voorhand wantrouwend staan tegenover 
deze ‘onrustige’ rechtsregel. Vaihinger stelt bovendien dat het gebruik van de fictie vereist 
dat de kloof tussen deze fictieve wereld en de empirische werkelijkheid willens en wetens 
wordt aanvaard.1401 Die aanvaarding impliceert het (h)erkennen van de fictie. Voor belas-
tingplichtigen is die (h)erkenning echter niet vanzelfsprekend, ook dat maakt het lastig 
om te vertrouwen op de rechtvaardigheid van dit fiscale alsof.

Het tweede aspect is gerelateerd aan het karakter van onze inkomstenbelasting. Elke 
fiscale rechtsfictie in deze belastingwet heeft, direct dan wel indirect, invloed op het te 
belasten inkomen. Alleen een belastingheffing op basis van werkelijke feiten lijkt 
redelijk.1402 Het belasten van het daadwerkelijk genoten inkomen wordt ook daarom door 
veel belastingplichtigen gezien als het uitgangspunt van een op draagkracht gerichte in-

1400 Vgl. de schets van Vaihinger in deel 1, hoofdstuk 1, par. 1.4.6.
1401 Zie deel 1, hoofdstuk 1, par. 1.3.1.
1402 Niessen 2002. Waarderingsforfaits acht hij aanvaardbaar, maar ficties die een onbestaande heffingsgrondslag 

aanwijzen niet. 
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komstenbelasting. De introductie van een fiscale rechtsfictie in de inkomstenbelasting 
doorkruist dat uitgangspunt. Toch vraagt de fiscale wetgever zijn belastingplichtigen er 
op te vertrouwen dat het gebruik van dit fiscale alsof rechtvaardig zal zijn. Dat vertrouwen 
is echter gerelateerd aan de verwachting van belastingplichtigen omtrent de wijze 
waarop het fiscale systeem zou moeten functioneren. Het doelbewust afwijken van die 
verwachting, de gedachte dat een redelijke inkomstenbelasting wordt geheven op basis 
van het werkelijk verdiende inkomen, trekt een sterke wissel op het vertrouwen van belas-
tingplichtigen. De vraag rijst of de belastingwetgever ook met het gebruik van de fiscale 
rechtsfictie in staat zal zijn om een situatie te creëren die door deze belastingplichtigen als 
rechtvaardig wordt ervaren.1403 Dat lijkt ook samen te hangen met de gekozen fictievariant. 
Het gebruik van een fiscale rechtsfictie die een terugkeer bewerkstelligt naar de 
economische werkelijkheid lijkt eerder als rechtvaardiger te worden ervaren, dan de inzet 
van een zuiver doelmatige rechtsfictie die juist afwijkt van deze realiteit.1404 

Het vertrouwen in de fiscale wetgever die deze fiscale rechtsficties schrijft, reikt dus verder 
dan de acceptatie van de op een bepaald moment geldende rechtsficties in zijn fiscale 
systeem. Het betekent ook een vertrouwen dat deze wetgever de juiste balans treft tussen 
bijvoorbeeld doelmatigheid en rechtvaardigheid.1405 Wanneer deze balans te grondig 
verstoord wordt of lijkt, verliest het belastingstelsel niet alleen haar maatschappelijke 
legitimiteit, er treedt ook een erosie van het vertrouwen op. Nu het vertrouwen in de 
overheid een essentieel element van de belastingmoraal vormt, beïnvloedt een daling 
van dat vertrouwen ook de mate waarin iemand bereid is de door de overheid gecreëerde 
fiscale rechtsfictie te accepteren en na te leven. Hoewel Nederland van oudsher wordt 
geschetst als een high trust-samenleving,1406 is die hoge mate van vertrouwen niet altijd 
aanwezig als wordt gesproken over de fiscale rechtsfictie in de inkomstenbelasting:

“Wanneer de overheid de wet van rechtvaardigheid niet in acht neemt, wat verwacht 
zij dan van haar burgers?”1407

Deze belastingplichtige toont zich wantrouwend ten opzichte van een overheid die 
rechtsregels introduceert waarbij wordt afgeweken van zijn werkelijke inkomen.1408 Uit zijn 
verwoording blijkt dat hij zich niet herkent in, noch erkend voelt door deze fiscale 

1403 Vrij naar Tyler 2006 (1) blz. 4, die in meer algemene zin spreekt over het belang van vertrouwen in regelmakers. 
In vergelijkbare zin Voermans 2006, Van de Braak 1981, blz. 53 en De Kam 2005, blz. 89. 

1404 Vooropgesteld dat de belastingplichtige weet heeft van deze achtergronden van het alsof. Zie verder deel 3, 
hoofdstuk 3.

1405 Lemmens 2014 spreekt over een evenwicht tussen boekhoudkundige efficiëntie, morele finaliteit (algemeen 
belang) en rechtmatigheid. 

1406 Van den Bos & Brenninkmeijer 2012. ‘De’ Nederlander is geneigd om de ander en instituties te vertrouwen.
1407 Reactie respondent op de open vragen.
1408 Dit wantrouwen kan gevoed worden door een gebrek aan informatie over de motieven van de introductie van 

een fiscale rechtsfictie. Zie verder deel 3, hoofdstuk 2, par. 2.4.
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wetgeving. Hij wantrouwt de rechtvaardigheid van het gebruik van het fiscale alsof. Deze 
aan- of afwezigheid van vertrouwen vormt een belangrijke voedingsbodem voor de 
maatschappelijke legitimiteit van de fiscale wetgeving, het als rechtvaardig ervaren van 
rechtsregels, zoals de fiscale rechtsfictie.1409

1.6.4   Vertrouwen en de maatschappelijke legitimiteit van  
de fiscale rechtsfictie

Het vertrouwen van belastingplichtigen loopt als een rode draad door het verhaal van de 
maatschappelijke legitimiteit van het alsof. Terugkijkend kunnen we concluderen dat de 
gepercipieerde rechtvaardigheid van deze fiscale rechtsfictie op drie verschillende 
manieren verweven is met vertrouwen. Schematisch weergegeven:

De distributieve rechtvaardigheid van de rechtsfictie in de inkomstenbelasting zien we 
terug in twee verschillende vertrouwensaspecten: het vertrouwen in de belastingwet-
gever en het vertrouwen in de ander. De procedurele rechtvaardigheid van de fiscale 
rechtsfictie wordt weerspiegeld in het vertrouwen door de belastingwetgever. Nu deze 
elementen in de voorgaande paragrafen zijn onderzocht, kan een samenvattende terugblik 
vanuit het vertrouwensaspect kort zijn.

1409 Vrij naar Lemmens 2014, blz. 527. Hij stelt, terecht, dat het vertrouwen in de wetgever de aanwezigheid van 
een aspiratiemoraal vereist die de loutere plichtsmoraal overstijgt. Vgl. Fuller 1969, blz. 5: “While the morality of 
aspiration starts at the top of human achievement, the morality of duty starts at the bottom.” 
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1.6.4.1  Het vertrouwen in de belastingwetgever
Het vertrouwen in de fiscale wetgever door belastingplichtigen (individueel en gezamenlijk) 
kan worden aangeduid als het institutionele vertrouwen.1410 Bij de distributieve 
rechtvaardig heid, de eerlijke uitkomst van het verdelen, draait het vooral om de vraag of 
de belastingplichtige erop kan vertrouwen dat deze wetgever met de introductie van  
een alsof een situatie kan creëren waarvan de uitkomst als rechtvaardig wordt ervaren.1411 

Dit vertrouwen betreft de inhoudelijke kant van deze fiscale rechtsregel: sluit de fiscale 
rechtsfictie aan bij wat als goed en rechtvaardig wordt ervaren? Dat zal niet gelden voor 
een fiscale rechtsfictie die in de ogen van belastingplichtigen een te grote kloof schept 
met het draagkrachtbeginsel. Of en in hoeverre dit (gebrek aan) vertrouwen van een be-
lastingplichtige terecht is, is ook afhankelijk van de informatie waarover hij kan beschikken 
om deze verdelingsuitkomsten van het alsof te kunnen beoordelen. 

1.6.4.2  Het vertrouwen in de ander
Het vertrouwen van het individu in de andere bewoners van de samenleving wordt 
aangeduid als het sociale vertrouwen.1412 Bij de reciprociteit, de rol van de wederkerigheid 
bij het betalen van belasting, treedt dit vertrouwen in de andere bewoners van de 
samenleving op de voorgrond. Het is in feite de verwachting dat de andere bewoners van 
de samenleving zich fatsoenlijk en eerlijk zullen gedragen. Op fiscaal terrein wordt 
verwacht dat deze anderen zich niet zullen onttrekken aan de fiscale verplichtingen die 
aan hen worden opgelegd. Bij dit aspect van de maatschappelijke legitimiteit speelt de 
vraag of de belastingplichtige erop kan vertrouwen dat de fiscale rechtsfictie eraan 
bijdraagt dat ook andere belastingplichtigen hun bijdrage leveren. Redenerend vanuit de 
theorie zou een fiscale rechtsfictie daaraan kunnen bijdragen door een fictieve uitbreiding 
van de fiscale rechtsnorm. Daardoor zou ook de meelifter gedwongen kunnen worden 
zijn deel bij te dragen (de anti-misbruikfictie). Ook hier is het verstrekken van begrijpelijke 
informatie over het bestaansrecht van de fiscale rechtsfictie van belang voor de perceptie 
van een belastingplichtige.

1.6.4.3  Het vertrouwen door de wetgever
Op dit gebied van de maatschappelijke legitimiteit van het fiscale alsof geldt de vraag of 
de belastingplichtige zich erop kan verlaten dat de introductie van het alsof het resultaat 

1410 Van den Bos 2011 duidt het institutionele vertrouwen aan als ‘politiek vertrouwen’. Die term gaat echter voorbij 
aan maatschappelijke instituties zonder politieke macht, zoals rechters, het leger en de politie. Ik gebruik daar-
om liever de term institutioneel vertrouwen.

1411 Voermans. In gelijke zin De Kam 2005, blz. 89.
1412 Tussen het sociale vertrouwen en het institutioneel vertrouwen bestaat een sterk verband. Wie zijn medemens 

vertrouwt, blijkt ook bereid om instituten te vertrouwen, zie Tyler 2006 (1), blz. 94. Dan duikt de klassieke kip-ei 
vraag op. Elchardus & Smits 2002 stellen dat sociaal vertrouwen het institutioneel vertrouwen veroorzaakt, 
Rothstein (2001) vindt dat het vertrouwen in instituties het sociaal vertrouwen beïnvloedt. Anders dan de elkaar 
uitsluitende antwoorden in de kip-ei discussie, gelden hier beide opinies gelijktijdig. De beïnvloeding geldt 
volgens mij altijd over en weer.
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is van een zorgvuldig afwegingsproces. Deze procedurele rechtvaardigheid draait in feite 
om het vertrouwen dat de belastingwetgever in de belastingplichtige stelt en toont.1413 
Een belastingplichtige die vertrouwen heeft in zijn belastingwetgever, verwacht ook dat 
deze overheid hem vertrouwt. Een veelvuldig gebruik van fiscale rechtsficties kan echter 
worden uitgelegd als een wantrouwende houding van de overheid ten opzichte van zijn 
belastingplichtigen. Dit gepercipieerde wantrouwen van de wetgever in de bewoners van een 
samenleving mobiliseert defensieve reacties waardoor een cultuur van wantrouwen kan 
ontstaan.1414 Die sneeuwbal van misverstanden veroorzaakt een aanzienlijke kloof tussen 
de belastingbetaler aan de ene kant en de belastingwetgever en zijn uitvoerder aan de 
overzijde.1415 Dat geeft reacties als:

“Maakt niet uit wat ik vind. De belastingdienst doet toch wat ze willen. Of het nou 
nadeel of voordeel is voor ons. Uiteindelijk draait het altijd om voordeel voor hen.”1416

 
Een meer directe betrokkenheid bij de procedure van de totstandkoming van de fiscale 
wetgeving of een vergroting van de controlemogelijkheden op de uitkomst van de 
heffing, kan de vertrouwenskloof verminderen. Daarbij is het essentieel dat de wetgever 
open communiceert over het gebruik van dit alsof in de inkomstenbelasting. Met deze 
drie elementen kan de ervaren procedurele rechtvaardigheid van de fiscale rechtsfictie 
worden vergroot.1417.

1.7  De brug naar het empirische onderzoek 

In de voorgaande paragrafen zijn een aantal bouwstenen van het maatschappelijk 
draagvlak voor de fiscale rechtsfictie onderzocht. Naast algemeen geldende factoren, 
zoals de (belasting)moraal, is geconstateerd dat het oordeel over de rechtvaardigheid van 
de fiscale rechtsfictie een distributief en een procedureel element in zich draagt. Voor 
mijn onderzoek naar de ervaren rechtvaardigheid van de fiscale rechtsfictie zijn beide 
vormen van rechtvaardigheid van belang.1418 Zoals aangegeven ziet de distributieve 
rechtvaardigheid op de perceptie van de uitkomst van de verdeling, het eerlijk delen van 

1413 Tyler 2006 (1), blz. 73, beschouwt de mate van interactionele rechtvaardigheid, het tonen van respect voor de 
bewoners van een samenleving door gezaghebbende instanties, als belangrijkste factor. Dat respect overstijgt 
overigens het zuiver relationele niveau. 

1414 Putnam 1993, blz. 171 en Abts 2005, blz. 17. Samenwerking is dan alleen mogelijk onder het juk van formele 
regels en verplichtingen, dat belast en verzwaart elke transactie. Dat is de prijs die op sociaal gebied wordt 
betaald voor deze fiscale dwang.

1415 De gemiddelde belastingplichtige ziet geen verschil tussen beide instanties, ze vormen ‘één pot nat’ voor hem. 
1416 Reactie respondent op de open vragen.
1417 Bijvoorbeeld via internetconsultatie. Zie daarvoor, in meer algemene zin, Hug & Spörri 2011, Gribnau & Wit-

teveen 2005 en Essers 2010. 
1418 Een strikt onderscheid tussen beide percepties is niet mogelijk: de ene rechtvaardigheidsbeleving zal altijd de 

andere beïnvloeden. 
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lasten en lusten. Bij de procedurele rechtvaardigheid, de perceptie van de procedure zelf, 
zijn vooral de kenniscomponent en het controle-element relevant. Kan een belasting-
plichtige de fiscale rechtsfictie niet kennen noch herkennen (de rechtsfictie is betekenisloos)  
en kan hij evenmin invloed uitoefenen op haar uitkomsten (de belastingplichtige is 
machteloos), dan kan rechtsvervreemding optreden.

Deze globale beschouwing is gebaseerd op inzichten geput uit (sociaal)wetenschappelij-
ke literatuur over draagvlak, legitimiteit en vertrouwen. Wie het concrete draagvlak voor 
het gebruik van de fiscale rechtsfictie wil toetsen, zal verder moeten kijken dan dit 
papieren perspectief op de elementen van de rechtvaardigheid. Om daadwerkelijk zicht 
te krijgen op het beeld dat een belastingplichtige heeft over de fiscale rechtsfictie, zal zijn 
beleving van dit alsof concreet onderzocht moeten worden. Aristoteles merkt immers op:

“Om goede wetten te maken dient men de structuur van de ziel te kennen (…) en 
inzicht te hebben in de verschillende types van rechtvaardigheid.”1419 

Dat advies geldt ook voor de fiscale wetgever die een rechtsfictie in de inkomsten-
belasting introduceert, ook het gebruik van een fiscaal alsof moet leiden tot goede 
wetgeving. De wetgever zal zich daarom moeten buigen over de effecten van het gebruik 
van de fiscale rechtsfictie op de ‘ziel’ van zijn belastingplichtigen. Alleen wie rechtstreeks 
vraagt naar de perceptie van een belastingplichtige kan ‘de’ structuur van zijn ‘ziel’ ten 
aanzien van het alsof in de inkomstenbelasting leren kennen. Om de maatschappelijke 
legitimiteit, het als rechtvaardig ervaren, van de fiscale rechtsfictie te kunnen toetsen, is 
het noodzakelijk de belastingplichtige zelf aan het woord te laten. Alleen met die directe 
benadering kan de gevoelstemperatuur van dit element van het fiscale recht worden 
gemeten.1420 Het empirische onderzoek dat in het volgende hoofdstuk centraal staat 
fungeert als deze thermometer.

1419 Geciteerd uit Aristoteles’ Ethica Nicomachea. Zie ook Voermans 2006.
1420 De term ‘gevoelstemperatuur’ is ontleend aan Hertogh 2004, blz. 95 e.v.
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Hoofdstuk 2    De blik van de belastingplichtige 

2.1  Inleiding

De klank van het woord ‘inkomstenbelasting’ suggereert dat deze heffing datgene belast 
wat ‘in komt’. Het alsof-karakter van veel rechtsficties in de inkomstenbelasting zet een 
streep door die suggestie, deze ficties belasten immers datgene wat geacht wordt in te 
komen.1421 Het maatschappelijk draagvlak voor deze inkomstenbelasting, noodzakelijk 
voor haar acceptatie, lijkt daarom zwakker te worden naargelang deze heffing voorbij gaat 
aan het werkelijke inkomen van de belastingplichtige door gebruikmaking van een of 
meer fiscale rechtsficties. Met het negeren van zijn empirische inkomenswerkelijkheid, 
lijkt het individu zelf te vervagen.

Zoals aangegeven in het eerste deel van dit onderzoek maakt de empirische dimensie 
van de werkelijkheid geen onderdeel uit van de definitie van de fiscale rechtsfictie.1422 De 
afstand tussen deze dimensie van de werkelijkheid en de door de fiscale rechtsfictie 
gecreëerde fictieve fiscale rechtswerkelijkheid speelt echter een belangrijke rol bij de aan-
vaardbaarheid van dit alsof door de bewoners van een samenleving. Hun bereidheid om 
belasting te betalen is immers ook afhankelijk van het beeld van de rechtvaardigheid van 
de fiscale regels. 
In eerste instantie lijkt alleen het belasten van het daadwerkelijk genoten inkomen eerlijk. 
Ook de Staatssecretaris van Financiën concludeert dat het fiscaal afwijken van de 
empirische werkelijkheid niet zonder risico is:

“De fiscale werkelijkheid en de economische realiteit lopen te ver uiteen. Dit is slecht 
voor het maatschappelijk draagvlak.”1423

De gedachte is dat belastingplichtigen kritisch zijn over het gebruik van een rechtsfictie in 
de inkomstenbelasting. Dat lijkt ook logisch vanuit een ander standpunt: de relatie tussen 
deze fiscale rechtsfictie en bepaalde rechtsbeginselen. Het alsof kan immers haaks staan 
op het draagkrachtbeginsel en kan ook spanning veroorzaken met het gelijkheidsbegin-
sel. Anderzijds kan de fiscale rechtsfictie tegemoet komen aan de vereisten gesteld door 

1421 Voor de inkomstenfictie treedt dat gevolg direct op, bij de omstandighedenfictie op indirecte wijze.
1422 Zie deel 1, hoofdstuk 3, par. 3.7.
1423 Toespraak van de Staatssecretaris van Financiën op 14 april 2008 (Universiteit van Tilburg). Hoewel hij hier 

spreekt over de SW 1956, geldt zijn observatie van de relatie tussen beide werkelijkheden voor alle heffingen.
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de rechtszekerheid en de doelmatigheid. In de juridische literatuur wordt algemeen 
verondersteld dat de erkenning of miskenning van rechtsbeginselen effect heeft op het 
draagvlak voor een fiscale rechtsregel.1424 De juridische legitimiteit van het alsof beïnvloedt 
daarmee de maatschappelijke legitimiteit. Aangezien ook deze rechtvaardigheidspercep-
tie bepalend is voor de voorwaarden voor het hanteren van een fiscale rechtsfictie, zal 
onderzocht moeten worden of en in hoeverre de intuïtieve gedachte over de ervaren 
rechtvaardigheid van een fiscale rechtsfictie klopt. De daadwerkelijke invloed van het 
gebruik van rechtsficties in de inkomstenbelasting op de rechtvaardigheidsbeleving van 
belastingplichtigen is immers nog niet bekend: tot op heden is geen empirisch onderzoek 
verricht naar de kijk van belastingplichtigen op de fiscale rechtsfictie. Ook bij de evaluatie 
van de Wet IB 2001 is hun mening daarover nauwelijks in beeld gebracht.1425 Het zou 
daarom onjuist zijn om de hiervoor geschetste veronderstellingen klakkeloos te volgen. 
Geluid buigt zich immers naar wat we horen willen, maar wat niet altijd is.1426 

De in dit hoofdstuk verwerkte enquête vormt een eerste onderzoek naar de maatschap-
pelijke legitimiteit van de fiscale kleur van het alsof. In dit onderzoek komen niet alleen de 
constructieve meedenkers aan het woord, maar ook de dwarsdenkers. Samen vormen ze 
een goede dwarsdoorsnede van de 954 deelnemers aan de steekproef.1427 Het empirische 
onderzoek is in maart 2014 uitgevoerd.1428 Bij de vormgeving van het onderzoek, de 
formulering van de vragen en de analyse van de uitkomsten is gebruik gemaakt van de 
deskundigheid van sociaalwetenschappelijke onderzoekers.1429 

In dit hoofdstuk bespreek ik eerst de bouwstenen van dit onderzoek. Daarvoor beschrijf ik 
de aan het onderzoek ten grondslag liggende hypothesen die als basis dienen voor de 
onderzoeksvragen. Na een korte schets van een aantal andere elementen in het 
onderzoek, zoals de keuze voor bepaalde formuleringen en de samenstelling van de 
daadwerkelijke steekproef, zal kort worden gekeken naar de wijze waarop de uitkomsten 
van een empirisch onderzoek genuanceerd kunnen worden.
Aansluitend komen de antwoorden op onderzoeksvragen aan bod. Ik heb daarbij een 
onderscheid gemaakt in verschillende categorieën: de ervaren rechtvaardigheid van de 
rechtsfictie, het motief van dit alsof, haar tegenbewijsmogelijkheid, de draagkrachtbele-

1424 Zie Van Steenbergen 2013, blz. 213. 
1425 Vgl. Kamerstukken II 2005/2006, 30 375, nrs. 1–2, blz. 10: “Uit het bij belastingadviseurs en de Belastingdienst uit-

gevoerde enquêteonderzoek (…) komt met name naar voren dat box 3 aanzienlijk eenvoudiger is dan het 
vermogensinkomstenregime van de Wet IB 1964.” [cursivering SD]. 

1426 Vrij naar Van Leeuwen 2001, blz. 9. Ook Erasmus Darwin lijkt het geluid te willen buigen als hij, na het lezen van 
The Origin of Species, aan zijn broer Charles schrijft: “Je a-priori argumentatie bevalt me zo goed dat als de feiten 
er niet in passen, dat voor die feiten niet veel goeds belooft.” Zie Humphrey 2013, blz. 245. 

1427 Het aantal critici blijkt veel groter dan het aantal instemmers, zie verder. Van Gestel 2008, blz. 18 stelt dat deze 
kritische geluiden ook en zelfs meer waarde zouden hebben. In gelijke zin Trappenburg 2008.

1428 Het veldwerk voor dit onderzoek is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Veldkamp, Amsterdam.
1429 Werkzaam bij Unit Onderzoek en Marketing van de belastingdienst. 
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ving. De laatste categorie in dit hoofdstuk betreft een kwartet aan stellingen over deze 
fiscale rechtsfictie. Bij de beschrijving van elke onderzoekscategorie wordt eerst de 
vraagstelling toegelicht, aansluitend worden de onderzoeksresultaten zelf getoond en 
geanalyseerd. 1430 
Tot slot onderzoek ik of deze empirische resultaten aansluiten bij de fiscaaljuridische kijk 
op de rechtvaardigheidsperceptie van een rechtsfictie in de inkomstenbelasting. Ik sluit 
het hoofdstuk af met een korte conclusie. Aansluitend wordt in het derde hoofdstuk van 
dit deel de resultaten van de onderzoeksvragen uit een specifieke categorie, de gebleken 
en de gewenste bekendheid met de fiscale rechtsfictie, besproken.

2.2  Een empirisch onderzoek

2.2.1  Voorbij de randen van het wetboek 
Het uitvoeren van een empirisch onderzoek, het systematisch verzamelen, beschrijven en 
analyseren van data, is het bedrijven van wetenschap door over de boekrand heen te 
kijken naar de wijze waarop de in het boek beschreven regels worden ervaren. Deze proef-
ondervindelijke vorm van bestudering van het fiscale recht wordt niet zo vaak benut.1431

Ze wordt, wellicht daarom, ook minder gewaardeerd dan rechtswetenschappelijk onderzoek 
gebaseerd op het bestuderen van juridische teksten. Deze boekenwetenschap (law in the 

books) lijkt sterk te contrasteren met haar empirische soortgenoot (law in action) die 
gericht is op de werking van het (fiscale) recht in de dagelijkse werkelijkheid.1432 Voor een 
compleet beeld van het (fiscale) recht heeft echter de een de ander nodig. Ook in het 
fiscale recht zou het belang benadrukt moeten worden van de combinatie van een 
positief rechtelijke analyse vanuit de literatuur met empirisch onderzoek naar de (ervarings)
werkelijkheid van belastingplichtigen. Dat geldt ook ten aanzien van de fiscale rechtsfictie 
in de belastingwetgeving. De maatschappelijke legitimiteit van dit alsof kan alleen maar 
zichtbaar worden door er naar te vragen. Alleen empirisch onderzoek stelt die vragen.

Hoewel ik ter verrijking van de fiscaaljuridische blik op de fiscale rechtsfictie gebruik maak 
van de mogelijkheden die deze vorm van sociaalwetenschappelijk onderzoek biedt, blijft 
mijn blik over de rand van het wetboek heen gebaseerd op een fiscaaljuridische zienswijze. 
Het onderzoek is immers geschreven voor een fiscaaljuridisch publiek. Deze achtergrond 
kleurt de wijze van rapportage van de uitkomsten van dit onderzoek. Van een sociaalwe-
tenschappelijke weergave is daarom geen sprake. Dat perspectief zou leiden tot andere 

1430 Deze analyse is opgenomen in de paragrafen getiteld: ‘de onderzoeksvraag en de resultaten’.
1431 Positieve uitzonderingen zijn het empirisch onderzoek benut in de bijzondere proefschriften van N.C.G. Gubbels 

2011 (Samenlevingsverbanden in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting) en M.J. Hoogeveen 
2011 (De kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving). Ook Van Boom besteedt in zijn oratie uitgebreid 
aandacht aan de noodzaak van het ‘meten’ in het recht. Zie Van Boom 2015.

1432 Van den Bos 2014, blz. 3-4.
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formuleringen en andere accenten bij de analyse.1433 Om die reden geef ik bij de presentatie  
van de onderzoeksresultaten eerst een overzicht van de uitkomsten zelf, de fiscaaljuridische 
evaluatie van deze resultaten wordt in een afzonderlijke paragraaf vermeld.

Tot slot merk ik op dat de wereld moeilijk kenbaar is, dat geldt ook voor de wijze waarop 
mensen de in het fiscale recht ronddwalende ficties ervaren en beoordelen. De in het 
onderzoek verwerkte enquête over het alsof is daarom te beschouwen als een startpunt, 
geen eindpunt. Over de ervaren rechtvaardigheid van de fiscale rechtsfictie is nog het 
nodige te onderzoeken.

2.2.2  De onderzoekstaal
Een onderzoek naar de maatschappelijke legitimiteit van de fiscale rechtsfictie vergt een 
helder taalgebruik, zeker nu het fenomeen van het alsof in het fiscale recht voor een leek 
op fiscaaljuridisch gebied moeilijk te bevatten is. Daarom is uitgebreid stil gestaan bij de 
formulering van de vragen. Op aanraden van het bij de enquête betrokken onderzoeks-
bureau zijn in de vragenlijst termen als ‘fictie’ en ‘forfait’ zoveel mogelijk vermeden. Ook 
het vertolken van deze rechtsregels door te wijzen op hun alsof-karakter is met het oog op 
de mogelijke bijsmaak van deze terminologie gemeden, een vragenlijst dient immers zo 
neutraal mogelijk te worden verwoord. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de rechtsfictie 
in de inkomstenbelasting met de volgende, behoedzame omschrijving aan te duiden: 

“Uitgangspunt van de belastingwet is dat de belasting wordt berekend over het 
werkelijke inkomen van mensen. Hierop bestaan enkele uitzonderingen. Op sommige 
punten in de aangifte wordt de belasting niet berekend over het werkelijke inkomen, 
maar over een fictief bedrag dat in plaats komt van het werkelijke inkomen.”1434

Ook dan blijft het noodzakelijk om het, vaak onbekende, verschijnsel van de fiscale rechtsfictie 
toe te lichten met een voorbeeld. Om te voorkomen dat een aantal respondenten de te 
onderzoeken visie op het fiscale alsof zouden laten bepalen door hun perceptie van een 
concrete rechtsfictie in de inkomstenbelasting, zoals het eigenwoningforfait of de vermogens-
rendementsheffing, is er voor gekozen om deze bepalingen niet als voorbeeld te noemen 
in het onderzoek. Het bedachte voorbeeld van een fiscale rechtsfictie is daarom neutraal 
geformuleerd en toont aan dat toepassing van een alsof in de inkomstenbelasting niet tot 
een financieel nadeel hoeft te leiden, maar ook een financieel voordeel kan bieden:

1433 Een meer bij de sociaalwetenschappelijke benadering passende rapportage zal in een later stadium plaatsvinden.
1434 Er is gekozen voor de term ‘op sommige punten in de aangifte’ omdat deze aanduiding meer gericht is op de 

persoonlijke beleving door respondenten dan het, theoretisch zuiverder, alternatief ‘op sommige punten in de 
belastingwet ’.
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“Voorbeeld. Voor een bepaald soort inkomen wordt het fictieve bedrag bijvoorbeeld 
vastgesteld op het gemiddelde inkomen van Nederlanders. Stel dat dit gemiddelde 
in 2014 € 10.000 bedraagt. 
Het werkelijke inkomen van persoon A in dat jaar is € 9.000, van persoon B € 10.000 
en van persoon C € 11.000. De belasting wordt dan bij alle drie de personen berekend  
over € 10.000.”

Om er zeker van te zijn dat de formulering van de onderzoeksvragen begrepen wordt 
door de respondenten heeft het marktonderzoeksbureau eerst een kwalitatieve test 
uitgevoerd onder 8 proefpersonen. Zij zijn uitgebreid bevraagd over de wijze waarop zij 
de vragen in de enquête opvatten. Uit de test is gebleken dat zij deze vraagstelling juist 
interpreteren. Vervolgens is de vragenlijst nogmaals getoetst in een pilot onder 60 andere 
personen. Ook deze pilot heeft geen aanleiding gegeven tot aanpassingen in de 
vraagstelling.1435 Uit de reacties op de open vragen in het uiteindelijke onderzoek blijkt dat 
slechts een enkeling de vragenlijst als moeilijk ervaart.

2.2.3  De hypothesen en de onderzoeksmethode
De veronderstelling die ten grondslag ligt aan het empirische onderzoek is dat het gebruik 
van een rechtsfictie in de inkomstenbelasting kan leiden tot aantasting van het maat-
schappelijk draagvlak voor belastingheffing. Vermoed wordt dat de toepassing van deze 
alsof-bepalingen de rechtvaardigheidsbeleving van belastingplichtigen zal aantasten 
omdat het afwijken van de inkomenswerkelijkheid door hen zal worden ervaren als 
oneerlijk. Een groot deel van het empirische onderzoek richt zich op dit belangrijke aspect 
van de distributieve rechtvaardigheid. 
De belangrijkste vraag daarbij is of de belastingplichtige erop kan vertrouwen dat ook 
met introductie van een fiscaal alsof een eerlijke verdeling van lasten en lusten plaatsvindt, 
waardoor iedere bewoner van de samenleving naar rato van zijn draagkracht bijdraagt.  
Ook twee essentiële aspecten van de procedurele rechtvaardigheid komen in de enquête 
aan bod. Zo wordt onderzocht of een tegenbewijsmogelijkheid, een vorm van controle 
op de uitkomsten van het proces, relevant is voor de maatschappelijke legitimiteit van  
het fiscale alsof. Daarnaast is onderzocht of en in hoeverre de respondenten bekend zijn 
met het bestaan en de achtergrond van deze fiscale rechtsficties. Ook deze transparantie 
bij de besluitvorming en de informatieverstrekking over het bestaan en de achtergrond 
van de fiscale rechtsfictie vormt een essentieel element van de procedurele rechtvaardig-
heid.1436 

1435 Uit de in de enquête gestelde controlevragen blijkt eveneens dat de respondenten de vragen op de juiste wijze 
interpreteren. Zie de bijlage voor het overzicht van alle vragen. 

1436 Wenzel 2003, blz. 49 e.v. Zie verder deel 3, hoofdstuk 3.
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Vermoedelijk zal de mate van acceptatie van de fiscale rechtsfictie ook de bereidheid tot 
het naleven van deze fiscale rechtsregel beïnvloeden. In de praktijk kan een dergelijk 
effect niet nauwkeurig onderzocht worden. Enerzijds omdat het daadwerkelijke gedrag 
van respondenten niet volledig overeen zal komen met het door hen gerapporteerde 
gedrag, anderzijds omdat veel fiscale rechtsficties zich juist kenmerken door de geringe 
mogelijkheden om toepassing daarvan te vermijden. Dat creëert een hoog niveau van 
(afgedwongen) compliance in de vorm van het zich schikken naar de door het alsof 
opgelegde norm. De (belasting)weerstand die daardoor kan ontstaan, kan zich echter op 
andere wijze uiten.1437

De verwachting is bovendien dat de vermoedelijk negatieve waardering van deze fiscale 
rechtsficties niet in gelijke mate zal gelden voor iedere variant: de rechtvaardigheidsbele-
ving lijkt ook afhankelijk van het motief van het alsof. Interessant is daarnaast de vraag of 
de mogelijkheid tot tegenbewijs - het niet toepassen van de alsof-benadering indien de 
belastingplichtige de werkelijke inkomsten kan aantonen - de acceptatie van de fiscale 
rechtsfictie beïnvloedt. Het leveren van tegenbewijs biedt de belastingplichtige immers 
een mogelijkheid om controle uit oefenen over het proces en de uitkomst van zijn belas-
tingheffing. Vermoed wordt dat het aanbieden van deze controlemogelijkheid bij de 
gepresenteerde motieven voor de fiscale rechtsfictie haar acceptatie zal vergroten.

De belangrijkste onderzoeksvragen zijn als volgt geformuleerd:

o Wordt het gebruik van de rechtsfictie in de inkomstenbelasting ervaren als rechtvaardig?
o In welke mate hebben de motieven voor het gebruik van deze fiscale rechtsfictie 

effect op haar acceptatie? 
o In welke mate beïnvloedt de mogelijkheid tot tegenbewijs de acceptatie van deze 

fiscale rechtsfictie? 

Met het oog op deze gelaagde onderzoeksvraag zijn zes verschillende versies van de 
vragenlijst ontwikkeld. Aan de deelnemers aan het onderzoek zijn drie verschillende 
motieven voor het gebruik van rechtsficties in de inkomstenbelasting voorgelegd en bij elk van 
deze categorieën wordt al dan niet de mogelijkheid tot tegenbewijs verondersteld.1438 
Om praktische redenen is bij dit empirische onderzoek enigszins afgeweken van de in het 
tweede deel van dit onderzoek onderscheiden fictiecategorieën (de pragmatische 
rechtsfictie, de anti-misbruikfictie en de mengfictie).1439 Bij de aan de respondenten 
gepresenteerde motieven is de mengfictie niet als een afzonderlijke categorie in beeld 

1437 Dat is de eerder beschreven prijs op sociaal gebied van een stringente uitvoer van de wet, zie deel 3, hoofdstuk 1, 
par. 1.5.2. Een meting van deze indirecte gevolgen is echter niet mogelijk.

1438 In de onderzoekswereld aangeduid als een 3*2 design, een 3 (drie verschillende doelen) x 2 (tegenbewijs 
 mogelijk: nee, ja) indeling. Op die manier ontstaan 6 groepen die elk een eigen scenario voorgelegd krijgen.

1439 Zie deel 2, hoofdstuk 1, par. 1.5. Ik laat de niet onderzochte maatschappelijke motieven hier onbesproken.
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gebracht, omdat het gelijktijdig hanteren van uiteenlopende motieven het beeld van de 
fiscale rechtsfictie wellicht zou vertroebelen. Het motief voor de pragmatische rechtsfictie 
is in de enquête bovendien in tweeën geknipt. Deze pragmatiek behelst immers twee 
tegengesteld gerichte argumenten: waar de eenvoud zich richt op de gebruiker van de 
belastingwetgeving, is de doelmatigheid georiënteerd op de uitvoerder daarvan.1440 

Omdat vermoed wordt dat het verschil in richting van invloed kan zijn op de gepercipieerde 
rechtvaardigheid van de fiscale rechtsfictie, zijn deze pragmatische motieven aan de 
respondenten gepresenteerd als afzonderlijke argumenten.

De in de vragenlijst voorgelegde motieven voor het hanteren van de fiscale rechtsfictie 
zijn als volgt verwoord:

Versie 1 en 2 van de vragenlijst (eenvoud, gecombineerd met wel/geen tegenbewijs):
De reden dat de belastingwet op sommige punten afwijkt van het werkelijke inkomen 
is dat het invullen van de aangifte daardoor eenvoudiger wordt.
Er wordt (ook, respectievelijk niet) afgeweken van het werkelijke inkomen als iemand 
kan aantonen hoe hoog zijn werkelijke inkomen is.

Versie 3 en 4 van de vragenlijst (anti-misbruik, gecombineerd met wel/geen tegenbewijs):
De reden dat de belastingwet op sommige punten afwijkt van het werkelijke inkomen 
is om het moeilijker te maken belasting te ontduiken. 
Er wordt (ook, respectievelijk niet) afgeweken van het werkelijke inkomen als iemand 
kan aantonen hoe hoog zijn werkelijke inkomen is 

Versie 5 en 6 van de vragenlijst (doelmatigheid, gecombineerd met wel/geen tegenbewijs): 
De reden dat de belastingwet op sommige punten afwijkt van het werkelijke inkomen 
is dat de belastingdienst de aangifte dan makkelijker kan controleren. 
Er wordt (ook, respectievelijk niet) afgeweken van het werkelijke inkomen als iemand 
kan aantonen hoe hoog zijn werkelijke inkomen is. 

De op deze wijze onderzochte rechtvaardigheidsbeleving van de fiscale rechtsfictie is 
vervolgens vergeleken met de ervaren rechtvaardigheid van de regels voor de inkom-
stenbelasting in het algemeen. In de analyse zijn ook andere factoren onderzocht die 
invloed kunnen uitoefenen op de aanvaarding van fiscale regels, zoals de (algemene) 
houding ten aanzien van belastingheffing. 

2.2.4  De steekproef
De doelgroep van het onderzoek bestaat uit particuliere belastingplichtigen. Deze 
respondenten zijn geselecteerd door een random steekproef te trekken uit een panel. 

1440 De andere elementen van het begrip eenvoud, zoals het kunnen doorzien wat met een wettelijke bepaling 
wordt beoogd, is bij de vraagstelling in de enquête buiten beschouwing gelaten. Dit element keert terug in 
hoofdstuk 3 van deel 3.
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Voor het empirische onderzoek is het niet noodzakelijk dat deze respondenten in de 
afgelopen jaren aangifte voor de inkomstenbelasting hebben gedaan.1441

Aan deze respondenten is op willekeurige basis een van de zes versies van de vragenlijst 
voorgelegd, daarbij is gestreefd naar groepen van ongeveer gelijke omvang die elk 
minimaal 150 respondenten bevatten. De uiteindelijke verdeling van deze zes groepen is 
als volgt:

1441 De antwoorden op de vraag ‘Hebt u de laatste keer dat u aangifte inkomstenbelasting deed dat zelf gedaan, 
met hulp van een ander of heeft u het volledig uitbesteed?’ tonen overigens aan dat 6% geen aangifte heeft 
gedaan. 

Tabel 3.1

Samenstelling onderzoeksgroep (n=954)

Geslacht (%) Opleiding (%)

Man 49 Basis- of lager (beroeps)onderwijs 24

Vrouw 51 Middelbaar (beroeps)onderwijs 44

Hoger (beroeps)onderwijs 32

Leeftijd (%) Maandinkomen huishouden, netto (%)

0 - 17 jaar 0 € 0 t/m € 1.000 5

18 - 24 jaar 11 € 1.001 t/m € 2.000 14

25 - 34 jaar 15 € 2.001 t/m € 3.000 24

35 - 44 jaar 18 € 3.001 t/m € 4.000 22

45 - 54 jaar 19 € 4.001 t/m € 5.000 10

55 - 64 jaar 17 € 5.001 en meer 4

65 jaar en ouder 20 Wil ik liever niet zeggen 21

Tabel 3.2

Verdeling

Gegeven motief Tegenbewijs Tegenbewijs Totaal
fictie niet mogelijk wel mogelijk

Eenvoud 177 151 328

Anti-misbruik 153 154 307

Controle gemak 164 155 319

Totaal 494 460 954
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De licht afwijkende omvang van de zes verschillende groepen beïnvloedt de vergelijk-
baarheid van de uitkomsten niet aangezien met percentages wordt gewerkt. 

2.2.5  De homo statisticus
Wie zich verdiept in de eigenaardigheden van de (eigen) menselijke natuur weet dat ieder 
mens een vat vol tegenstellingen is. Dat gegeven is lastig hanteerbaar voor onderzoekers 
en statistici, daarom gieten we deze complexe mens liever in een beter hanteerbaar 
model en ontwerpen zo de maatman.1442 Maar deze fictieve mens mag alleen worden 
benut binnen zijn eigen theoretische context. Het is onjuist om dat eendimensionale 
beeld zonder meer te vertalen naar een grotere werkingssfeer. Dat geldt ook voor dit 
onderzoek. De daaruit gebleken opvattingen van de respondenten zijn opgebouwd uit 
hun antwoorden op de aan hen gestelde vragen. De reacties van deze homo statisticus 
schetst dus geen visie van ‘de’ gemiddelde belastingplichtige over ‘de’ fiscale rechtsfictie. 
De hierna genoemde percentages vertegenwoordigen het berekende gemiddelde van 
de antwoorden gegeven door de onderzoeksgroep. Dat geeft alleen informatie over 
deze, overigens zorgvuldig geselecteerde, proefpersonen. Hoe deze respondent 
daadwerkelijk denkt, blijkt ook uit zijn reacties op de open vragen. Een selectie daaruit is 
her en der verwerkt in de tekst van dit hoofdstuk, ter illustratie van de veelkleurige 
meningen over het fiscale alsof. Voordat de kern van het empirische onderzoek wordt 
gepresenteerd, maken we eerst kennis met de respondenten in deze steekproef.

2.2.6  Gevoel bij belasting betalen van de respondenten
In het eerste hoofdstuk van dit derde deel is gesproken over de maatschappelijke 
legitimiteit, het als rechtvaardig ervaren van een regel zoals de fiscale rechtsfictie. Deze 
rechtvaardigheidsbeleving van een belastingplichtige vormt een essentieel onderdeel 
van zijn draagvlak voor belastingheffing, zijn bereidheid om de fiscale rechtsregels, 
inclusief de daarin opgenomen ficties, te aanvaarden en na te leven. De beeldvorming 
over het fiscale stelsel - de perceptie van de belastingplichtige - speelt daarbij een 
essentiële rol. Om te onderzoeken met welke blik iemand kijkt naar het fiscale stelsel van 
‘zijn’ belastingwetgever, kan hem worden gevraagd een keuze te maken tussen drie 
omschrijvingen van het gevoel bij belasting betalen. Deze vraag, een klassiek element in 
empirische onderzoeken naar de ervaren rechtvaardigheid van belastingheffing, is ook 
gesteld in het onderzoek over de fiscale rechtsfictie. 

1442 Vgl. de homo economicus gebaseerd op de rationele keuzetheorie, zie Kinsey 1989, blz. 103. Ook het recht 
creëert fictieve mensen, zie deel 1, hoofdstuk 1, par. 1.2.1. Het hypothetische gedrag van deze normpersoon 
staat bijvoorbeeld model bij de gebruikelijkheidstoets van een terbeschikkingstelling (art. 3.91, lid 3 Wet IB 
2001). 
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De vraag luidt:
Welke omschrijving van belasting betalen omschrijft uw persoonlijke gevoel het beste?
o Ik draag iets bij.
o Ik sta iets af.
o Er wordt mij iets afgenomen.1443

Uit de door een respondent gemaakte keuze worden aanwijzingen geput voor zijn 
houding ten aanzien van het betalen van belasting. De houding wordt gekwalificeerd als 
positief (antwoord 1), neutraal (antwoord 2) of negatief (antwoord 3).1444 Deze kwalificaties 
gelden overigens vanuit het standpunt van de belastingheffer. 

Belasting betalen: offer, prijs of straf
Van de Braak concludeert dat de houding ten opzichte van het betalen van belasting 
ook iets zegt over het beeld dat de respondent heeft over de samenleving waarvan 
hij deel uitmaakt.1445 Wie een positieve houding toont tegenover belasting betalen  
(ik draag iets bij), zal deze heffing beschouwen als een offer dat hij wil brengen voor  
de verworvenheden van zijn samenleving. In de visie van deze respondent stoelt  
de maatschappelijke orde vooral op consensus (het maatschappelijk contract). De 
eerder besproken reciprociteitsgedachte kan daarbij een rol spelen.1446 
Wie een neutrale houding toont (ik sta iets af), ziet het betalen van belasting 
hoofdzakelijk als een prijs die moet worden voldaan voor het profijt van publieke 
voorzieningen in een maatschappelijke orde gebaseerd op de eerder beschreven 
ruilrechtvaardigheid.1447 Het betalen van belasting is in dat opzicht te vergelijken met 
een investeringsbeslissing (de voor wat hoort wat gedachte, quid pro quo).1448 

Heeft iemand een negatieve houding tegenover belasting betalen (er wordt mij iets 
afgenomen), dan zal hij de heffing beschouwen als een gedwongen afdracht, een 
straf. In de ogen van deze belastingplichtige is de samenleving gebaseerd op dwang. 
Hij ziet belastingheffing als een inkomensoverdracht op onvrijwillige basis waar 
tegenover geen directe tegenprestatie te verwachten valt.

1443 Wijle 1976, blz. 1.
1444 Deze vraag wordt ook gesteld in De Fiscale Monitor. In 2014 vertoont 30% van de ondervraagde particuliere 

 belastingplichtigen een positieve houding ten opzichte van belastingbetaling. In de jaren 2009 t/m 2013 
schommelt dit percentage steeds tussen de 29% en de 35%. 

1445 Volgens Van de Braak 1979, blz. 1173 e.v., is de nationale grondhouding ten opzichte van belastingheffing  
ook etymologisch te herleiden uit haar naam. Het Duitse Steuer duidt oorspronkelijk op steun (houding 1),  
de neutrale Deense term Skat betekent schatkist (houding 2) en het Frans Impôt suggereert dwang (houding 3). 
Mijns inziens duidt ook het Nederlandse woord (belasting) op houding 3, het afnemen van iets.

1446 Ook consensus is gebaseerd op wederkerigheid, zie deel 3, hoofdstuk 1, par. 1.4.2.
1447 Zie deel 3, hoofdstuk 1, par. 1.4.1.
1448 De prijs van belastingen gedraagt zich anders dan de prijs voor goederen waarbij het nut van de uitwissel-

ing los staat van degene die het goed verschaft. Belastingbetaling is veeleer een sociale ruil tussen partijen.  
De waarde van dat ‘goed’ is intrinsiek verbonden met hun onderlinge relatie, zie Van de Braak 1979, blz. 72 e.v. 
De sociologische ruiltheorie die Van de Braak vervolgens ontwikkelt, is een mengsel van de fiscale offertheorie 
(het do ut des) en de fiscale ruilrechtvaardigheidstheorie. Zie daarvoor hoofdstuk 9 van zijn proefschrift. 
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De door Van de Braak geschetste relatie tussen het gevoel bij belasting betalen en de visie 
op de maatschappelijke orde lijkt aannemelijk, hoewel deze (nog) niet empirisch is 
aangetoond. Ook voor het empirische onderzoek naar de fiscale rechtsfictie zijn deze ver-
onderstellingen van belang, met name voor de waarde van de motieftoetsing en haar 
invloed op de ervaren rechtvaardigheid van het alsof.

Voor het deel van de respondenten dat het betalen van belasting beschouwt als een 
investering in ‘zijn’ samenleving (de neutrale houding: ik sta iets af), is het motief voor het 
benutten van een fiscale rechtsfictie zeer relevant. De acceptatie van de ruilrechtvaardig-
heid van het alsof is immers afhankelijk van de mate waarin het betalen van belasting over 
een gefingeerd inkomen een rendement oplevert in materiële of psychische zin. Bij die 
afweging spelen de argumenten voor de benutte techniek van de fiscale rechtsfictie een 
belangrijke rol. Zo kan een belastingplichtige de veronderstelde voordelen van de 
eenvoud voortvloeiend uit het gebruik van een pragmatische rechtsfictie afwegen tegen 
het nadeel dat niet meer wordt geheven op basis van het werkelijke inkomen.1449

Het motief voor het gebruik van een fiscaal alsof is ook van belang voor respondenten die 
belastingheffing zien als een offer dat door deelnemers aan de samenleving wordt 
gebracht (de positieve houding). De verdeling van de last van dit offer dient immers op 
rechtvaardige wijze te geschieden. Nu de verschillende argumenten voor het hanteren 
van de fiscale rechtsfictie van invloed zijn op die (ervaren) rechtvaardigheid, zijn die 
motieven daarom ook voor deze respondent van belang. Deze belastingplichtige hecht 
aan reciprociteit: hij wil er op kunnen vertrouwen dat ook de ander zijn bijdrage levert. De 
introductie van een fiscale rechtsfictie die op directe wijze misbruik van de regelgeving 
door die ander dwarsboomt, zal voor deze respondent eerder als rechtvaardig worden 
ervaren dan een pragmatisch alsof dat deze waarborgfunctie in minder zichtbare mate 
toont.

Een belastingplichtige die negatieve gevoelens heeft over het betalen van belasting zal 
iedere vorm van belastingheffing beschouwen als een gedwongen bijdrage (er wordt mij 
iets afgenomen). Wie door deze bril naar belastingheffing kijkt, hecht minder belang aan 
de motieven die de wetgever hanteert voor het gebruik van de fiscale rechtsfictie. Ook 
belastingheffing wortelend in een alsof zal worden ervaren als ‘diefstal’. Zou het merendeel 
van de respondenten in het onderzoek deze negatieve gevoelens over het betalen van 
belasting koesteren, dan zou de motieftoets weinig toegevoegde waarde hebben. Dat 
blijkt evenwel niet het geval:

1449 Een van de respondenten merkt op: “als de belastingregels op basis van dat fictieve inkomen dan ook nog 
vereenvoudigd worden, dan zou ik er zeker voor voelen.” Reactie respondent op de open vragen.
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Nu uit grafiek 3.1 blijkt dat 68% van de respondenten een positief of neutraal gevoel heeft 
bij het betalen van belasting (ik draag iets bij, respectievelijk ik sta iets af), is de vraag naar het 
motief van de fiscale rechtsfictie wel relevant. De groep respondenten met een negatieve 
houding (er wordt mij iets afgenomen) bedraagt 32% en is daarmee aanzienlijk kleiner.

2.2.7  De persoonlijke norm van de respondenten
Een tweede korte kennismaking met de respondenten toont hun normgevoel. In dat 
kader zijn verschillende stellingen aan hen voorgelegd. De respondenten kunnen deze 
stellingen beoordelen op een schaal van 1 (helemaal oneens) tot 5 (helemaal eens). Uit het 
oordeel over deze stellingen blijkt dat het gerapporteerde normgevoel (zeer) hoog is1450: 

1450 Er is geen analyse verricht naar een mogelijk significant verschil tussen de gemeten normen onderling.
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Norm 1 omvat het algemene gebied van regelgeving. Deze norm is gemeten aan de 
hand van twee stellingen (los van het betalen van belasting):
Stelling 1.a Ik houd mij altijd en in alle situaties aan de regels, en 
Stelling 1.b Ik voel mij moreel verplicht om me aan alle regels te houden. 

Norm 2 betreft de verplichtingen op fiscaal gebied. Deze norm is gemeten met de stelling: 
Stelling 2   Ik zou me schuldig voelen als ik niet mijn volledige deel aan belastingen 

zou betalen. 

Norm 3 ziet op de algemene houding op fiscaal terrein. Deze norm is gemeten met de stelling: 
Stelling 3 Belastingontduiking is onacceptabel. 

Uit deze resultaten blijkt dat deze respondenten een hoge norm hanteren, ze vinden ook 
dat ze zich aan de fiscale regels moeten houden. Bovendien vinden de respondenten 
belastingontduiking onacceptabel, zoals blijkt uit de score van 4,1 op een schaal van 5 op 
de derde stelling (zie grafiek 3.2). 

Fiscale eerlijkheid
Hoewel geen afzonderlijke analyse is uitgevoerd naar de verschillen tussen de 
gemeten normen, lijkt de relatief lagere score op de stelling van de eigen fiscale 
norm (norm 2) overeen te stemmen met de klassieke, maar niet onwankelbare, 
assumptie dat de mens vooral zijn eigen belang zou nastreven.1451 Ook dan blijkt de 
gemiddelde respondent uit de steekproef echter bereid zijn steentje bij te dragen 
aan de samenleving. De gemiddelde persoonlijke fiscale norm is immers hoog: deze 
bedraagt 3,2 op een schaal van 5 (norm 2, grafiek 3.2). Deze respondent voelt zich 
schuldig als hij niet zijn volledige deel aan belastingen zou betalen. Door zijn fiscale 
verplichtingen na te komen, doet hij wat de samenleving van hem verwacht.

In het debat over fiscaliteit en ethiek dat de afgelopen jaren is gevoerd, duikt daarbij 
regelmatig het begrip (tax) fairness op.1452 Deze fiscale eerlijkheid is een normatief 
concept en heeft daarom vele gezichten. Het betreft hier een eerlijkheid op het 
horizontale vlak: de verplichtingen die belastingplichtigen hebben ten opzichte van 
elkaar, de eerder besproken reciprociteit. In ruimer verband treden die verplichtingen 
op wanneer individuen besluiten om samen te werken voor wederzijds voordeel. Dat 
vereist ook een wederzijds bijdragen aan het geheel. Een belastingplichtige blijkt 
eerder bereid om zijn eigen fiscale bijdrage te leveren, als hij er op kan vertrouwen 
dat ‘de’ ander ook zijn deel bijdraagt.1453 Zoals hiervoor al is opgemerkt kan die 

1451 Die visie is inmiddels gewankeld. Zowel Van de Braak 1981, blz. 57 als Van den Bos 2009, blz. 93 concluderen dat 
de mens geen wezen is dat uitsluitend gericht is op zijn (materiële) eigen belang. Een deel van het menselijk 
gedrag wordt gemotiveerd door sociale drijfveren.

1452 Zie Galle 2008, Gribnau 2013 en Happé 2011 (1).
1453 Deze reciprociteit is besproken in deel 3, hoofdstuk 1, par. 1.4.2.
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gedachte een rol spelen bij de acceptatie van het alsof in de inkomstenbelasting. Als 
een fiscale rechtsfictie op directe wijze kan voorkomen dat de ander zich oneerlijk zal 
gedragen in fiscaal opzicht, zal zij vermoedelijk sneller worden geaccepteerd dan een 
zuiver pragmatisch alsof.

2.3  De ervaren rechtvaardigheid van de fiscale rechtsfictie 

2.3.1  De onderzoeksvraag en de resultaten
Hofstra heeft belastingheffing omschreven als een confrontatie tussen belastingbetaler 
en overheid. Bij deze confrontatie verleent de belastingbetaler alleen medewerking aan 
de heffing als hij voldoende vertrouwen heeft in de heffende overheid en tegelijkertijd de 
heffingen in concreto ervaart als redelijk, in de zin van eerlijk.1454 Deze laatste factor, de 
rechtvaardigheidsbeleving van de fiscale rechtsregels, is in het onderzoek op twee manieren 
onderzocht:

o Vraag: Hoe eerlijk of oneerlijk vindt u het als bij belastingheffing wordt afgeweken 
van het werkelijke inkomen?

o Stelling: De regels voor de Nederlandse inkomstenbelasting zijn rechtvaardig.

Op beide aspecten kan worden geantwoord met een schaal van 1-5. Het cijfer 1 staat voor 
‘helemaal oneens’ met de stelling, respectievelijk ‘heel oneerlijk’ ten aanzien van de vraag 
naar het gebruik van ficties in de inkomstenbelasting. Het cijfer 5 representeert de 
antwoorden ‘helemaal eens’ respectievelijk ‘heel eerlijk’.

1454 Hofstra 1986, blz. 53 e.v. In vergelijkbare zin: Giele 1977, blz. 3.

Tabel 3.3

Vraag: hoe eerlijk of oneerlijk vindt u  
het afwijken van het werkelijke inkomen 
bij belastingheffing (de fiscale fictie)?

Stelling: de regels voor  
de Nederlandse inkomstenbelasting 
zijn rechtvaardig

Heel oneerlijk 28% Helemaal oneens 8%

Oneerlijk 34% Oneens 22%

Neutraal 30% Neutraal 45%

Eerlijk 6% Eens 22%

Heel eerlijk 2% Helemaal eens 3%
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Wat we in deze tabel aflezen is dat 30% van de respondenten het oneens tot helemaal 
oneens is met de stelling dat de regels voor de inkomstenbelasting eerlijk zijn, waar 62% 
van hen de fiscale rechtsfictie oneerlijk tot heel oneerlijk vindt. Onderstaande grafiek 
geeft deze in tabel 3.3 genoemde resultaten weer als een gemiddelde score van de 
respondenten in dit onderzoek.

De gemiddelde score voor de ervaren rechtvaardigheid van de fiscale fictie bedraagt 2,2 
op een schaal van 5. De ervaren rechtvaardigheid van de regels voor de Nederlandse 
 inkomstenbelasting scoort hoger, namelijk 2,9 op een schaal van 5. Het verschil tussen de 
beide scores blijkt significant, de gemeten verschillen in de ervaren rechtvaardigheid 
berust dus niet op toeval.1455 

Vervolgens is onderzocht op welke wijze de beleving van fiscale ficties correleert met de 
grondhouding ten aanzien van belastingheffing. 

De respondenten onderscheiden zich in hun houding ten aanzien van belastingheffing in 
het algemeen. Deze houding kan positief zijn, neutraal of negatief. Zoals eerder aangegeven 
wordt deze houding weerspiegeld in het omschreven gevoel bij belasting betalen:  
‘Ik draag iets bij’, ‘ik sta iets af’, ‘er wordt mij iets afgenomen’.1456 Voor deze drie groepen 
respondenten is de rechtvaardigheidsbeleving van fiscale ficties vergeleken. Uit grafiek 3.4  
blijkt dat de rechtvaardigheidsbeleving ten aanzien van fiscale ficties van de eerste twee 
groepen onderling niet significant van elkaar verschilt. De rechtvaardigheidsbeleving van 
respondenten met de houding ‘er wordt mij iets afgenomen’ blijkt significant lager dan 
die van de andere twee groepen. 

1455 In de statistiek geeft de term significant aan dat het gevonden effect niet berust op toeval. In dit onderzoek is 
gewerkt met de zogenoemde 95% regel waarbij 5% kans op toeval wordt toegestaan.

1456 Zie deel 3, hoofdstuk 2, par. 2.2.6.
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2.3.2  Fiscaaljuridische evaluatie van de waarneming
De in grafiek 3.3 en grafiek 3.4 weergegeven metingen onderzoeken de veronderstelling 
dat de respondenten het bestaan van fiscale rechtsficties als weinig rechtvaardig zullen 
beleven.1457 De gegevens van beide metingen bieden duidelijke aanwijzingen dat de 
fiscale rechtsfictie als minder rechtvaardig (eerlijk) wordt ervaren dan de algemene fiscale 
regels voor de Nederlandse inkomstenbelasting.1458 Op grond van deze resultaten kan 
bovendien worden vastgesteld dat alle drie onderscheiden groepen lager scoren op de 
rechtvaardigheidsbeleving van fiscale ficties dan op de score voor ervaren rechtvaardig-
heid van de regels voor de inkomstenbelasting. Dit geldt zowel voor de groep met een 
negatieve, een neutrale als een positieve grondhouding ten aanzien van belastingheffing. 
Daarnaast is gesignaleerd dat groepen met een positieve of neutrale grondhouding ten 
aanzien van belastingheffing in hun rechtvaardigheidsbeleving van fiscale ficties niet 
significant verschillen. De groep met een negatieve grondhouding ten aanzien van belas-
tingheffing scoort, zoals verwacht, significant lager in de rechtvaardigheidsbeleving van 
de fiscale rechtsfictie. 

Deze uitkomsten stemmen overeen met de veronderstellingen in de literatuur over de 
rechtvaardigheidsbeleving van de fiscale rechtsfictie.1459 Bovendien zie ik er een bevestiging in 
van mijn vermoeden dat de toepassing van deze alsof-bepalingen de rechtvaardigheids- 

1457 De gemiddelde score van 2.2 op een schaal van 5 voor de rechtvaardigheidsbeleving van ficties en de gemiddelde 
score van 2,9 voor de ervaren rechtvaardigheid van de regels voor de inkomstenbelasting vormen hiervoor een 
duidelijke aanwijzing. Omdat de verschillen op groepsniveau zijn onderzocht, is het niet mogelijk om uitspraken 
te doen op persoonsniveau. 

1458 De formulering geeft weer dat de ervaren rechtvaardigheid van ficties is afgezet tegen de rechtvaardigheids-
beleving van de (algemene) regels die gelden voor de inkomstenbelasting. Deze laatste meting functioneert 
als ‘norm’ voor de mate van rechtvaardigheidsbeleving. 

1459 Zie deel 3, hoofdstuk 1, par. 1.2.1.
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beleving van een belastingplichtige aantast omdat hij het afwijken van zijn inkomenswer-
kelijkheid ervaart als oneerlijk.1460 Voor een op draagkracht stoelende inkomstenbelasting 
is de basisnorm immers dat deze belasting wordt geheven over het daadwerkelijke 
inkomen, dat wordt eerlijk gevonden. Zo merkt een respondent op:

“Het werkelijke inkomen moet leidend zijn, dan betaalt ieder naar draagkracht bij.”1461

Bij het gebruik van fiscale rechtsficties wijkt de belastingwetgever af van deze basisnorm. 
Uit de hiervoor vermelde onderzoeksgegevens blijkt dat in totaal slechts 8% van de 
respondenten het gebruik van een fiscale rechtsfictie in de inkomstenbelasting bestempelt  
als eerlijk of heel eerlijk.1462 De aansluiting van de fiscale rechtsfictie met de eigen perceptie 
van een rechtvaardige heffing is kennelijk te gering om een draagvlak te kunnen 
ontwikkelen voor een heffing gebaseerd op een alsof. Een stelsel van fiscale rechtsregels 
zou echter zoveel mogelijk moeten corresponderen met de normen en waarden van de 
bewoners van een samenleving, dat vergroot het draagvlak voor en dus de aanvaarding 
van de belastingheffing. Ook de wetgever erkent dat.1463

De rechtvaardigheidsbeleving van de groep respondenten met een negatieve grond - 
houding ten aanzien van belasting betalen is zelfs significant lager. Dat verwondert niet: 
wie het betalen van belasting ervaart als een ontnemen, zal zeker ook wantrouwend 
staan tegenover een belastingheffing gebaseerd op een alsof. Uit deze groep komen 
geluiden als:

“Buitengewoon crimineel wanneer daar, zoals bij bv de vermogensbelasting (…) 
wordt uitgegaan van een zeer duidelijk niet bestaande werkelijkheid.”1464

De vaststelling dat de fiscale rechtsfictie als weinig rechtvaardig wordt ervaren door alle 
respondenten kan een belemmering vormen voor hun aanvaarding van deze fiscale 
rechtsregels en de daaruit voortvloeiende fiscale verplichtingen. Uiteindelijk kan deze 
negatieve perceptie ook gevolgen hebben voor de bereidheid om te voldoen aan de 
algemene verplichting tot het betalen van belasting. Dat risico neemt toe als het afwijken 
of het ontwijken van een als onrechtvaardig beleefde fiscale rechtsfictie niet mogelijk 
is.1465 Volgens sociaalwetenschappelijk onderzoeksliteratuur zijn immers de rechtvaardig-

1460 Zie deel 3, hoofdstuk 2, par. 2.2.3.
1461 Reactie respondent op de open vragen. Ik heb het taalgebruik niet aangepast.
1462 Zie deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.3.1, tabel 3.3.
1463 Kamerstukken II 1996/1997, 25 810, nr. 1-2, Nota ‘Belastingen in de 21e eeuw: Een verkenning’, blz. 35.
1464 Reactie respondent op de open vragen. Opvallend is dat deze respondent de vermogensrendementsheffing 

duidt als een vermogensbelasting, maar vervolgens wel spreekt over een afwijken van de werkelijkheid
1465 De onvrede kan zich op andere manieren manifesteren, bijvoorbeeld door het ontwijken van andere fiscale 

rechtsregels.
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heidsbeleving van de regels, de aanvaarding daarvan en het uiteindelijke fiscale gedrag 
nauw met elkaar verbonden. 
Het risico van deze belemmeringen geldt temeer nu uit het onderzoek blijkt dat zowel 
belastingplichtigen met een positieve houding ten aanzien van belastingheffing (ik draag 
iets bij), een neutrale houding (ik sta iets af), als een negatieve houding (er wordt mij iets 
afgenomen) de fictie als minder rechtvaardig ervaren. Uit de reacties op de open vragen 
blijkt dat bij veel respondenten zich verbazen over het hanteren van een fiscaal alsof door 
de wetgever: 

“Het voelt een beetje alsof je vogelvrij bent. Ik mag zelf toch ook geen gemiddelde of 
ander bedrag van mijn inkomen gaan opgeven om dat dat mij beter uit komt? (…) 
Dus niet marchanderen met een ander zijn geld, zeker niet als overheid.”1466

Dat risico maakt de vraag relevant of verschillende motieven (rechtvaardigingsgrond-
slagen) voor het gebruik van fiscale ficties de aanvaarding van die ficties beïnvloeden. Als 
immers verschillende motieven een ander effect hebben op de aanvaarding, kan door 
communicatie over die motieven de aanvaarding van de regelgeving en daarmee ook de 
compliance worden beïnvloed. 

2.4  Invloed van het motief op de ervaren rechtvaardigheid

2.4.1  De onderzoeksvraag en de resultaten 
Nu de algemene rechtvaardigheidsbeleving van het fiscale alsof is gemeten, wordt 
nagegaan of het motief voor het gebruik van deze fiscale rechtsfictie van invloed is op  
de acceptatie daarvan. Voor deze tweede onderzoeksvraag van het empirische onderzoek 
is voor elk van de zes categorieën in het onderzoek geschetst wat het motief van  
de wetgever is om op sommige punten in de aangifte af te wijken van het werkelijke 
inkomen.1467 Het draagvlak voor deze fiscale rechtsfictie wordt vervolgens getoetst met 
de vraag: 

o Hoe acceptabel of onacceptabel vindt u de toepassing van deze belastingregels? 

De antwoordmogelijkheden lopen uiteen van 1 (zeer onacceptabel) tot 5 (zeer acceptabel). 
De mening van de respondenten toont het volgende beeld:

1466 Reactie respondent op de open vragen. Het betreft een respondent uit de testfase van de enquête.
1467 Zie deel 3, hoofdstuk 2, par. 2.2.3. De drie motieven zijn gecombineerd met de (on)mogelijkheid tot tegenbewijs. 
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Uit grafiek 3.5 blijkt dat het draagvlak voor het gebruik van een rechtsfictie in de inkom-
stenbelasting het grootst is indien anti-misbruik wordt aangegeven als motief voor het 
gebruik van een fiscaal alsof. Het draagvlak voor dit motief is significant groter dan de 
scores gemeten bij de twee andere motieven: eenvoud en doelmatigheid. Er is echter 
geen significant verschil gebleken in het draagvlak voor de fictie tussen het eenvoudsmotief 
en het argument van de doelmatigheid. Het eenvoudsmotief (gericht op het invullen van 
de eigen aangifte) levert dezelfde mate van draagvlak op als het doelmatigheidsmotief 
(gericht op het controleren van de aangifte door de belastingdienst).1468 

2.4.2  Fiscaaljuridische evaluatie van de waarnemingen 
Bij de respondenten in dit onderzoek blijkt de acceptatie van de fiscale rechtsfictie het 
grootst als anti-misbruik wordt gemeld als argument voor het hanteren van dit alsof. De 
acceptatie van een anti-misbruikfictie is zelfs significant groter dan bij de andere 
argumenten, eenvoud en doelmatigheid. Dat verwondert niet: een anti-misbruikfictie kan 
immers waarborgen dat iedere bewoner van de samenleving een passende bijdrage 
levert. De uit dit resultaat te herleiden steun voor rechtsregels gericht op het voorkomen 
van misbruik van het fiscale recht stemt overeen met de gemeten normhouding van deze 
respondenten.1469 Ook de respondenten in dit onderzoek maken duidelijk dat het oneerlijke 
gedrag van fiscale meelifters niet wordt geaccepteerd. De fiscale rechtsfictie mag van hen 
worden ingezet om dat misbruik te voorkomen. 

1468 Het nominale verschil van 0,13 blijkt niet significant, het verschil kan ook berusten op toeval.
1469 Zie deel 3, hoofdstuk 2, par. 2.2.7.
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Met de inzet van deze fictievariant hoeft de belastingplichtige er niet meer blind op te 
vertrouwen dat de ander zijn eigen fiscale verplichtingen naleeft:

“Als dit bijdraagt aan minder fraude vind ik het oké.”1470

De pragmatische motieven voor het gebruik van een fiscale rechtsfictie - eenvoud voor 
de belastingplichtige en controlegemak voor de belastingdienst - leveren bij een 
onderlinge vergelijking van het draagvlak voor het fiscale alsof geen significant verschil 
op. Voor de acceptatie van de fiscale rechtsfictie maakt het blijkbaar niet uit of deze het 
aangiftegemak van de belastingplichtige dient of wordt ingezet voor het controlegemak 
van de belastingdienst. Dat is opmerkelijk omdat intuïtief verwacht wordt dat een belas-
tingplichtige meer belang hecht aan zijn eigen aangifte-eenvoud dan aan het 
controlegemak voor de belastingdienst. In onderzoeksliteratuur is bovendien gesteld dat 
dit aangiftegemak niet alleen zou bijdragen aan het daadwerkelijk voldoen aan de (fiscale) 
verplichtingen, maar ook de aanvaarding van de belastingheffing zelf zou kunnen 
vergroten.1471 In dat opzicht zou de vooraf ingevulde aangifte niet alleen bijdragen aan de 
acceptatie van de verplichting om aangifte te doen, maar ook aan het daadwerkelijk 
voldoen aan die verplichting. 
De metingen tonen echter een ander beeld. Een mogelijke verklaring voor de lauwe 
reactie op het eenvoudsmotief is dat de respondenten niet (kunnen) begrijpen waarom 
het eenvoudsinstrument van de fictie daarbij nog nodig is of zou zijn. De vooraf ingevulde 
aangifte leunt immers zwaar op de renseignementen die door banken, verzekeraars en 
werkgevers moeten worden verstrekt over het werkelijke inkomen uit sparen, beleggen 
en werk. Ook bij het gepresenteerde doelmatigheidsargument plaatsen de respondenten 
vraagtekens: 

“Ik vind dit grote onzin in deze tijd waarin het grootste deel van het werk door computers 
gedaan wordt (…) het toch al een stuk makkelijker is voor de belastingdienst.”1472

 
De lagere acceptatiegraad voor fiscale rechtsficties gericht op eenvoud en doelmatigheid 
kan erop duiden dat de inzet van dit pragmatische alsof in de ogen van veel, wellicht 
particuliere, respondenten geen toevoegde waarde meer biedt nu de door informatisering 
geboden mogelijkheden al ruimschoots zijn benut. Die veronderstelling heb ik echter 
nog niet nader kunnen onderzoeken.

1470 Reactie respondent op de open vragen. 
1471 Van Steenbergen 2013, blz. 50-51. Dit is geen wet van Meden en Perzen. Voor Alva’s Tiende Penning worden 

immers de administratieve formaliteiten sterk vereenvoudigd, toch is zij een van de meest gehate heffingen uit 
de historie. Zie Grapperhaus 1982, blz. 291. Ook de reacties op de vermogensrendementsheffing laten zien dat 
de relatie tussen aangiftegemak en aanvaarding van fiscale rechtsregels niet altijd sterk is.

1472 Reactie respondent op de open vragen. 
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Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het anti-misbruik motief, dat erop gericht 
is om belastingontduiking te voorkomen, leidt tot een hogere mate van aanvaarding van 
de fiscale fictie dan het eenvoudsmotief of het doelmatigheidsmotief. Een anti-misbruik-
karakter van een fiscaal alsof past immers in het beeld van een rechtvaardige belasting-
heffing waarin ieder zijn eerlijke deel bijdraagt. Het belang van de eenvoud voor de belas-
tingplichtige of het controlegemak voor de belastingdienst kan de respondenten niet 
overtuigen van het nut van de daardoor gedreven pragmatische rechtsficties. Dat 
impliceert dat een belastingwetgever die deze pragmatische rechtsficties wil introduceren, 
duidelijk zal moeten communiceren over het door hem verwachte nut van dit alsof. 
Voorkomen dient echter te worden dat een wetgever die deze onderzoeksresultaten kent, 
ook bij deze pragmatische rechtsficties de ‘kaart van misbruik’ zou spelen om belasting-
plichtigen daarmee te overtuigen van de noodzaak van het gebruik van deze vormen van 
het fiscale alsof. Belastingplichtigen die met de fiscale rechtsfictie worden geconfronteerd, 
moeten er op kunnen vertrouwen dat de wetgever niet alleen eerlijk is over zijn keuze 
voor het alsof, maar ook over het doel dat daarmee wordt nagestreefd.1473

2.5   Invloed van de mogelijkheid tot tegenbewijs op  
de ervaren rechtvaardigheid

2.5.1  De onderzoeksvraag en de resultaten
In de vorige paragraaf is onderzocht in welke mate het veronderstelde motief voor het 
gebruik van de fiscale rechtsfictie haar acceptatie beïnvloedt. De antwoorden op de vraag 
‘Hoe acceptabel of onacceptabel vindt u de toepassing van deze belastingregels?’ kunnen 
ook worden uitgesplitst naar de (on)mogelijkheid om tegenbewijs te leveren. Deze 
uitsplitsing geeft een antwoord op de derde onderzoeksvraag: in welke mate beïnvloedt 
de mogelijkheid tot tegenbewijs de acceptatie van de fiscale rechtsfictie?
Deze tegenbewijsmogelijkheid houdt in dat de fiscale rechtsfictie niet wordt toegepast 
wanneer de belastingplichtige de werkelijke inkomsten aantoont. De belastingheffing 
wordt in dat geval gebaseerd op die inkomensrealiteit. Die tegenbewijsmogelijkheid 
biedt belastingplichtigen dus een mogelijkheid om controle uit oefenen over het proces 
en de uitkomst van de belastingheffing. Dit is een belangrijk aspect van de procedurele 
rechtvaardigheid. Op een schaal van 1 (zeer onacceptabel) tot 5 (zeer acceptabel) ontstaat  
het volgende beeld:

Deze uitkomst bevestigt het vermoeden dat de mogelijkheid tot het leveren van 
tegenbewijs het draagvlak voor de fiscale rechtsfictie positief beïnvloedt, zie grafiek 3.6. 
De acceptatiegraad van ficties die deze mogelijkheid bieden (3,33) verschilt significant 

1473 Dit explicatievereiste is een voorwaarde voor de introductie van de fiscale rechtsfictie, zie deel 4, hoofdstuk 3, 
par. 3.4.2. Het suggereren van een niet aanwezig motief is bovendien misleidend. 
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van de acceptatie van ficties die deze optie voor tegenbewijs ontberen (2,63). De 
respondenten begroeten een fiscale rechtsfictie die door hen kan worden bestreden met 
het leveren van tegenbewijs enthousiaster dan een alsof dat niet beschikt over deze optie. 
Ook bij een ingezoomd beeld houdt deze conclusie stand, zie grafiek 3.7. Bij ieder voor de 
fiscale rechtsfictie aangevoerde motief, leidt de geboden mogelijkheid tot tegenbewijs 
tot een toename van haar aanvaarding.

Dat de mogelijkheid tot tegenbewijs bij elk motief effect heeft op de aanvaarding van de 
fiscale rechtsfictie is niet onverwacht. Bijzonder is wel dat er geen significant verschil 
bestaat in de omvang van het effect tussen de drie veronderstelde motieven onderling, 
hoewel intuïtief verwacht kan worden dat de optie voor tegenbewijs het grootste effect 
zou hebben bij het doelmatigheidsargument. De voordelen van dat fiscale alsof worden 
immers niet direct genoten door de belastingplichtige zelf, maar dienen het gemak van 
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de belastingdienst. Blijkbaar beïnvloedt de optie voor tegenbewijs de mate van 
aanvaarding van dit fiscale alsof niet meer of minder dan bij de andere twee motieven. 
Het onderzoek geeft geen uitsluitsel waarom geen significante verschillen aanwezig zijn, 
de beantwoording van deze vraag valt buiten het terrein van het huidige onderzoek. 

2.5.2  Fiscaaljuridische evaluatie van de waarneming 
Zoals verwacht blijkt de mogelijkheid tot tegenbewijs het draagvlak van de respondenten 
voor de fiscale rechtsfictie significant te vergroten. Deze uitkomst bevestigt de hypothese 
dat als mensen controle krijgen over het proces en uitkomst van de besluitvorming dit het 
draagvlak voor die fiscale rechtsregel versterkt.1474 Het kunnen uitoefenen van controle 
over het verloop van het proces, een belangrijk aspect van de procedurele rechtvaardig-
heid, versterkt de gepercipieerde rechtvaardigheid van de fiscale rechtsregels en daarmee 
hun aanvaarding. De gedachte van belastingplichtigen dat zij de regie deels in handen 
hebben, vermindert automatisch hun gevoel van machteloosheid waardoor ook het 
risico op rechtsvervreemding afneemt.

De toegenomen aanvaarding van de anti-misbruikfictie bij de aanwezigheid van een 
tegen bewijsregeling is ook om andere redenen belangrijk. In het tweede deel van het 
onderzoek is aangegeven dat het gebruik van een fiscale rechtsfictie die wordt ingezet 
om misbruik van het belastingrecht te kunnen bestrijden, te allen tijde beperkt dient te 
blijven tot de belastingplichtige die dit calculerende gedrag ook daadwerkelijk vertoont. 
Ook respondenten zien dat als ze een oordeel moeten geven over het acceptabel zijn van 
deze anti-misbruikfictie: 

“Als het hierdoor makkelijker wordt om belastingontduiking op te sporen dan is dat positief, 
maar het mag geen nadeel worden voor personen die de aangifte netjes invullen!”1475

Deze uitkomsten bevestigen mijn eerdere stelling dat het gebruik van anti-misbruikfictie 
steeds vergezeld dient te gaan van een mogelijkheid tot tegenbewijs.1476 Alleen op die 
manier kan de werking van het alsof beperkt blijven tot haar doel. Een aantal anti- 
misbruikficties bevat die mogelijkheid overigens ook.1477 

Die optie voor tegenbewijs is doorgaans niet weggelegd voor de pragmatische rechtsfictie. 
Toch geven de respondenten aan dat zij ook bij deze categorie van het alsof de tegen-

1474 De gepercipieerde mogelijkheid tot controle wordt ook beïnvloed door de persoonlijkheidskenmerken van de 
belastingplichtige. Zie deel 3, hoofdstuk 1, par. 1.4.2.

1475 Reactie respondent op de open vragen. 
1476 Die conclusie is ook getrokken in het onderzoek naar de juridische legitimiteit van het fiscale alsof, zie deel 2, 

hoofdstuk 3, par. 3.8. Ook het aanbieden van een oogmerktoets is een mogelijke vorm van tegenbewijs.
1477 Zie bijvoorbeeld art. 2.2 en art. 4.14 Wet IB 2001. De tegenbewijsmogelijkheid is niet altijd optimaal, vgl. art. 2.14a 

Wet IB 2001.
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bewijsmogelijkheid van belang achten voor de acceptatie van deze fiscale rechtsfictie.  
De wetgever toont zich echter terughoudend bij het aanbieden van een tegenbewijs-
regeling voor deze categorie pragmatische rechtsficties, omdat deze optie de nagestreefde 
eenvoud en de doelmatigheid zou doorkruisen. Bij de vermogensrendementsheffing 
stelt de wetgever zelfs dat het bieden van een tegenbewijsregeling in strijd zou zijn met 
het karakter van deze mengfictie: 

“Een tegenbewijsregeling kan immers uitsluitend adequaat functioneren wanneer 
de werkelijk behaalde inkomsten op relatief eenvoudige en eenduidige manier 
zouden kunnen worden bepaald. De ervaring heeft inmiddels echter geleerd dat het 
bepalen van de werkelijke inkomsten uit vermogen niet alleen zeer gecompliceerd is 
maar ook - belangrijker nog - tot een resultaat leidt dat in veel gevallen geen reële 
afspiegeling (meer) vormt van de economische werkelijkheid.”1478

 
Hoewel het slot van dit betoog betrekking heeft op het voorbije verleden, zal de 
mogelijkheid tot tegenbewijs de praktische voordelen van deze rechtsfictie inderdaad 
verminderen. Als dit effect niet wenselijk wordt geacht, dan kan evenwel een regelmatige 
(her)toetsing van het realiteitsgehalte van de pragmatische rechtsfictie in combinatie met 
de aanwezigheid van meerdere waardeklassen het nadelige gevolg van een ontbrekende 
mogelijkheid tot tegenbewijs verzachten. Hoewel de belastingplichtige dan zelf geen 
controle kan uitoefenen over de uitkomst van het proces, kunnen die aanpassingen 
zorgdragen voor een betere aansluiting bij zijn empirische inkomenswerkelijkheid. Ook 
dat kan zijn perceptie van het fiscale alsof positief beïnvloeden. 

Tot slot merk ik op dat de mate waarin de tegenbewijsmogelijkheid de aanvaarding van 
het fiscale alsof vergroot, toch minder groot blijkt dan verwacht. Dit kleinere verschil in de 
uitkomsten kan zijn veroorzaakt door de wijze waarop de mogelijkheid tot tegenbewijs is 
verwoord. In de enquête wordt immers gesproken over het aantonen van de hoogte van 
het werkelijke inkomen. Mogelijk heeft deze woordkeuze een te zware bewijslast gesuggereerd, 
een paar respondenten maken daarover opmerkingen. Een van hen formuleert dat als volgt:

“Ik begrijp de argumenten (…) maar vind het oneerlijk dat alleen de mensen die het 
invullen uitbesteden of die er zelf veel verstand van hebben, het voordeel kunnen krijgen 
als zij weten hoe ze kunnen aantonen wat hun werkelijke inkomen precies is.”1479

Ook hier is nader onderzoek wenselijk.

1478 Kamerstukken II 1998/1999, 26 727, nr. 3, blz. 39-40. In de brief van de Staatssecretaris van Financiën van 19 
juni 2015, kenmerk AFP2015/512 wordt opgemerkt: “Het kabinet beziet de mogelijkheden van een uitvoerbare 
tegenbewijsregeling.” Volgens de huidige plannen (augustus 2015) is van een mogelijkheid tot tegenbewijs 
echter geen sprake. Zie deel 3, hoofdstuk 4, par. 4.7.4.

1479 Reactie respondent op de open vragen.
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2.6  De relatie met het draagkrachtbeginsel

2.6.1  De onderzoeksvraag en de resultaten
In de enquête zijn geen rechtstreekse vragen gesteld over de door respondenten 
vermoede relatie tussen de fiscale rechtsfictie in de inkomstenbelasting en het draag-
krachtbeginsel.1480 Het uitgevoerde onderzoek stelt wel vragen over het draagkracht-
beginsel zelf, zowel in algemene zin als over de concrete toepassing daarvan: 

o Stelling: Mensen met een hoger inkomen moeten meer belasting betalen, omdat deze 
sterkste schouders de zwaarste lasten kunnen dragen. 

 Te beantwoorden op schaal 1 (helemaal oneens) - 5 (helemaal eens).
o Vraag: Als uw (fiscale) inkomen anders wordt vastgesteld dan uw werkelijke inkomen, 

betaalt u meer of minder belasting dan wanneer naar uw werkelijke inkomen gekeken  
zou worden. In welke situatie vindt u de toepassing van deze afwijkingsregel rechtvaardig? 

 o  Als mijn fiscale inkomen hoger wordt vastgesteld dan mijn werkelijke inkomen 
(en ik daardoor meer belasting moet betalen)

 o  Als mijn fiscale inkomen lager wordt vastgesteld dan mijn werkelijke inkomen 
(en ik daardoor minder belasting hoef te betalen)

 o In beide situaties
 o In geen van beide situaties 

De antwoorden van de respondenten leveren het volgende beeld:1481

1480 Toch is die vraag interessant. In de toekomst zou onderzocht kunnen worden bij welk verschil tussen de 
 empirische werkelijkheid en de gefingeerde fiscale rechtswerkelijkheid een fictie nog acceptabel wordt geacht. 
In deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.8 is aangegeven dat sommige rechters een marge accepteren van 25% resp. 10% 
bij gestapelde ficties. Onderzocht zou kunnen worden of belastingplichtigen dezelfde marge hanteren. 

1481 Door afrondingen komt het totaal bij de eerste stelling uit op 101%. Er heeft geen analyse plaatsgevonden van 
de onderlinge uitkomsten.

Tabel 3.41482

Stelling: 
mensen met een hoger inkomen moeten 
meer belasting betalen

Stelling: 
afwijken van het werkelijke inkomen 
is eerlijk als ik daardoor…

Helemaal oneens 4% Meer belasting betaal 6%

Oneens 7% Minder belasting betaal 17%

Neutraal 17% In beide situaties 29%

Eens 33% In geen enkele situatie 48%

Helemaal eens 40%
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Uit deze resultaten blijkt dat het draagkrachtbeginsel enthousiast wordt omhelsd door de 
respondenten: 73% van hen is het immers (helemaal) eens met de stelling dat mensen 
met een hoger inkomen meer belasting zouden moeten betalen.1483 Wordt deze stelling 
toegepast op de eigen situatie, dan blijkt dat 17% van de respondenten een afwijking van 
het werkelijk inkomen ook eerlijk vindt als ze daardoor minder belasting betalen. De 
draagkrachtnorm wordt dan anders ingevuld. Een veel grotere groep, 48% van de 
respondenten, vindt echter de toepassing van het fiscale alsof altijd onrechtvaardig, ook 
als de uitkomst daarvan voor hen voordelig uitpakt.1484 Die houding stemt overeen met 
een zuivere draagkrachtgedachte, een afwijking van het werkelijke inkomen lijkt in dat 
opzicht nooit eerlijk.1485

2.6.2  Fiscaaljuridische evaluatie van de waarneming
In het eerste hoofdstuk van het derde deel van het onderzoek is gesproken over de 
reciprociteit, het bijdragen onder de voorwaarde dat ook de ander bijdraagt. Deze 
wederkerigheid veronderstelt dat iedere belastingplichtige zijn eerlijke deel bijdraagt aan 
het geheel.1486 Bij een inkomstenbelasting wordt de eerlijkheid van de omvang van die 
bijdrage vooral ingekleurd met behulp van het draagkrachtbeginsel. Dat is ook terecht, 
zegt Rijkers. De norm waarop een inkomstenbelasting gebaseerd moet zijn, kan immers 
geen andere zijn dan de norm dat de belastingdruk verdeeld moet worden naar de 
draagkracht van ieder individu.1487 
Hoewel er geen consensus bestaat over op welke wijze deze draagkracht vastgesteld 
dient te worden, vereist het zo eerlijk mogelijk verdelen van de belastingdruk over alle 
belastingplichtigen zoveel mogelijk een heffing over hun werkelijke inkomen.1488 Alleen 
het werkelijke inkomen genereert een werkelijke draag- en koopkracht.1489 Het vermogen 
om de fiscale last te kunnen dragen kan alleen herleid worden uit deze reëel aanwezige 
draag- en koopkracht. Bij het hanteren van een fiscale rechtsfictie in de inkomstenbelasting 
volgt de wetgever die inkomenswerkelijkheid niet. Hij benut immers een door hem 
geconstrueerde versie van de inkomenswerkelijkheid als basis voor de berekening van  

1482 6% van de respondenten stelt een afwijking van de het werkelijke inkomen eerlijk te vinden als ze daardoor 
meer belasting betalen. Dat onverwachte antwoord zou kunnen duiden op de wens meer te willen bijdragen. 
Kahan 2003, blz. 8, stelt immers dat in de samenleving altijd een groepje als dedicated cooperator geldt. Er kan 
evenwel ook sprake zijn van een niet volledig begrijpen van de vraag. 

1483 De gemiddelde score op deze stelling is 4 van de 5.
1484 29% van de respondenten blijkt een afwijking van het werkelijk inkomen in beide situaties eerlijk te vinden. 
1485 Een respondent (pilot) meldt: “zodra er een te groot verschil is/komt met de werkelijkheid vind ik het niet 

rechtvaardig, zowel in eigen voor- of nadeel.” Hij licht overigens niet toe wanneer dat verschil voor hem te groot 
wordt.

1486 Zie deel 3, hoofdstuk 1, par. 1.4.2.
1487 Rijkers 2013, blz. 6.
1488 Geppaart 2004 benadrukt het ontbreken van consensus. Zie verder deel 2, hoofdstuk 3, par. 3.3. 
1489 Adriani 1938, blz. 10, verwoordt het als volgt: “De draagkracht is afhankelijk van het inkomen (…) daar alle 

maatschappelijke factoren in het inkomen hun neerslag vinden, zou tenslotte heel het maatschappelijk geb-
euren zijn invloed op de belastingheffing doen gelden.”
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de belastingschuld. In die constructie valt het individu zelf weg en daarmee ook de 
mogelijkheid om te heffen naar draagkracht. Ook dat realiseren respondenten zich: 

“Meer inkomen betekent in principe meer belasting betalen. Maar als het inkomen 
fictief wordt vastgesteld, hoe kun je deze hoofdregel dan in stand houden? Dan gaan 
sommigen van de mensen die in werkelijkheid meer verdienen, minder belasting 
betalen en mensen die in werkelijkheid minder verdienen meer belasting betalen. 
Dat vind ik onrechtvaardig.”1490

Bij de inzet van de fiscale rechtsfictie zou de wetgever kunnen stellen dat het gefingeerde 
inkomen een beter beeld zou geven van de daadwerkelijke draagkracht, bijvoorbeeld 
omdat gebleken is of gevreesd wordt dat belastingplichtigen hun werkelijke inkomen niet 
willen of kunnen opgeven.1491 Dat argument is ook gehanteerd bij de introductie van de 
vermogensrendementsheffing.1492 De rechtvaardiging voor het hanteren van de fiscale 
rechtsfictie steunt dan op gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden, 
maar nu niet meer gelden. Dit alsof kan daarom spanning vertonen met het draagkracht-
beginsel in het heden.1493 Het is echter ook mogelijk dat een fiscale rechtsfictie - met 
name de anti-misbruikvariant - bewerkstelligt dat met een U-bocht wordt teruggekeerd 
naar de empirische realiteit van een belastingplichtige. Een fiscale rechtsfictie kan die 
terugkeer bewerkstelligen indien een regel uit de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid niet 
in staat blijkt om het werkelijke inkomen van belastingplichtigen te kunnen belasten.1494 

Een dergelijk alsof zal meer in overeenstemming zijn met het draagkrachtbeginsel, ze 
repareert in feite het draagkrachtgat van de bestaande reguliere fiscale rechtswerkelijk-
heid.1495 

De uit de resultaten gebleken instemming met het draagkrachtbeginsel lijkt in tegenspraak 
met de groep van respondenten ( 17%) die dit principe terzijde wil schuiven als daarin een 
voordeel voor hen schuilt. In zekere zin is dit getoonde eigenbelang de tegenpool van het 
eerlijke karakter van het draagkrachtprincipe. De vraag veroorzaakt dan ook een dilemma 
bij de respondenten. Er moet immers worden gekozen tussen twee ogenschijnlijk 
onverenigbare opties: de respondent reageert eerlijk (en wijst dus zijn eigen voordeel af) 
of de respondent handelt oneerlijk (en kiest voor het eigen voordeel). Uit de sociale 
 onderzoeksliteratuur komt echter naar voren dat er nog een derde mogelijkheid optreedt 

1490 Reactie respondent op de open vragen
1491 Draagkracht wordt dan niet beschouwd als een complex van feiten, maar als een synthese: een conclusie die 

uit die feiten wordt getrokken. Ze is daarmee een “schepping van den geest” is. Zie Adriani 1938, blz. 13.
1492 Kamerstukken II 1998/1999, 26 727, nr. 3, blz. 4.
1493 Dit wetgeven in de achteruitkijkspiegel is beschreven in deel. 2, hoofdstuk 4, par. 4.7.1
1494 Zie ook deel 2, hoofdstuk 3, par. 3.6.4.
1495 Het positieve draagkrachteffect van een op misbruikbestrijding gerichte fiscale rechtsfictie treedt alleen op 

indien het alsof kan waarborgen dat geen sprake is van overkill. Zie deel 2, hoofdstuk 3, par. 3.7.
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bij een dergelijk dilemma. Bij deze gemengde respons vertoont een mens beide reacties, 
vrij snel na elkaar. De eerste reactie op het voorgelegde dilemma zou zelfzuchtig zijn, kort 
daarna volgt echter een correctie gebaseerd op rationele overwegingen van rechtvaar-
digheid. Van den Bos omschrijft dit als de “Oeps dat is niet eerlijk”- gedachte.1496 Uit deze 
onderzoeken blijkt echter ook dat de tweede, corrigerende gedachte niet optreedt als 
mensen onzekerder zijn over zichzelf of wanneer er sprake is van een hoge cognitieve 
belasting doordat de verstrekte informatie onduidelijk is of onvoldoende. Als iemand niet 
goed kan nadenken over een bepaalde situatie omdat hij te veel andere zaken aan zijn 
hoofd heeft (zoals persoonlijke onzekerheid of een cognitief te belastende taak), dan 
toont hij eerder zelfzuchtig, minder eerlijk gedrag.1497 Idealiter zou een fiscaal stelsel het 
optreden van deze overbelasting moeten voorkomen door het verschaffen van duidelijke, 
goed te begrijpen informatie. Daardoor vervaagt het risico op een oneerlijke keuze die 
alleen gebaseerd is op onzekerheid over de situatie.

Tot slot merk ik op dat in deze enquêtevraag de mogelijke gevolgen van het afwijken van 
het werkelijke inkomen op eenvoudige wijze zijn beschreven en voorgelegd aan de 
respondenten. De werkelijke gevolgen van het gebruik van een rechtsfictie in de inkom-
stenbelasting zijn niet zo helder weer te geven. Zelfs een robuust fingeren, zoals de in art. 
5.2 Wet IB 2001 geschetste vermogensrendementsfictie, vergt door de combinatie met 
enerzijds de vrijstellingen van box 3 en anderzijds de relatie met de werkelijke inkomsten, 
kosten en afschrijvingen van de vermogensbestanddelen aardig wat rekenwerk om de 
praktische gevolgen van het fiscale alsof op het inkomen goed te kunnen inschatten.1498 
Als een belastingplichtige niet weet wat in zijn situatie een rechtvaardige uitkomst van 
het toepassen van de fiscale rechtsfictie is of zou zijn, zal dit informatiegebrek - zoals blijkt 
uit onderzoek - kunnen leiden tot zelfzuchtig, oneerlijker gedrag. Bovendien zal deze 
 belastingplichtige voor zijn rechtvaardigheidsoordeel afgaan op andere bronnen, zoals 
de media of de wijze waarop hij door een uitvoerende instantie wordt behandeld.1499 In 
gevallen waarin de informatie over de eigen uitkomst en die van anderen wel beschikbaar 
is, is het oordeel over de eerlijkheid van die gevolgen vooral afhankelijk van de uitkomst 
van de verdeling. De procedurele rechtvaardigheid speelt dan een veel minder grote 
rol.1500 Het verschaffen van relevante informatie over de fiscale rechtsfictie verdient ook in 
dat opzicht de aandacht.1501

1496 Zie Van den Bos 2009, blz. 101 e.v. en de door hem geciteerde onderzoeken.
1497 Van den Bos 2009, blz. 103. 
1498 Deze lastige rekenopgave wordt verder gecompliceerd door de gevolgen van diverse inkomensafhankelijke 

maatregelen, zie bijvoorbeeld het jaarlijks wijzigende art. 8.10 Wet IB 2001. 
1499 Zoals besproken in deel 3, hoofdstuk 1, par. 1.3.4 
1500 Ik verwijs voor een nadere uitdieping naar Van Steenbergen 2013 blz. 107 e.v.
1501 In gelijke zin Van den Bos 2009, blz. 106. Zie verder deel 3, hoofdstuk 3.
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2.7  Een kwartet van stellingen over de fiscale rechtsfictie

2.7.1  De onderzoeksvraag en de resultaten
In de voorgaande paragrafen is een beeld geschetst van de kijk van de respondenten op 
het bestaan van de fiscale rechtsfictie. Met verschillende vragen en stellingen zijn de drie 
voornaamste onderzoeksvragen beantwoord. Samenvattend kan geconcludeerd worden 
dat de gemiddelde respondent de fiscale rechtsfictie niet als rechtvaardig ervaart. Haar 
maatschappelijke legitimiteit is zijn ogen gering: de wetgever slaagt er kennelijk niet in 
om vertrouwen te kweken voor de juistheid van zijn besluit het alsof te introduceren. De 
mate van de ervaren (on)rechtvaardigheid varieert evenwel met zowel het motief voor 
deze fictie, als met het bieden van een tegenbewijsmogelijkheid.

In de enquête is vervolgens aan de hand van vier stellingen verder onderzoek verricht 
naar de bril waarmee deze respondenten kijken naar de fictie. Uit de antwoorden komt 
het volgende beeld naar voren:

1502 Om praktische reden zijn de uitkomsten op deze stellingen gepresenteerd in een grafiek, er heeft evenwel 
geen analyse plaatsgevonden van de resultaten onderling.

Grafiek 3.81502
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Deze houding is onderzocht met vier verschillende stellingen die op een schaal van 1-5 
(helemaal oneens – helemaal eens) beantwoord moeten worden. 

1. De wetgever heeft het recht om op bepaalde punten in de aangifte af te wijken van 
het werkelijke inkomen.

2. Belastingregels waarbij wordt afgeweken van het werkelijk inkomen dragen bij aan 
een eerlijke manier van belastingheffing. 

3. Belastingheffing die afwijkt van het werkelijk inkomen voelt als een financieel nadeel 
voor mij.

4. Belastingregels waarbij wordt afgeweken van het werkelijk inkomen zijn uitsluitend 
in het voordeel van de belastingdienst.

Ook uit deze antwoorden blijkt dat de houding van de respondenten ten opzichte van de 
fiscale rechtsfictie vooral een negatief beeld toont. Zo blijkt 45% van de respondenten het 
(helemaal) oneens te zijn met de stelling dat de wetgever het recht heeft om op bepaalde 
punten in de aangifte af te wijken van het werkelijke inkomen. Bovendien is 50% het (zeer) 
oneens met de stelling dat het gebruik van een fiscale rechtsfictie, een rechtsregel 
waarmee wordt afgeweken van het werkelijk inkomen, zou bijdragen aan een eerlijke 
manier van belastingheffing.1503 Deze uitkomsten sluiten aan bij de eerdere resultaten over 
de rechtvaardigheidsbeleving van de fiscale rechtsfictie. In overeenstemming daarmee 
ervaart 46% van de respondenten een belastingheffing die afwijkt van het werkelijke 
inkomen als een financieel nadeel, deze belastingregels zouden volgens 41% uitsluitend  
in het voordeel werken van de belastingdienst. Hierna bespreek ik kort de antwoorden  
op de twee eerste stellingen.

Op de stelling dat de wetgever het recht heeft om op bepaalde punten in de aangifte af 
te wijken van het werkelijke inkomen wordt afwijzend gereageerd: slechts 13% van de 
respondenten is het eens of zelfs helemaal eens met deze stelling.1504 Daaruit lijkt een 
onvrede te spreken over het gebruik van ficties in de inkomstenbelasting die nader 
onderzocht zal moeten worden om haar goed te kunnen duiden. Uit een analyse van 
deze resultaten, zie grafiek 3.9, blijkt dat het veronderstelde motief voor de rechtsfictie 
geen significant effect laat zien op de houding van de respondenten ten aanzien van dit 
afwijkingsrecht van de wetgever. 

Het motief voor het bestaan van de fiscale rechtsfictie lijkt wel effect te hebben op de 
houding van respondenten bij de vraag of belastingregels waarbij wordt afgeweken van 

1503 Bij deze laatste vraag geeft 40% een neutraal antwoord. Dat betekent dat slechts 10% van de respondenten 
vindt dat het gebruik van fiscale rechtsficties bijdraagt aan een eerlijke manier van belasting heffen.

1504 Zoals ik hiervoor heb aangegeven is 45% het (helemaal) oneens met deze stelling, 42% neemt een neutraal 
standpunt in.
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het werkelijke inkomen bijdragen aan eerlijke belastingheffing, zie grafiek 3.10. Uit de 
analyse blijkt dat de uitkomst voor het anti-misbruikmotief verschilt van de oordelen bij 
de twee andere motieven. Het verschil lijkt weliswaar niet zo groot, maar het is significant 
hoger dan bij de twee andere veronderstelde motieven. De overtuiging dat een rechts - 
fictie in de inkomstenbelasting bijdraagt aan een eerlijke heffing is significant groter bij 
een fictie die wordt gebruikt om misbruik te voorkomen. Die uitkomst stemt overeen met 
de eerder gemeten verschillen in draagvlak voor het fiscale alsof in de inkomsten belasting. 
Ook daar is gebleken dat de acceptatie voor het fiscale alsof het grootst is bij het anti- 
misbruik motief.1505 

1505 Zie deel 3, hoofdstuk 2, par. 2.4.1.
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2.7.2  Fiscaaljuridische evaluatie van de waarneming
Hoewel de reacties van de meeste respondenten suggereren dat de wetgever niet het 
recht zou hebben om in de inkomstenbelasting bepalingen te gebruiken waarmee wordt 
afgeweken van het werkelijke inkomen, houdt deze suggestie staatsrechtelijk niet stand. 
In onze democratie deelt de wetgever die lakens wel degelijk uit. Een respondent merkt 
dan ook op:

“We laten het netjes aan de wetgever over om vast te stellen wat de meest eerlijke 
verdeling is.”1506

Zijn mede-respondenten zijn niet overtuigd van die redenering. Hoewel de wetgever met 
recht een fiscale rechtsfictie kan introduceren die verplichtingen schept voor belasting-
plichtigen, is de legitimiteit van zijn beslissing ook afhankelijk van de mate waarin dit 
besluit overeenstemt met het rechtsgevoel van degenen die daaraan gebonden worden. 
De effectiviteit van het fiscale beleid en de daarin opgenomen fiscale rechtsficties is 
immers sterk afhankelijk van de bereidheid van belastingplichtigen om te voldoen aan de 
aan hen oplegde fiscale verplichtingen. De reacties van de respondenten op deze stelling 
doen vermoeden dat die bereidheid niet groot is bij de aanwezigheid van een fiscale 
rechtsfictie. Dat geldt ook als haar aanwezigheid alleen betrekking heeft op onderdelen 
van het fiscale stelsel, de in de vraag gemelde ‘bepaalde punten in de aangifte’.1507  
Nu bewerkstelligt de aanwezigheid van een onweerlegbaar en dus strikt alsof in de  inkomsten- 
 belasting doorgaans een zeer hoge mate van gebondenheid aan de verplichtingen die 
deze rechtsregel oproept. De bereidheid tot het betalen van belasting wordt met een 
dergelijke fiscale rechtsfictie in feite afgedwongen. De gebleken weerstand tegen deze 
bepalingen zal zich echter op andere wijze (kunnen) uiten.1508 Bovendien strookt de 
striktheid van deze fiscale rechtsfictie niet met het voor de maatschappelijke legitimiteit 
noodzakelijk geachte wederkerigheid van het vertrouwen tussen de belastingwetgever 
en ‘zijn’ belastingplichtigen.1509 

De met deze uitkomsten gemeten houding ten opzichte van de fiscale rechtsfictie leveren 
geen onverwachte resultaten op. In feite bevestigen ze het beeld van de negatieve 
perceptie van de respondenten ten aanzien van dit door de wetgever geïntroduceerd 
alsof. De met het kwartet van stellingen gemeten houding ten opzichte van de fiscale 
rechtsfictie duidt erop dat de respondenten er geen vertrouwen in hebben dat met het 
fiscale alsof een eerlijke heffing tot stand kan komen. Het merendeel van de respondenten 

1506 Reactie respondent op de open vragen.
1507 In een vervolgonderzoek zou de vraag gesteld kunnen worden op welke onderdelen in de aangiften de acceptatie 

van dan wel de weerstand tegen een fiscale rechtsfictie het grootst is.
1508 Zie deel 3, hoofdstuk 1, par. 1.5.2.
1509 Dan speelt immers niet de plichtsmoraal van strikte rechtsregels, maar de aspiratiemoraal. Vgl. Fuller 1969 en 

Lemmens 2014.
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concludeert bovendien dat het gebruik van de fiscale rechtsfictie uitsluitend in het 
voordeel van de belastingdienst zou zijn. Er wordt kennelijk niet op vertrouwd dat ook 
een op de uitvoering gerichte doelmatige heffing uiteindelijk kan bijdragen aan een meer 
rechtvaardige verdeling van de uitkomsten. Ook op dat punt zou de belastingwetgever 
meer informatie moeten verstrekken over het bestaansrecht van de door hem geïntrodu-
ceerde fiscale rechtsfictie, ik werk dat uit in het volgende hoofdstuk. 

2.8  Tot slot

De maatschappelijke legitimiteit van een fiscale rechtsfictie, de gepercipieerde rechtvaar-
digheid van dit alsof, beïnvloedt het draagvlak voor deze rechtsregel en het fiscale stelsel 
waarin ze is opgenomen. De consensus voor de fiscale rechtsfictie is in hoge mate 
afhankelijk van het subjectieve beeld dat belastingplichtigen van haar hebben. In de 
literatuur is weliswaar gespeculeerd over de wijze waarop belastingplichtigen kijken naar 
de door het alsof gecreëerde fictieve fiscale rechtswerkelijkheid in de inkomstenbelasting, 
maar tot op heden is deze blik niet empirisch onderzocht. Als alleen op papier wordt 
bedacht hoe belastingplichtigen oordelen over het gebruik van de fiscale rechtsfictie, 
ontstaat een beeld met gaten.1510 De in dit hoofdstuk gepresenteerde enquête heeft 
gevraagd naar deze gedachten van belastingplichtigen en vult daarmee een aantal gaten 
op. Het onderzoek vormt een eerste stap in de richting van het in beeld brengen van de 
maatschappelijke perceptie van de rechtsfictie in de inkomstenbelasting.1511

Uit de resultaten blijkt dat de maatschappelijke legitimiteit van de fiscale rechtsfictie laag 
scoort, in ieder geval in verhouding tot de gepercipieerde rechtvaardigheid van de 
algemene regels die gelden voor de inkomstenbelasting. Daarmee kan de eerste vraag uit  
het empirische onderzoek worden beantwoord: het gebruik van de rechtsfictie in de 
 inkomstenbelasting wordt als weinig rechtvaardig ervaren. Deze negatieve kijk kan een 
belemmering vormen voor de aanvaarding van deze fiscale rechtsfictie en de verplichtingen 
die zij oproept.1512 Dat risico mag niet worden onderschat nu uit het onderzoek is gebleken  
dat niet alleen de respondenten met een negatieve houding ten aanzien van het betalen van 
belasting (er wordt mij iets afgenomen), maar ook respondenten met een positieve houding  
(ik draag iets bij) en met een neutrale houding (ik sta iets af) de rechtsfictie als minder 
rechtvaardig ervaren dan een belastingheffing gebaseerd op het werkelijke inkomen.

1510 Omdat die beelden slechts de vermoedelijke perceptie van belastingplichtigen schetsen, spreekt Lewis over 
een beeld opgebouwd uit stippellijnen. Zie Kinsey 1989, blz. 141-142. 

1511 Ik benadruk nogmaals dat vervolgonderzoek wenselijk is. Daarmee zou meer genuanceerd in kaart kunnen 
worden gebracht welke (combinaties van) rechtsbeginselen effect hebben op de aanvaarding van deze fiscale 
rechtsfictie.

1512 Volgens de sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur zijn rechtvaardigheidsbeleving, aanvaarding, houding 
en uiteindelijk fiscaal gedrag immers nauw met elkaar verbonden. Zie het proefschrift van Steenbergen 2013. 



400

De vervolgvraag uit het empirische onderzoek wordt dan relevant: kunnen de rechtvaar-
digingsgronden voor het gebruik van de fiscale rechtsfictie de acceptatie daarvan 
beïnvloeden? Indien immers de uiteenlopende motieven een verschillend effect hebben 
op de aanvaarding, kan een heldere communicatie over die motieven de aanvaarding van 
de regelgeving beïnvloeden. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat het anti-misbruik 
argument, een motief dat sterk samenhangt met het rechtsgevoel in de samenleving, de 
hoogste acceptatie van de fiscale rechtsfictie oplevert. Het anti-misbruik argument draagt 
logischerwijs sterk bij aan de aanvaarding van deze fiscale rechtsfictie omdat dit argument 
wortelt in het gemeenschappelijke belang van een eerlijke verdeling van de lasten. Deze 
fiscale rechtsfictie waarborgt dat vertrouwd kan worden op de mate waarin ook de ander 
aan zijn fiscale verplichtingen voldoet (de reciprociteitsgedachte).

De fiscale regelgeving is omvangrijk en complex. Om die reden zijn pragmatische rechtsficties 
die de eenvoud en doelmatigheid van het belastingstelsel kunnen bevorderen, onontbeerlijk  
in de ogen van de wetgever. Toch worden deze fictiecategorieën door de respondenten 
als minder rechtvaardig ervaren. Opmerkelijk is dat het draagvlak voor de fictie gericht op 
eenvoud voor de respondenten zelf en de fictie die het controlegemak voor de belasting-
dienst dient in onderlinge vergelijking geen significant verschil oplevert. Nu uit de reacties 
op de open vragen is gebleken dat sommige respondenten twijfelen aan nut en noodzaak 
van een verdere vereenvoudiging en doelmatigheid van de fiscale regels, is het van belang  
dat de wetgever het nut en de noodzaak van de introductie van nieuwe pragmatische 
rechtsficties op heldere wijze onderbouwt.

Uit de resultaten is ook gebleken dat de aanwezigheid van een tegenbewijsregeling de 
acceptatie van een fiscale rechtsfictie aanzienlijk kan vergroten. Deze mogelijkheid biedt 
een belastingplichtige controle over de uitkomst van de resultaten van een heffing, een 
onderdeel van de procedurele rechtvaardigheid. Bij een fiscale rechtsfictie die wordt 
ingezet om misbruik te bestrijden is deze tegenbewijsmogelijkheid zelfs noodzakelijk, 
zoals blijkt uit een aantal antwoorden van de respondenten op de open vragen. Bij de 
pragmatische rechtsfictie is de inzet van deze optie niet altijd wenselijk, de tegenbewijs-
mogelijkheid kan immers de eenvoud en de doelmatigheid van dit alsof doorkruisen.
Het empirische onderzoek biedt een eerste empirische toetsing van veronderstellingen 
over de fiscale rechtsfictie. Ook uit deze eerste stap blijkt dat deze respondenten zich 
zorgen maken over de (on)rechtvaardigheid van de fiscale rechtsfictie, vooral wanneer 
wordt gekeken naar haar effect op het draagkrachtbeginsel. De fiscale rechtsfictie sluit 
niet meer aan bij het beeld dat de respondenten hebben van een rechtvaardige inkom-
stenbelasting. Bij de introductie van een fiscale rechtsfictie dient mijns inziens meer 
aandacht besteed te worden aan de wijze waarop volgens belastingplichtigen de fiscale 
werkelijkheid moet worden ingekleurd. Met het bieden van inspraak laat de wetgever 
immers zien dat hij vertrouwen heeft in zijn belastingplichtigen. Ook die blik dient, meer 
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dan voorheen, verdisconteerd te worden bij de introductie van een fiscale rechtsfictie in 
de inkomstenbelasting. Alleen op die manier kan deze fiscale rechtsfictie aansluiting 
vinden bij de beleving, behoeften en waarden van deze belastingplichtigen en kan zij 
maatschappelijk legitiem zijn.
Voor deze maatschappelijke legitimiteit is echter ook de communicatie over het bestaan 
van en de motieven voor de fiscale rechtsfictie relevant. Zoals aangegeven zal in het 
volgende hoofdstuk deze zesde onderzoeksvraag, de bekendheid van de fiscale 
rechtsfictie, worden geanalyseerd.
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Hoofdstuk 3    De woorden en de dingen in het recht1513

3.1  Inleiding

In het voorgaande hoofdstuk zijn verschillende resultaten uit het empirische onderzoek 
naar de fiscale rechtsfictie gepresenteerd en geanalyseerd. De vraag naar de bekendheid 
van de respondenten met het bestaan en het bestaansrecht van deze fiscale rechtsfiguur 
heeft door haar nauwe relatie met de taal een ander karakter. De onderzoeksresultaten uit 
deze categorie worden daarom in dit afzonderlijke hoofdstuk besproken.

Uit de antwoorden op de enquête komt naar voren dat 81% van de respondenten geen 
weet heeft van het bestaan van regelingen in de inkomstenbelasting waarbij wordt 
afgeweken van het werkelijke inkomen.1514 Nu ten minste 28% van deze respondenten 
beschikt over vermogen in box 3 en dus praktijkervaring heeft met een fiscale 
inkomensfictie, is de gemelde onbekendheid met fiscale rechtsficties verrassend.1515 Ook 
uit de reacties op de open vragen klinken veel vraagtekens over de aanwezigheid van 
fictieve regelingen in de inkomstenbelasting:

o “Erg vreemd. Ik heb altijd het idee gehad dat de belasting naar werkelijke inkomens 
kijkt en dat je daar belasting over moet gaan betalen, dat lijkt mij ook het redelijkst”

o “Bestaan die regelingen echt? Ik ben zeer verbaasd. In mijn aangiftebiljet heb ik daarover 
nooit iets gevonden”

o “Voor zover ik weet betaal je altijd belasting over je werkelijke inkomen. Maar tsja…als 
u het zegt”1516

De respondenten die wel bekend zijn met het bestaan van fiscale rechtsficties (19%) spreken  
in de antwoorden op de open vragen alleen over het fiscale alsof van de vermogens-

1513 Vrij naar Foucault 1966. Volgens deze filosoof kan een woord nooit ‘de waarheid’ van een ding uitdrukken, de 
gedachte eenheid van woorden en dingen zou een fictie zijn, in de zin van onbestaand. Voor Foucault bevindt 
de moderne mens zich in de tussenruimte (interstice) tussen de woorden en de dingen, zonder dat hij deze 
tot een eenheid kan brengen. Dit (eindige) mensbeeld laat ik onbesproken, de (onbestaande) eenheid tussen 
woord en ding keert wel terug. 

1514 Deze 81% antwoordt ‘nee’ op de vraag: ‘Wist u, voordat u deze vragenlijst invulde, dat de Nederlandse belastingwet 
gebruik maakt van regelingen waarbij wordt afgeweken van het werkelijke inkomen?’. Zie ook grafiek 3.10.

1515 De vraag: ‘Moest u de laatste keer dat u uw aangifte inkomstenbelasting invulde uw vermogen (box 3) opgeven?’ 
wordt door 28% met ‘ja’ beantwoord, 48% antwoordt ‘nee’ en 24% wil of kan geen antwoord geven. 

1516 Reacties respondenten op de open vragen. Respondent 3 vult overigens zelf zijn aangifte in en hij beschikt over 
vermogen in box 3. 
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rendementsheffing (box 3). Dat lijkt logisch, want dit fiscale alsof verschijnt regelmatig in 
het nieuws. Toch vullen ook berichten over het eigenwoningforfait en de autokosten-
regeling regelmatig de dagbladen, maar deze regelgeving wordt door de respondenten 
niet herkend als ficties die een afwijking van het werkelijk inkomen bewerkstelligen.

Deze onbekendheid met het bestaan van fiscale rechtsficties zou kunnen duiden op een 
algemeen gebrek aan kennis van fiscale wetgeving, 38% van de respondenten geeft 
immers aan slecht of zeer slecht bekend te zijn met deze regels.1517 De onwetendheid kan 
echter ook worden veroorzaakt door de wijze waarop de wetgever zijn fiscale ficties 
verwoordt. Een fictie kan immers ogenschijnlijk ‘verdwijnen’ uit het fiscale recht indien de 
wetgever, al dan niet bewust, woorden benut die haar alsof-karakter onzichtbaar maken. 
Er wordt dan niet meer gesproken over een aanwezig geacht of een verondersteld voordeel, 
maar de inkomensfictie wordt vertolkt als een feit (het voordeel is). In tekstueel opzicht 
verdwijnt de rechtsfictie daarmee niet alleen uit de wet, maar ook uit de toelichting op de 
aangifte en van de website van de belastingdienst.1518 In dit hoofdstuk staat deze 
wetgeverstaal centraal en de noodzaak tot een betere communicatie over de door hem 
gehanteerde fiscale rechtsfictie. Uit de enquête blijkt immers ook dat de onwetendheid 
van het bestaan van fiscale rechtsficties in schril contrast staat met de wens van de 
respondenten om geïnformeerd te worden over het gebruik van deze ficties in de 
inkomsten belasting.

1517 Gevraagd is: ‘Hoe goed of slecht bent u op de hoogte van de Nederlandse regels op het gebied van de inkom-
stenbelasting?’ 18% stelt goed of zeer goed op de hoogte te zijn, 44% schat zijn kennis in als gemiddeld.

1518 Een andere variant van dit herdefiniëren is het ontkennen van het bestaan van ficties, zie deel 1 hoofdstuk 3, 
par. 3.6.5.

1519 Omdat het twee afzonderlijk geanalyseerde vragen betreft, gebruik ik twee verschillende grafieken. 

Grafiek 3.111519
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De gebleken bekendheid betreft de antwoorden op de vraag ‘Wist u, voordat u deze 
vragenlijst invulde, dat de Nederlandse belastingwet gebruik maakt van regelingen 
waarbij wordt afgeweken van het werkelijke inkomen?’ De gewenste bekendheid betreft 
de antwoorden op de vraag ‘Als u uw aangifte invult, zou u dan willen weten waar in de 
aangifte er wordt afgeweken van uw werkelijke inkomen?’.

Grafiek 3.10 toont aan dat tussen het concrete weten en het willen weten van het bestaan 
van fiscale ficties een brede kloof gaapt. Om te onderzoeken hoe dit gat in de informatie 
optimaal kan worden gedicht, zal ik eerst het wezen van de taal in het recht onderzoeken. 
Daarvoor maak ik een kort uitstapje naar een aantal denkbeelden over de (on)macht van 
het woord en zijn relatie met zowel het denken als met de werkelijkheid. Hierbij zal ik 
regelmatig spreken over het benoemen van het ‘ding’. Met deze term bedoel ik niet alleen 
het concrete, tastbare ding, maar ook het ding als een niet-zintuigelijk waarneembaar 
denkbeeld, zoals de fiscale rechtsfictie. In feite representeert de term ‘ding’ al datgene 
waarover gesproken kan worden.1520 
In dit hoofdstuk pas ik de in deel 1 beschreven invloed van de taal op het bestaan van en 
het denken over de fictie concreet toe op de huidige ficties in het fiscale recht.1521 Bij de 
beschrijving van de diverse ideeën over de relatie tussen het woord en dit ding zal ik 
steeds een link leggen met de woorden die de wetgever spreekt in zijn fiscale verhaal. 
Geconcludeerd zal worden dat ook de taal in het recht onlosmakelijk verbonden is met 
haar context, zonder kennis daarvan is het begrip van die woorden niet mogelijk. 

In de daarop volgende paragraaf wordt onderzocht welke invloed de rechtstaal heeft op 
de kenbaarheid van de rechtsregels bij hen die door dit recht worden gebonden. Het 
kunnen kennen van de wet omvat immers niet alleen een formeel aspect (bekendmaking), 
maar deze kenbaarheid van wetgeving gebiedt ook dat haar rechtsregels begrijpelijk zijn. 
Omdat deze begrijpelijkheid ook en vooral afhankelijk is van de wijze waarop dit alsof 
wordt verwoord, zal aansluitend worden gekeken naar mogelijke motieven van de 
wetgever voor het vermijden van de term fictie in de taal van het fiscale recht. Het 
taalkundig ontwijken van deze terminologie zal ik enerzijds relateren aan de Aanwijzingen 
voor de regelgeving (hierna: Aanwijzingen), anderzijds wordt onderzocht of wellicht 
sprake is van een bewuste beïnvloeding door middel van de taal (framing). Deze mogelijke 
motieven voor de gebleken vermijdingsstrategie zullen worden getoetst aan de concrete 
verwoording van de in deel 2 onderzochte modelficties. Aan het slot van dit hoofdstuk zal 
ik concluderen dat de door de filosoof Bentham geopperde voorwaarden voor het 
gebruik van rechtsficties, ook de problemen in de communicatie van de huidige wetgever 
kunnen oplossen. Om de informatiekloof te overbruggen en daarmee ook het draagvlak 

1520 Zo gelden zowel een woning als het eigendomsrecht van die woning als een ding. Bentham duidt de woning 
als een reële entiteit, het eigendomsrecht betitelt hij als een fictieve entiteit. Zie deel 1, hoofdstuk 1, par. 1.3.7. 

1521 Zie met name deel 1, hoofdstuk 1, par. 1.3.5.
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voor een fiscale rechtsfictie te behouden, is het immers noodzakelijk dat de wetgever niet 
alleen haar aanwezigheid, maar ook het argument voor deze afwijking van de hoofdregel 
(belastingheffing over het werkelijke inkomen) bekend maakt. Ook respondenten geven 
dit aan:

“ik zou in ieder geval willen weten in welke situaties wordt afgeweken en waarom”1522 

Een korte terugblik rondt het hoofdstuk over de woorden en de dingen in het recht af. 

3.2  Het woord 

3.2.1  De mens als spreekwezen
Ongeveer 50.000 jaar geleden leert onze voorouder, de homo sapiens, te praten. Zijn 
aanvankelijke klanknabootsing groeit uit tot woorden, zinnen en verhalen.1523 Het kunnen 
verwoorden van gedachten en ideeën over de werkelijkheid is een belangrijk aspect van 
ons mens-zijn. In zijn meest elementaire vorm is deze met woorden gebouwde taal een 
communicatiemiddel dat de zender in staat stelt zijn gedachten te verwoorden en door 
te geven. Aan het begin van deze keten vertolkt de zender zijn boodschap met de door 
hem gekozen woorden. Het vertolkte bericht wordt gedragen door een medium (spraak, 
schrift en andere vormen) en aan het einde van de keten staat de ontvanger die de 
bedoeling achter de ontvangen woorden zal zoeken.1524 Zelfs deze korte keten kan 
problemen opleveren. Zo kunnen de woorden die de zender kiest tekort schieten voor 
zijn verhaal, er kan ruis ontstaan bij het overbrengen van de boodschap (falend medium) 
en bij het decoderen van de ingekomen boodschap zal de ontvanger zijn eigen, wellicht 
onjuiste, interpretatie geven aan de woorden. Het is dus niet vreemd dat tussen 
communicerende mensen regelmatig misverstanden ontstaan. Die miscommunicatie 
kan zich ook voordoen wanneer de fiscale wetgever (de zender) zijn boodschap op 
gebrekkige wijze verwoordt aan belastingplichtigen (ontvangers).1525 

3.2.2  Het krachtige woord
Taal is een machtig instrument, woorden hebben scheppingskracht. Met het verwoorden 
en het benoemen van iets, weken we het los uit zijn ding-zijn en scheppen daarmee zijn 

1522 Reactie respondent op de open vragen. Zoals uit grafiek 3.11 blijkt, deelt 92% van de respondenten deze 
mening.

1523 Vanaf dat moment kan de mens zijn kennis overdragen aan zijn nageslacht, zie Bregman 2013, blz. 44. Hij 
spreekt over ‘memen’, fictieve eenheden van niet-genetisch cultureel materiaal die oraal worden doorgegeven.

1524 Dit zender-ontvanger model is ontwikkeld door twee wiskundigen, Shannon en Weaver, zie Shannon 1948. Er 
zijn veel meer theorieën over communicatie. Zo spreekt het vierkant van Schulz von Thun over vier monden en 
vier oren, terwijl de ‘Rose of Leary’ een gedragsbenadering hanteert. Ik bespreek deze ideeën verder niet.

1525 Ik verwijs verder graag naar Van Cramwinckel 2014.
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werkelijkheid.1526 In feite zijn de dingen zo omdat de mens ze zo noemt. De dichter 
beschrijft dat als volgt: 

“En Adam sprak het woord en het werd ding
En van het eens genoemde werd hij koning
Hij onderwierp de chaos aan zijn woord”1527

Ook wij, nazaten van de beschreven Adam, kunnen door middel van taal de werkelijkheid 
vorm geven.1528 Deze macht van het woord is ook aanwezig in het recht waar de wetgever 
de taal inzet om de maatschappij op een bepaalde wijze te ordenen. Door feiten en 
omstandigheden te classificeren en te interpreteren kan de taal in het recht die empirische 
werkelijkheid imiteren, reproduceren of indiceren, maar ook reduceren en zelfs herformuleren. 
Woorden vormen daarmee ook de (fiscaal)juridische werkelijkheid van de mens.1529 

Woorden verwijzen echter niet naar de empirische werkelijkheid zelf, maar naar het 
(beoogde) beeld dat de woordenbouwer daarvan heeft. Wij, zijn publiek, zijn echter 
geneigd om zijn beeld te geloven. In dat werkelijkheidseffect schuilt de kracht van taal.1530 
Maar taal kan ook een illusie scheppen. Dat wat wij met de kleur blauw aanduiden, zou in 
werkelijkheid ook rood of geel kunnen zijn.1531 Soms veinzen woorden bewust een 
onbestaande werkelijkheid, op dat moment treedt - ook in het recht - de fictie naar voren. 
Daar waar zich volgens de woorden van de woonplaatsfictie (art. 2.2. Wet IB 2001) onze 
woonplaats bevindt, wonen we waarschijnlijk niet in werkelijkheid. Toch verleidt het 
eerder beschreven woord-ding denken ons om die verbale realiteit aan te zien voor een 
empirische realiteit en ons te gedragen in overeenstemming met die werkelijkheidsnorm 
van dit alsof.1532 Deze ‘schijnbeweging’ van de taal kan de verklaring vormen voor het niet 
kunnen herkennen van de rechtsfictie in de inkomstenbelasting nu deze niet nadrukkelijk 
als een alsof wordt verwoord door de wetgever.1533 

1526 Dat geldt ook voor het bij de naam noemen van iemand, ook daarmee erkennen we zijn ‘zijn’. Een ont-noemen 
ontkent zijn bestaan juist. Zo schrijft Primo Levi in zijn boek Eens was ik een mens (oorspronkelijke titel: Se questo 
è un uomo, 1947) over de gevolgen van het ontnemen van iemands naam door hem aan te duiden met een 
(getatoeëerd) nummer. 

1527 Bertus Aafjes, In den beginne (1949), geciteerd door Steenhoudt 2003, blz. 73.
1528 Vgl. het woord ‘onzin’. Dit woord is ontleend aan het Franse nonsens: non [niet] + sens [zin]). Onzin is dus een 

niet-zin. Dat suggereert dat iets wat zin heeft en zinnig is, ook als een zin zou bestaan in de taal.
1529 Zie onder meer Gaakeer 2015. Hoewel haar voorbeelden afkomstig zijn uit het civiele recht is haar schets van 

de grenzen van de taal ook toepasbaar in het fiscale recht. 
1530 Barthes 2004, blz. 111.
1531 De Sapir-Whorf-hypothese stelt dat ook de taalsoort dit denken over de werkelijkheid beïnvloedt. Zo zouden 

Engelstaligen lichtblauw en donkerblauw beschouwen als varianten van één kleur, terwijl Russische mensen 
die kleuren als verschillend zouden zien nu hun taal andere woorden hanteert voor deze tinten. Zie Wood 2014. 
De hypothese kent overigens nauwelijks nog aanhangers.

1532 Deel 1, hoofdstuk 1, par. 1.3.6. Ten Have 1986, blz. 57, noemt dit “het zijn in spraak” (esse in sermone).
1533 Zie hierna, deel 3, hoofdstuk 3, par. 3.5.
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3.2.3  Het onmachtige woord
De macht van de taal heeft ook een keerzijde. Waar historici de taalontwikkeling 
beschouwen als een sprong voorwaarts voor de mensheid, zien sommige filosofen de 
taal juist als een struikelblok.1534 
Zo stelt Nietzsche dat de grenzen van onze taal ook onze denkwereld begrenzen. 1535 
Omdat we onze gedachten alleen kunnen uitdrukken met woorden, kunnen we 
uitsluitend gedachten denken waarvoor woorden bestaan die hen kunnen schetsen. Ook 
Wittgenstein bespeurt manco’s in deze spraakgebondenheid van het menselijk denken. 
Het met taal verwoorde denken zou worden beheerst door beelden die ons op een 
dwaalspoor zetten, een woord verwijst immers niet altijd naar een ding in de empirische 
werkelijkheid.1536 Het woord fictie kan zelfs niet verwijzen naar een dergelijk ding: het 
wezenlijke van een fictie is dat er niets bestaat in de empirische werkelijkheid dat aan haar 
beantwoordt. Een fictie, ook haar soortgenoten in het fiscale recht, dankt haar bestaan 
louter en alleen aan de taal.1537 Toch wordt ook bij de fictie een verwijzingsrelatie tussen 
woord en werkelijkheid vermoed. 

Begrensde taal
Ons denken verslikt zich regelmatig in de beperktheid van de taal.1538 Zolang de 
dingen heel zijn en herkenbaar voelen we ons vertrouwd met de namen die wij hen 
hebben gegeven. Die vertrouwdheid geldt ook in het recht. Het juridisch benoemen 
van alledaagse, herkenbare feiten en omstandigheden brengt ordening aan in de 
gebeurtenissen rondom ons. Met het geven van een naam kunnen we de 
gebeurtenissen kwalificeren en de toepasselijke rechtsregel zoeken. 
Maar de onrust slaat toe als het ding een ander uiterlijk krijgt en daarmee zijn eerdere 
kwalificatie in twijfel trekt. Daarom ontstaat deining als we voor het fiscale recht een 
woning moeten kwalificeren die weliswaar meebeweegt met de waterstand, maar 
geen zelfstandig drijfvermogen heeft. Hoe (on)roerend noemen we haar dan?1539 
Ontreddering treedt ook op als het door ons benoemde ding niet langer zijn functie 
kan vervullen.1540 Zo kan de doelmatige uitvoering van een fiscale rechtsfictie haar 
pragmatische werking verliezen door instrumentele aanvullingen. Dat lot treft de 

1534 Nietzsche 1873, blz. 44: “Jetzt muss man bei jeder Erkenntniss über steinharte verewigte Worte stolpern, und 
wird dabei eher ein Bein brechen, als ein Wort.“

1535 Volgens Nietzsche zouden we uitsluitend denken in linguïstische vorm. Hij stelt dan ook: ”Wir hören auf zu 
denken, wenn wir es nicht in dem sprachlichen Zwange tun wollen.” Nietzsche 1884-1888, hoofdstuk 24, par. 522.

1536 Maar omdat dit beeld in onze taal ligt, kunnen we er niet aan ontsnappen. Wittgenstein 1936-1946, § 115. 
1537 Zie deel 1, hoofdstuk 1, par. 1.3.7 waar is verwezen naar Bentham (Works) 1838-1843, Volume VIII, A Fragment on 

Ontology: “to language alone, it is that fictitious entities owe their existence.”
1538 Schierbeek 1980, blz. 119, meent dat ons verstand builen oploopt zodra het zich te pletter loopt tegen deze 

grenzen van de taal. Hij vervolgt “aan de builen kun je de waarde van de ontdekking/ meten, zei Wittgenstein.”
1539 In HR 9 maart 2012, BNB 2012/155 wordt geoordeeld dat deze waterwoning, ondanks haar onroerende karakter, 

toch roerend zou zijn. Voor haar overdracht is dan geen overdrachtsbelasting verschuldigd.
1540 Wie de stof van een paraplu haalt, kan met het geraamte in de regen lopen maar wordt wel nat. Toch behoudt 

de ‘dode’ paraplu haar naam. Onterecht volgens Auster 1990, blz. 93: “it hides the thing it is supposed to reveal.” 
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 autokostenregeling die aanvankelijk verwoord wordt met één enkele zin en daarmee 
beantwoordt aan de beoogde eenvoud en doelmatigheid van de pragmatische 
rechtsfictie. Inmiddels is deze fictie uitgedijd tot twee wetsartikelen met zoveel 
woorden dat deze samen ruim 7,5 bladzijden bedekken.1541 Van pragmatiek is geen 
sprake meer, is ze dan nog een pragmatische fictie? 
Verwarring kan ook ontstaan als het door ons genoemde ding zijn ‘echte’ naam 
verliest. Is een rechtsfictie nog een fictie als dit alsof wordt aangeduid als forfait1542 of 
als ze wordt vertaald met de aanduiding ‘wordt gesteld op’? Wie kijkt naar de inhoud 
van deze rechtsregels zegt luid en duidelijk ‘ja’. Kijken we naar de woorden van de 
fiscale wetgever, dan kan deze naamswisseling echter tot gevolg hebben dat de 
rechtsfictie niet meer wordt herkend.

Ondanks deze valkuilen van de taal is de wereld van het recht afhankelijk van haar 
woorden. Het recht is immers niet alleen opgebouwd uit taal, het recht is taal. Alles wat 
wetgevers, rechters en rechtswetenschappers doen, is verpakt in woorden.1543 Of deze 
woorden problematisch zijn, hangt uiteindelijk af van het antwoord op de vraag of wij 
daar een probleem van willen maken. En dat is volgens Schoordijk het geval, want: 

“Woorden zijn nooit zonder meer duidelijk.”1544

 
Voor een begrip van het fiscale recht en haar fiscale rechtsficties is een onderzoek naar de 
duidelijkheid van de in dat recht gebruikte woorden nodig. Onduidelijk verwoord en dus 
onbegrijpelijk recht heeft geen overtuigingskracht en ontbeert dus draagvlak.1545 
Taalfilosofen kunnen antwoord geven op deze vragen over de (on)duidelijkheid van 
woorden. Dit wetenschappelijke terrein is echter zo uitgebreid dat een snelle blik op haar 
ideeën onvoldoende recht doet aan hun diversiteit. De gedachten van taalfilosofen over 
het verband tussen taal, denken en werkelijkheid is evenwel relevant voor dit onderzoek. 
Zoals aangegeven is dit verband een essentieel element van de fictie. Een fictie bestaat 
niet in de empirische werkelijkheid, maar ze beantwoordt aan een idee in ons denken en 
krijgt werkelijkheidswaarde door de taal.1546 Om dat verband nader te onderzoeken maak 
ik een kort uitstapje naar het gebied van de taalfilosofie.

1541 Vgl. art. 3.20 Wet IB 2001 en art. 13bis Wet LB 1964. 
1542 In art. 4.14 Wet IB 2001 wordt nu gesproken over een forfaitair voordeel, bij haar voorganger (art. 29a Wet IB 

1964) spreekt de wetgever over een fictief voordeel. Zie Kamerstukken II 1979/1980, 15 516, nr. 11, blz. 17.
1543 Ook de ontwikkeling van taalgevoel is daarom essentieel. Terecht stelt de Law and Literature Movement stelt dat 

de band tussen taal en recht verder reikt dan taal-als-verpakking, vgl. Cardozo 1925.
1544 Schoordijk 1979, blz. 26-27.
1545 Zie ook http://www.rijkshuisstijl.nl/organisatiespecifieke-richtlijnen/belastingdienst/taalgebruik-belastingdienst/ 

 inhoud: “Een voorwaarde voor de geloofwaardigheid van een tekst is de begrijpelijkheid.” 
1546 Vgl. Bentham (Works) 1838-1843, Volume VIII, Chrestomathia, blz. 123.
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3.2.4  Taal, denken en werkelijkheid

“Take the word butterfly. 
To use this word it is not necessary 
to make the voice weigh less than an ounce or equip it with small dusty wings (…) 
The word butterfly is not a real butterfly.”1547

In de wereld van de taalfilosofie, waar de driehoeksrelatie tussen taal, denken en werkelijkheid 
wordt onderzocht, zijn uiteenlopende theorieën ontwikkeld over de betekenis van 
woorden. Bij dit betekenis-denken kunnen drie hoofdstromingen worden onderscheiden.1548

De eerste stroming hanteert de eerder besproken gedachte dat ieder woord een 
aanduiding zou zijn voor een concreet, bestaand ding. Tussen het woord en het ding 
bestaat dan een verwijzingsrelatie, de betekenis van het woord is datgene waarnaar het 
verwijst. Deze denkers richten hun focus op de verhouding tussen taal en werkelijkheid.1549 
Toepassing van deze theorie op de taal in het recht geeft aan dat deze doctrine gaten 
vertoont. Een rechtsfictie maakt immers geen deel uit van de empirische werkelijkheid, 
maar is wel aanwezig in en verweven met de taal in het recht. De veronderstelde directe 
verwijzingsrelatie ontbreekt dus.

Een tweede denkrichting, het mentalisme, hanteert de idee dat ieder woord een 
voorstelling is van een ding. Het woord verwijst dus niet, maar is een zintuigelijk 
waarneembaar teken van het mentale beeld van de spreker. Bij deze theorie staat de 
relatie tussen taal en denken centraal.1550 Deze gedachtegang biedt ruimte voor het 
bestaan van de rechtsfictie: zij is in feite ook een denkbeeld. Toch struikelt ook deze 
gedachte. Het mentale beeld dat de wetgever heeft, kan variëren en is in dat opzicht 
vluchtig. Het wetgeverswoord ontbeert deze vluchtigheid. Tussen het vervluchtigde 
beeld en het woord dat stand houdt in de wet valt dan een gat.

Een derde stroming richt haar aandacht op het verband tussen denken en werkelijkheid. 
De taalkundige betekenis van een woord zou verband houden met de intentie van de 
spreker om een bepaald cognitief effect teweeg te brengen bij zijn publiek. Door dit 
intentionele verband is de betekenis van een woord afhankelijk van de door de spreker 

1547 Cohen 1993, blz. 287.
1548 Anders: Gaakeer 2005, blz. 10-11. Zij onderscheidt twee stromingen: de plain meaning (elk woord heeft één 

gangbare betekenis) en het intentionalism (de betekenis wordt herleid tot de bedoeling van de auteur). 
1549 Een aanhanger van deze betekenistheorie is Bertrand Russell. Vgl. van Woudenberg 2002, blz. 22-23. Deze visie 

is gerelateerd aan de correspondentietheorie, zie daarvoor deel 1, hoofdstuk 3, par. 3.5.1.
1550 Locke 1690 (1), Book III, Chapter II: “words (…) stand for nothing but the ideas in the mind of him that uses them, 

how imperfectly soever or carelessly those ideas are collected from the things they are supposed to represent.” 
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bedoelde reactie.1551 In het recht lijkt ook deze leer niet altijd praktisch toepasbaar omdat 
het directieve taalgebruik van de wetgever niet steeds in staat is het bedoelde gedrag op 
te roepen. Het veronderstelde intentionele verband staat ook onder druk op de momenten 
dat de uiteindelijke verwoording van een (fiscale) regeling op gespannen voet staat met 
het oogmerk van de wetgever. Toch verandert ook dan het woord niet.

Hoewel elk van deze stromingen waardevolle ingangen biedt tot het taalgerelateerde 
denken over de fiscale rechtsfictie, lijken deze denkers te vergeten dat sprake is van een 
driehoeksrelatie. Het ‘of-of’ denken over slechts een van de benen van de driehoek zou 
ingeruild moeten worden voor een ‘en-en’ gedachte die gelijktijdig zowel de taal, als het 
denken én de werkelijkheid beschouwt. Een nog groter manco van deze denkbeelden 
vind ik echter de context-loosheid van deze ideeën. De betekenisdenkers uit deze 
stromingen hanteren immers impliciet de gedachte dat ieder woord - dus ook het woord 
voor een benoemde rechtsfictie - een essentiële, onvervreemdbare betekenis heeft die 
altijd zou gelden, ongeacht tijd en plaats.1552 Die veronderstelling is onjuist in het alledaagse 
leven.1553 Maar de veronderstelling geldt evenmin in de wereld van het fiscale recht waar 
de inmiddels uit beeld gedreven theorie van de Begriffsjurisprudenz het ongelijk van dit 
denken aantoont.1554 Het is immers onmogelijk om rechtsbegrippen en dus ook fiscale 
rechtsficties zodanig te definiëren dat deze vertolking altijd en overal zou gelden. Inzichten 
en omstandigheden veranderen voortdurend. De dichter ziet dat eerder dan deze juristen 
als hij opmerkt:

“Hier zijn de dinghen stoff van bollekens (…),
Daer is ‘t een wack’re droom.”1555 

Het begrip van de woorden vereist dus kennis van hun context, zowel van het talige als 
van het situatieve perspectief. Deze gedachte is in de hermeneutiek, de wetenschap van 
het uitleggen en interpreteren van (geschreven) teksten, inmiddels algemeen aanvaard. 
Die taalwet geldt ook voor de woorden in het fiscale recht, ook op dat taalterrein is tekst 
dus context.1556 Zelfs het als paraplubegrip geïntroduceerde partnerbegrip van art. 5a 
AWR vereist binnen het domein van iedere heffingswet een andere inkleuring.1557 Maar 

1551 Searle 1998 bepleit deze op de gedragstheorie rustende gedachte. Zie ook Stokhof 2009, blz. 20.
1552 Zelfs de uitspraak van een woord of lettergreep kan haar betekenis beïnvloeden. Zo kan het Chinese woord ‘ma’ 

afhankelijk van de hoogte van de spreektoon duiden op moeder, paard, hennep of feeks. 
1553 Zo kan de connotatie van woorden wijzigen (in de Middeleeuwen betekent wijf nog vrouw), een woord kan een 

nieuwe betekenis krijgen (vgl. het woord apenstaartje) of een woord kan in onbruik raken (siepen, een inmiddels 
‘vergaan’ woord voor druppelen).

1554 Eggens 1958, blz. 318, duidt dit denken aan als Unbegriffsjurisprudenz. 
1555 Uit Ooghen-troost (1647) van Constantijn Huygens. Met deze regels schetst hij het verschil tussen oude en nieu-

we inzichten, Jorink 2006, blz. 17.
1556 Wittgenstein 1936-1946, § 43: “Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache.“ Het gebruik en 

dus de betekenis van dat woord wordt bepaald door de regels van het op dat gebied toepasbare ‘taalspel’.
1557 Vgl. de aanvullingen op dit partnerbegrip in art. 1.2 Wet IB 2001 en art. 1a SW 1956.
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ook de fictie van het ‘voljaarspartnerschap’ is niet overal inzetbaar, zoals het slot van lid 7 
van art. 2.7 Wet IB 2001 toont. Een door de wetgever wenselijk geachte relatie tussen een 
in de wet verwoorde fictie, het (maatschappelijk) denken en de empirische werkelijkheid 
zal daarom voortdurend onderzocht en getoetst moeten worden op haar geldigheid in 
tijd en plaats.

3.3  De ongekende taal van het fiscale recht

3.3.1  De taalmist van het fiscale recht
Ook de taal zelf geldt als een context. De fiscale wetgever, rechters en andere fiscaal 
geschoolde juristen bewonen een ander taalgebied dan de taalwereld van de gemiddelde 
belastingplichtige. De woorden van het fiscale recht hebben nu eenmaal een andere 
functie dan taaluitingen in de dagelijkse communicatie of in de poëzie. De wetgever kiest 
zijn woorden niet primair vanwege hun duidelijkheid en leesbaarheid of hun poëtische 
klank, hij selecteert hen met het oog op consistentie in de wettekst of om aansluiting te 
zoeken bij de interpretatie van begrippen in de jurisprudentie. Voor hen die beroepsmatig 
betrokken zijn bij het ontwerpen, het toepassen of het interpreteren van de fiscale 
wetgeving draagt deze woordkeuze bij aan de kenbaarheid van dit recht.

Maar de bewoner van de samenleving, degene tot wie de wetgever zijn communicatie 
eigenlijk richt, beschikt niet over de juridische kennis van deze professionals. De voor hem 
moeilijk te doorgronden taal van het (fiscale) recht veroorzaakt informatiegaten. Dat kan 
praktische problemen geven,1558 maar de taalkloof kan er ook toe leiden dat de deur naar 
de wet zelf gesloten blijft. De communicatieve kracht van een fiscale rechtsregel, de mate 
waarin deze erin slaagt om de informatie over en de betekenis van de rechtsnorm over te 
brengen op zijn gebruiker,1559 hangt immers nauw samen met zijn toegankelijkheid. Dat 
vereist het kunnen kennen van deze rechtsregel, ook als sprake is van een fiscale 
rechtsfictie. Dit kenbaarheidsvereiste, een onderdeel van het rechtszekerheidsbeginsel, 
heeft meerdere gezichten.1560 Bij de bespreking van deze eis bij fiscale rechtsficties beperk 
ik me tot twee aspecten: de directe juridische kenbaarheid van deze fictie door haar 
bekendmaking (het formele aspect) en de daadwerkelijke kenbaarheid daarvan door de 
duidelijkheid van dit alsof (inhoudelijk aspect).

1558 Gaakeer 2012 schetst hoe ze bij het gerechtsgebouw in Den Haag wordt aangesproken door iemand die haar 
vraagt: “Mevrouw, is hier de rechtbank? Daar moet ik zijn. Maar op dit bord staat Paleis van Justitie.”

1559 Eijlander & Voermans 2000, blz. 195.
1560 Vgl. Pauwels 2009, blz. 84-90.
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3.3.2  Een formeel ‘kunnen kennen’  
Met het beginsel dat een ieder geacht wordt de wet te kennen, brengt de wetgever tot 
uitdrukking dat iedere bewoner van een samenleving van het bestaan van wettelijke 
regels moet weten. Een niet-weten geldt niet als een excuus. Dit beginsel geldt ook in het 
fiscale recht waar van iedere belastingplichtige wordt verwacht dat hij op de hoogte is 
van de voor hem geldende fiscale regelgeving en de daarin opgenomen rechtsficties. 

Het daadwerkelijk kennen van alle (fiscale) rechtsregels is echter alleen mogelijk in een 
verzonnen wereld, zoals het Utopia van Thomas More.1561 In die literaire realiteit geldt elke 
rechtsregel als een herinnering aan een billijke verplichting, daarom beschikt elke bewoner 
van Utopia over een volmaakte wetskennis. Utopianen vinden het bovendien oneerlijk 
om iemand te binden aan wetten die te talrijk zijn om ze te kunnen kennen of te duister 
om ze te kunnen begrijpen. Hoewel alleen in een utopie de rechtsregels volkomen 
duidelijk en bekend kunnen zijn, 1562 behelst het beginsel van de wetskennis een opdracht 
aan de wetgever zelf. Voordat iemand aan de door de wetgever geschreven rechtsregels 
kan worden gebonden, zal hij kennis moeten kunnen nemen van de inhoud daarvan. In 
de historie wordt dit ‘kunnen kennen’ van de wet opgevat als een rekbare eis. Zo zou de 
Romeinse keizer Caligula (12-41) zijn wetten bekend maken door ze op te tekenen in een 
onleesbaar klein lettertje om deze plakkaten vervolgens te bevestigen op metershoge 
pilaren.1563 

Voor een daadwerkelijk kunnen kennen van een fiscale rechtsfictie is echter vereist dat 
deze rechtsregel zonder veel moeite kan worden geraadpleegd. Deze kenbaarheidseis is 
een oervoorwaarde die het recht stelt aan de gelding van wetgeving.1564 Ook de fiscale 
rechtsfictie moet op zodanige wijze bekend worden gemaakt dat belastingplichtigen in 
staat zijn om kennis te nemen van deze fiscale rechten en verplichtingen. Dit vereiste 
beschermt de belastingplichtige tegen de risico’s van onkenbare en dus onvoorzienbare 
fiscale regels. 
In Nederland wordt fiscale wetgeving gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk 
der Nederlanden. Deze formele benadering van de bekendmakingseis is echter niet altijd 
voldoende. Om te voorkomen dat het Staatsblad voor belastingplichtigen net zo 
ontoegankelijk is als de wetsplakkaten van Caligula, zal de fiscale wetgever moeten 
nagaan hoeveel moeite zijn doelgroep moet doen om op de hoogte te zijn van nieuwe 
of gewijzigde rechtsficties in de inkomstenbelasting. Het kan nodig blijken om belasting-
plichtigen ook op andere wijze te informeren, bijvoorbeeld via televisie- of radiobood-

1561 Thomas More, Utopia (1516). Net als Bentham bekritiseert More het Engelse recht uit die tijd. Ook hij acht het 
recht te ingewikkeld en te onoverzichtelijk, het is bovendien niet kenbaar voor hen die er aan worden gebonden. 

1562 Fuller 1969, blz. 41. In vergelijkbare zin Witteveen 2004.
1563 Volgens Blackstone erkent de keizer daarmee indirect dat een wet kenbaar moet zijn voordat deze aan de 

bewoners van een samenleving kan worden tegengeworpen. Blackstone 1765-1769, vol. 1, blz. 46.
1564 Voermans 2004, blz. 155.
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schappen.1565 Maar zelfs als een fiscale rechtsfictie tijdig, op de juiste wijze en via geschikte 
kanalen gecommuniceerd wordt, dan nog kan deze rechtsregel niet worden nageleefd 
als haar inhoud onbegrijpelijk is voor de belastingplichtigen voor wie ze bedoeld is. Op 
dat moment komt de inhoudelijke kant van de kenbaarheidseis van het alsof in beeld.

3.3.3  Een inhoudelijk ‘kunnen kennen’ 
Het inhoudelijk kunnen kennen van fiscale wetgeving en de daarin opgenomen ficties 
vereist dat deze rechtsregels duidelijk zijn.1566 Met de duidelijkheid van een fiscale 
rechtsfictie bedoel ik haar begrijpelijkheid (het kunnen bevatten van haar inhoud) en haar 
inzichtelijkheid (het kunnen inzien van haar bedoeling). Aan deze elementen kan alleen 
worden voldaan indien de berichtgeving over dit fiscale alsof transparant is en te 
begrijpen. Deze duidelijkheid van de fiscale rechtsfictie is van groot belang voor de (min 
of meer) spontane naleving daarvan.1567 Wie de taal van de wetgever niet begrijpt, kan 
zich niet gedragen naar de rechtsregel die met deze taal wordt verwoord. Daarmee komt 
ook de legitimiteit van het overheidsoptreden in het geding. De (retorische) vraag is 
immers of het redelijk is om een fiscale rechtsfictie onverkort toe te passen op belasting-
plichtigen die haar niet kunnen begrijpen.1568 Een onbegrijpelijk alsof in de inkomsten-
belasting tast immers de reciprociteit aan die tussen de overheid en de bewoners van een 
samenleving zou moeten bestaan.

In meer algemene zin beschouwt Fuller deze wederkerigheid als de kernwaarde van het 
recht. Indien de overheid deze waarde doorkruist, wordt de grond weggeslagen onder de 
verplichting van de bewoners van die samenleving om deze regels na te leven.1569 Er zou 
anders een wanverhouding ontstaan tussen datgene wat de overheid verlangt van zijn 
belastingplichtigen en datgene wat deze overheid hen biedt. Ook andere rechtsfilosofen 
hanteren deze eis van de begrijpelijkheid, zij het vanuit andere invalshoeken. Montesquieu 
legt het accent vooral op de noodzaak van een effectieve communicatie tussen de 
wetgever en de bewoners van de samenleving. Bij hem is de wet niet zozeer een bevel 
van een soevereine macht aan zijn onderdanen, maar veeleer een beredeneerde norm die een 
acceptabele ordening van het maatschappelijk verkeer voorstelt. Die norm veronderstelt 
een begrijpelijke en directe stijl in wetgeving.1570 Begrijpelijkheid in wetgeving is ook 

1565 Of zelfs op persoonlijke wijze, vgl. de toegezonden brieven over het generieke uitstel van betaling voor aanslagen 
IB/PVV 2014.

1566 Vgl. de eerste stelregel van de Tafel van Elf, een door het Ministerie van Justitie benut toetsingsmodel voor 
wetgeving, zie CVV 2010. Vereist is dat de regelaar nagaat of de door hem voorgestelde regels zodanig gefor-
muleerd zijn dat de doelgroep ze gemakkelijk kan begrijpen.

1567 Witteveen 2014 blz. 194 e.v., noemt de begrijpelijkheid van de wet het vierde gebod van zijn Nomos: de tien 
geboden voor de wetgever. De Griekse term nomos betekent niet alleen ‘wet’, maar refereert ook aan de 
Griekse mythologie waar de god Nomos geldt als de geest van de wet.

1568 Fuller 1969, blz. 63, voetnoot 21, stelt dat rechtspositivisten niet zouden begrijpen dat een onbegrijpelijke wet 
in mindere mate ‘recht’ is. Die gedachte staat immers haaks op de aannames van het rechtspositivisme. 

1569 Fuller 1969, blz. 39-40. Hij spreekt over het recht in het algemeen.
1570 Zie Witteveen 2014 blz. 213-214.
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vereist in de ogen van hen die deze wetten beschouwen als bevelen van een soeverein, 
zoals Hobbes en Bentham. Vage, inconsistente of complexe bevelen tasten immers het 
gezag van deze soeverein aan en moeten daarom worden vermeden.1571 

Ondanks de diversiteit binnen de opvattingen over de wet en het recht, delen al deze 
denkers de opvatting dat rechtsregels begrepen moeten worden om hen na te kunnen 
leven. Als we veronderstellen dat de fiscale rechtsficties in de inkomstenbelasting gericht 
zijn op de gemiddelde belastingplichtige, dan dienen deze rechtsregels zodanig verwoord 
te worden dat ook deze fiscaaljuridisch ongetrainde lezer de woorden kan begrijpen. De 
Aanwijzingen schrijven immers voor dat de wetgever bij het ontwerpen van zijn 
rechtsregels een heldere schrijfstijl moet aanhouden, waarbij zoveel mogelijk het normale 
spraakgebruik wordt gevolgd.1572 Deze Aanwijzingen regelen in feite het regelen op 
tekstueel terrein. De huidige tekst verwoordt het helderheidsgebod als volgt: 

Aanwijzing 54
1.   Het normale spraakgebruik wordt zoveel mogelijk gevolgd.
2.    Woorden waarvan de betekenis te weinig bepaald of onduidelijk is, worden niet 

gebruikt.1573

Deze bepaling moet voorkomen dat wetgeving onleesbare zinnen bevat en dat woorden 
worden gebruikt waarvan de betekenis onvoldoende bepaald is of onduidelijk.1574 

Wonderlijke woorden
Maar ook als het fiscale recht begrippen gebruikt die volledig lijken aan te sluiten bij 
het normale spraakgebruik, kunnen en zullen er situaties ontstaan waarin deze 
begrippen een andere kleur krijgen. Een alledaags begrip krijgt dan een andere 
invulling, hoewel de doorsnee fiscaaljurist zich daarover eigenlijk niet (meer) verbaast. 
Toch is het wonderlijk dat zowel de MKB-winstvrijstelling (art. 3.79a Wet IB 2001) als de 
MKB-franchise (art. 15ad Wet VpB 1969) niet beperkt blijven tot de daadwerkelijke 
doelgroep, het MKB. Hoewel deze faciliteiten bedoeld zijn om de middenmoot aan 
ondernemers en ondernemingen te ontzien, kunnen ook grote ondernemers en 
ondernemingen ze benutten. Verbazing wekt ook de aanduiding ‘aanmerkelijk 
belang’. Een goed verstaander knoopt aan de term ‘aanmerkelijk’ betekenissen als 
‘belangrijk, aanzienlijk, groot’. Deze aanduidingen zijn niet meer toepasbaar zodra het 
wettelijk criterium in 1997 wordt teruggebracht tot 5% (art. 4.6 Wet IB 2001). Hoewel 

1571 Voor een verdere uiteenzetting over deze visie verwijs ik graag naar Gribnau 2010, blz. 75 e.v.
1572 Zie de Aanwijzingen 1954, Richtlijn 30: “Men vermijde onoverzichtelijke zinnen; met name vermijde men een 

opeenstapeling van toe- en tussenvoegsels, verwijzingen, voorbehouden en uitzonderingen.” 
1573 Aanwijzingen 1992. In 1954 gelden nog 79 richtlijnen, dat aantal is uitgegroeid tot 344 (meting 2012).
1574 Deze aanwijzingen hebben niet altijd het beoogde gevolg, zie bijvoorbeeld het moeizaam leesbare art. 3.107a 

lid 1 Wet IB 2001.
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de oude term niet langer in zijn linguïstische jasje past, heeft het fiscale recht hem ook na 
deze wetswijziging gehandhaafd. In taalkundig opzicht is ook de fiscaalrechtelijke 
inperking van de aanduiding ‘eigen woning’ tot het hoofdverblijf opmerkelijk. Een 
tweede, derde of vierde woning is net zo eigen in de zin van ‘aan het subject zelf 
toebehorend’. Eveneens raadselachtig is de benaming van het begrip ‘persoons-
gebonden aftrek’. De taalkundige suggestie van de beperking van deze aftrek tot  
de persoon zelf, geldt niet. Een belastingplichtige kan zelfs de alimentatiebetalingen 
van zijn partner aan diens ex-echtgenoot in aftrek brengen. Zo zijn er nog meer 
 alledaags-ogende termen in het fiscale recht die in de praktijk van het recht minder 
alledaags blijken dan ze ogen.1575 

De Aanwijzingen gelden slechts als een richtlijn die in acht genomen moeten worden bij 
het ontwerp van wet- en regelgeving, ze ontberen de verbindende kracht van een 
wettelijk voorschrift. Het negeren van of het zondigen tegen de Aanwijzingen blijft in de 
praktijk zonder gevolgen.1576 Het is bovendien onduidelijk in welke mate de wetgever  
deze Aanwijzingen raadpleegt bij zijn fiscale wetsvoorstellen. De wetgever zwijgt daarover, 
hoewel ook de begrijpelijkheid van de taal van de fiscale rechtsfictie het draagvlak voor 
deze vorm van belastingheffing bepaalt.

3.3.4  Het vertalen van de wettekst
Geconcludeerd is dat de woorden van het fiscale recht geen gesloten taalsysteem mogen 
vormen. Ze moeten ook duidelijk zijn voor een fiscaaljuridisch ongeschoolde ontvanger 
van de boodschap. Indien een belastingplichtige de fiscale rechtsfictie zelf niet kent, noch 
begrijpt, kan hij vooraf niet weten waar hij aan toe is. De vraag is of dit uitsluitend een 
probleem is van het taalgebruik in de wetgeving zelf. De meeste belastingplichtigen 
lezen immers deze wettekst niet. Voor informatie over fiscale rechtsregels en fiscale 
rechtsficties richten zij zich tot de website van de belastingdienst of de toelichting bij de 
aangifte.1577 Ook bij de vertaalslag van de fiscale rechtsfictie in de wettekst naar de 
toelichting op de website van de belastingdienst of bij de aangifte valt nog een wereld te 

1575 Ook de term ‘belastingdienst’ is wonderlijk door de taalkundige spanning tussen beide woorddelen. Waar belasten 
duidt op bezwaren, het plaatsen van een last op iemand, duidt dienen op dienstbaar zijn, het iemand naar de zin maken.  
De Opperlandse taal- en letterkunde spreekt bij deze, innerlijk tegenstrijdige, taalcombinaties over vuur-en-water 
woorden. Vgl. het woord ‘basalt, ook daar zijn de woorddelen (‘bas’ en ‘alt’) elkaars tegendeel. Zie Battus 1981, blz. 160.

1576 De Raad van State kan bij de advisering over wetgeving wel toetsen of rekening is gehouden met deze richtlijnen,  
zie Van der Net 1983, blz. 441. Die toets vindt echter niet altijd plaats, althans niet kenbaar.

1577 Of ze bezoeken een adviseur. Zo merkt een respondent op: “Ik laat het mijn accountant altijd doen, ik ga er maar 
van uit dat hij het wel weet.”
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winnen.1578 Ik zal daarom het inhoudelijke aspect van de kenbaarheidseis ook bekijken 
vanuit die vertolking, zie hierna. Eerst zal worden onderzocht hoe onze wettenmakers 
omgaan met de verwoording van de fiscale rechtsfictie.

3.4  De term ‘fictie’ als signaalwoord

3.4.1  Inleiding
Verondersteld wordt dat de fiscale wetgever altijd zijn best doet om zijn boodschap zo 
helder mogelijk te verwoorden voor diegenen tot wie hij zijn rechtsregels richt. Bij de 
verwoording van de fiscale rechtsfictie blijkt hij daarin niet te slagen. Het gebruik van de 
term fictie wordt zelfs nadrukkelijk vermeden of haar alsof wordt verwoord als een 
forfait.1579 Dat heeft ongetwijfeld te maken met de bijsmaak die kleeft aan de term ‘fictie’. 
Zelfs als we de nuttige functie van een groot aantal fiscale rechtsficties (h)erkennen, dan 
nog zal haar constructieve bijdrage aan het recht niet altijd in staat zijn om de associatie 
met de fictie als een ‘verdichtsel, verzinsel’1580 volledig te vermijden:

“Zo beschouwd is het benoemen van een fictie een taalhandeling. Het feit dat je met 
het woord ‘fictie’ invloed kunt uitoefenen op de perceptie maakt ‘fictie’ één van de 
signaalwoorden van de retoriek van het ontmaskeren.”1581 

Die negatieve connotatie kan de reden zijn voor het nadrukkelijk mijden van het woord 
fictie bij de verwoording van fiscale rechtsregels. In de fictierijke Wet IB 2001 duikt het 
woord slechts zes keer op, ze komt bovendien uitsluitend voor in de kopjes benut ter 
aanduiding van een rechtsregel. 1582 Het ontwijken van deze term in zowel de wettekst als 
de toelichting bij de aangifte staat evenwel haaks op de aanwezigheid van dit alsof in de 
inkomstenbelasting. De wetgever licht zijn motieven voor deze taalversluiering nergens 
toe. Hoewel ik niet kan onderzoeken wat zich afspeelt in zijn hoofd, kunnen twee aspecten 
de oorzaak zijn voor deze vermijdingsstrategie: het fictie’verbod’ in de Aanwijzingen of 
het benutten van framing, het sturend gebruik van taal. Beide mogelijkheden worden 
besproken.

1578 Kortheidshalve spreek ik hierna alleen over de toelichting op de aangifte. Daarmee bedoel ik ook toelichtingen op 
de website van de belastingdienst. De belastingdienst besteedt overigens wel aandacht aan haar taal gebruik. Zo 
vereisen de kwaliteitseisen voor externe communicatie dat de teksten in brieven, op schermen en in formulieren 
eenvoudig te begrijpen zijn en de juiste toon moeten hebben. Zie https://www.rijkshuisstijl.nl/organisatiespecifieke- 
richtlijnen/belastingdienst/taalgebruik-belastingdienst. In dat opzicht is al veel bereikt. Zoals ik hierna uiteenzet kan de 
verwoording van en de uitleg over rechtsficties in de inkomstenbelasting echter aanzienlijk verbeterd worden.

1579 Wie een forfait ziet als een volstrekt ander instrument dan een fictie zal deze gedachte niet onderschrijven. Elk 
forfait is echter onderdeel van de familie der ficties, zie deel 1, hoofdstuk 3 par. 3.2.2 Ook de term ‘forfait’ komt 
slechts spaarzaam voor in wetteksten.

1580 De aanduiding ‘verdichtsel, verzinsel’ is de tweede betekenis van het woord fictie volgens Van Dale.
1581 Witteveen 1988, blz. 404. Hij noemt het woord fictie meerduidig, “op een ongewone manier.”
1582 Zie het kopje bij art. 4.11 Wet IB 2001, fictief aanmerkelijk belang.
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3.4.2  Taalvoorschriften voor rechtsficties
De Aanwijzingen adviseren ook over het gebruik van ficties in wet- en regelgeving. Deze 
fictierichtlijn is te vinden in het onderdeel ‘Terminologie’. Zowel uit deze rubricering als uit 
de verwoording van dit advies blijkt dat de opstellers de vormgerichte definitie van een 
(rechts)fictie hanteren.1583 Binnen die denkwijze wordt de rechtsfictie alleen ingezet ten 
behoeve van de kortheid en de duidelijkheid van een wettekst.1584 De fictierichtlijn in de 
Aanwijzingen lijkt alleen van toepassing op deze vormgerichte inzet. De rechtsfictie die 
om andere redenen (zoals doelmatigheid of het voorkomen van misbruik) wordt ingezet, 
blijft buiten beeld. Dat blijkt ook uit het in 1984 gegeven voorbeeld van een inmiddels 
vervallen rechtsfictie:

Aanwijzingen 1984: 
Van een fictie is sprake als in de wet wordt bepaald dat voor de mogelijkheid van 
beroep een verzoek ‘geacht wordt’ afgewezen te zijn wanneer daarop niet binnen 
een bepaalde termijn is beslist. Hetzelfde resultaat kan worden bereikt met de 
formulering dat het niet beschikken binnen een bepaalde termijn na de indiening 
van het verzoek voor de mogelijkheid van beroep wordt gelijkgesteld met een 
afwijzing.1585

De rechtsfictie wordt daarmee geherformuleerd. Maar ook als haar alsof-karakter anders 
wordt verwoord, verdwijnt de fictie niet daadwerkelijk, dat is eerder al geconcludeerd. Het 
‘wordt geacht te’, een taalkundige indicator voor de aanwezigheid van een rechtsfictie, 
wordt alleen vertaald met ‘wordt gelijkgesteld aan’. Ook deze gelijkstelling is een vorm 
van fingeren, een afwijking van de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid. De fictie verdwijnt 
alleen taalkundig.1586

De Aanwijzingen gebieden terughoudendheid bij de inzet van deze rechtsfiguur. Het 
gebruik van de rechtsfictie zou immers “regelmatig aanleiding geven tot misverstanden 
en niet beoogde gevolgtrekkingen.”1587 

1583 Zie deel 1, hoofdstuk 3, par. 3.5.
1584 Aanwijzingen 1974, nr. 22 stelt immers dat een rechtsregel niet geredigeerd magen worden in de vorm van een 

fictie “zonder u af te vragen of alleen daardoor de kortheid en de duidelijkheid kan worden gediend.”
1585 Aanwijzingen 1984, nr. 10. Hirsch Ballin 1984, blz. 83, concludeert dat in dit voorbeeld ficties gefingeerd zouden 

worden omdat beide situaties in het voorbeeld zouden gelden als afwijzing en dus een afwijzing zouden zijn. Net als 
Eggens beschouwt ook hij de wereld van het recht als een domein dat losgezongen is van de maatschappelijke 
werkelijkheid. Die opvatting deel ik niet, zie deel 1, hoofdstuk 3, par. 3.7.

1586 Het hernoemen kan de fiscale rechtsfictie niet uitgummen. Zie deel 1, hoofdstuk 3, par. 3.5.2.
1587 De voorgeschreven prudentie bij het gebruik van ficties zou stoelen op praktijkervaringen van wetgevings-

juristen. De fictierichtlijn is in dat opzicht te beschouwen als een wijze raad. Zie Van Buuren 1984.
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De geadviseerde behoedzaamheid wordt in de huidige versie van de Aanwijzingen als 
volgt verwoord:

1. Formulering van een regel in de vorm van een fictie wordt zoveel mogelijk vermeden.
2. In elk geval blijft een fictie achterwege indien daarmee wordt beoogd de werkings -

sfeer van een hogere regeling uit te breiden.1588

Dit gebod wordt regelmatig over het hoofd gezien bij het opstellen van fiscale regelgeving.  
Ik heb bovendien in geen enkel advies van de Raad van State over fiscale wetsvoorstellen 
verwijzingen gevonden naar deze Aanwijzing.1589 

De door de Aanwijzingen gewraakte term ‘wordt geacht te’ duikt nog een groot aantal 
keren op in de tekst van de Wet IB 2001.1590 Van oudsher verraadt deze terminologie de 
aanwezigheid van een rechtsfictie, hoewel ook deze indirecte aanduiding van een fictie 
door de meeste belastingplichtigen wellicht niet herkend zal worden.1591 Opvallend is 
evenwel dat de Wet IB 2001 deze terminologie reserveert voor de formele omstandighe-
denfictie en de bewijsfictie.1592 Beide fictievormen hebben slechts indirect invloed op de 
hoogte van het fiscale inkomen. 
Bij materiële rechtsficties die rechtstreeks de hoogte van het in aanmerking te nemen 
inkomen bepalen - zoals art. 5.2 Wet IB 2001 - is de rechtsfictie volledig onherkenbaar in 
de woorden van de wet. De wetgever spreekt niet over voordelen die geacht worden te 
zijn genoten, maar stelt dat het, vaak als forfait gepresenteerde, voordeel er is en als inkomen 
geldt.1593 Overigens kan de verwoording van een rechtsfictie als een forfait verhullen dat 
de wetgever niet probeert om een veronderstelde werkelijkheid te benaderen, maar dat 
sprake is van een privilege.1594 Dat werpt de vraag op of bij de verwoording van deze 
inkomens ficties framing optreedt.

3.4.3  Fiscale framing
Een bewuste keuze voor het gebruik van verhullende wetgevende taal zou kunnen 

1588 Aanwijzingen 1992, nr. 61. De versies uit 1974 en 1984 melden dat “in ieder geval” de fictie moet worden vermeden 
indien daardoor aan een begrip een betekenis wordt toegekend die te ver verwijderd is van de werkelijkheid. 
In de 1992-versie is dit verbod verplaatst naar de algemeen verwoorde Aanwijzing 121, lid 2.

1589 Gezocht op http://www.raadvanstate.nl/adviezen/ naar ‘aanwijzing 61’. De Raad van State verwijst wel naar 
deze richtlijn in andere adviezen, zie bijvoorbeeld het advies W09.07.0306/IV (Waterschapsbesluit).

1590 In de telling o.b.v. de wettekst van 7 januari 2015 duikt de aanduiding 131 keer op (gecorrigeerd voor verwijzingen naar 
‘nodig geachte’ afrondingen). Topscoorders zijn art. 2.17 en art. 3.55 Wet IB 2001, deze artikelen benutten de 
aanduiding ‘wordt geacht’ 7 resp. 5 keer.

1591 Andere signaalwoorden zijn ‘wordt beschouwd als’ en ‘wordt aangemerkt als’.
1592 Zie ook deel 2, hoofdstuk 1, par. 1.5.
1593 Zie ook art. 3.20 Wet IB 2001 waarin de fictie voor de bepaling van de omvang van het voordeel wordt verwoord 

als het ‘in aanmerking nemen’. Bij de bewijsficties in dit artikel (zoals lid 10 van dit artikel) wordt wel gesproken 
over een ‘wordt geacht’. 

1594 Commissie ficties en forfaits 2014, blz. 71, inzake de tonnageregeling (art. 3.22-3.24 Wet IB 2001). Zie ook deel 1, 
hoofdstuk 3, par. 3.4.1.
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berusten op de wens het draagvlak voor een fiscale rechtsfictie te kweken of te behouden, 
zeker als de schrijver van een wettekst vermoed dat aan bepaalde woorden een bijsmaak 
kleeft.1595 In feite maakt de belastingwetgever dan gebruik van framing. Daarbij wordt een 
bril van taal gefabriceerd waarmee de ander, in casu de belastingplichtige, wordt 
gedwongen om op een bepaalde manier naar de werkelijkheid te kijken. Deze stuurspraak 
is een overtuigingstechniek.1596 

Nu is geen enkele vorm van communicatie volstrekt objectief, iedere uitspraak bevat een 
lading veronderstellingen die onder de boodschap verborgen ligt. De term framing wordt 
echter gebruikt voor een doordachte, bewuste inzet van de woordkeuze bij de vertolking 
van een boodschap.1597 Zoals eerder besproken in dit hoofdstuk bepaalt de naamgeving 
voor een groot deel hoe we het benoemde zien. Een zorgvuldig gebruik van taal kan ook 
het fiscale denken van mensen sturen en stroomlijnen.1598 Het gekozen frame verleidt de 
ontvanger van de fiscale boodschap om de verwoorde fiscale werkelijkheid op te vatten 
volgens het beeld dat wordt gegeven door de inlijsting van het frame. Ook belasting-
betalers benutten deze overtuigingstechniek, bijvoorbeeld bij hun keuze voor het gebruik 
van het woord ‘taks’. Deze term betekent ook ‘limiet’. Wie een heffing betitelt als een ‘taks’ 
geeft haar daarmee een emotionele lading, met als voornaamste boodschap: de maat is 
vol.1599 Die boodschap wordt luider als een dubbel frame wordt benut, zoals de aanduiding 
‘spaartaks’ voor de vermogensrendementsheffing.1600

Ook bij belastingheffing door middel van een fiscale rechtsfictie kan de methode van het 
framen worden benut. De belastingwetgever (de zender) kiest dan voor woorden die 
bepaalde aspecten van het alsof naar voren brengen en andere delen daarvan verbergen. 
Zo benadrukt de aanduiding ‘forfait’ voor een fictieve rechtsregel het streven van de fiscale 
wetgever om de inkomenswerkelijkheid te benaderen, tegelijkertijd verhult deze benaming  
het alsof-karakter van de bepaling. De fictieve inkomenswerkelijkheid zal immers alleen 
bij toeval overeenstemmen met de empirische werkelijkheid van een  belastingplichtige. 
Dit met taal ‘kneden’ van de rechtswerkelijkheid van de fictie beïnvloedt ook haar 
herkenbaarheid. Als niet wordt gesproken over een alsof of een wordt geacht, maar over 

1595 Zie Hofman 2015 ten aanzien van de door hem geconstateerde versluierde weergave van belastingtarieven.
1596 Vgl. Entman 1993 blz. 51-52: “To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more 

 salient in communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, 
moral evaluation and/or treatment recommendation.”

1597 Zo wordt het tarief in box 3 door de wetgever aangeduid als proportioneel. Zodra we het tarief relateren aan 
het reële inkomen uit sparen en beleggen blijkt het degressief. Zie Dusarduijn en Gribnau 2006, blz. 519.

1598 Onderzoek toont aan dat proefpersonen na het lezen van woorden die in verband staan met een seniore 
leeftijd (zoals bingo) ook langzamer bewegen. Zie Bargh, Chen & Burrows, 1996, blz. 7 e.v. De bij een aantal 
wetenschappers gerezen kritiek op deze uitkomsten zijn inmiddels weerlegd, zie Bargh 2012.

1599 Waterbedrijf Vitens uit haar ongenoegen over de belasting op leidingwater door te spreken over de ‘watertaks’. 
Die framing werkt, de brief leidt tot Kamervragen, zie Schep 2014.

1600 Deze stuurtaal suggereert dat de (te hoog geachte) vermogensrendementsheffing zich uitsluitend richt op 
(nauwelijks verdienende) spaarders.
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een is, zal die kloeke verwoording de fictie taalkundig verbergen. De woordkeuze kan 
bedoeld zijn om de ontvanger (de belastingplichtige) naar de door de zender (de 
wetgever) gewenste interpretatie van de boodschap te leiden: de belastingwet werkt niet 
met ‘verdichtsels, verzinsels’, er is geen fictie. 

Deze boodschap wordt gelezen door individuen met eigen ervaringen, framing werkt 
vooral als de associaties bij het door de gekozen woorden opgeroepen beeld aansluiten 
bij een bestaande visie, het etiket plakt dan beter.1601 Het plakgehalte van het frame is 
echter niet alleen afhankelijk van de ervaringen en de visie van het individu, het hangt ook 
samen met zijn kennis over het thema. Als de kennis van de ontvanger van de boodschap 
gering is, is hij minder geneigd om te twijfelen aan het door de zender gekozen 
woordbeeld. Een onwetende belastingplichtige zal sneller meegaan in het met de 
rechtstaal gesuggereerde beeld van een fictieloze belastingheffing dan een fiscaaljurist.1602 
Indien evenwel later blijkt dat de aanwezigheid van een fiscale fictie verzwegen is, voelt 
de belastingplichtige zich “ronduit belazerd”:

“Ik vind het heel raar om er zo achter te komen dat de belastingdienst kan afwijken 
van het werkelijk inkomen.”1603

Transparantie in de fiscale taal kan voorkomen dat deze vertrouwensbarst optreedt.

3.5  De taalwerkelijkheid

3.5.1  Het verwoorden van de modelficties
In het voorgaande zijn twee mogelijke achtergronden geschetst voor het vermijden van 
het woord fictie in de communicatie door de wetgever aan ‘zijn’ belastingplichtigen. Of 
nu de Aanwijzingen of de wens tot framing aan deze taalstrategie ten grondslag ligt, blijft 
onduidelijk. In ieder geval is geen sprake van een heldere vermelding van de rechtsfictie, 
misschien om te voorkomen dat de negatieve bijsmaak die kleeft aan het woord fictie het 
draagvlak voor belastingheffing zal aantasten. Ook bij de in deel 2 beschreven modelficties 
treedt dit verhullende taalgebruik op, zowel in de wettekst als in de toelichting bij de 
aangifte.1604

1601 Daarmee wordt de politieke en de sociale cultuur toegevoegd aan het communicatieproces, zie Entman, 1993, 
blz. 52. 

1602 Een nuance is op zijn plaats: de houding ten opzichte van de boodschapper is ook van belang. Een belasting-
plichtige met een grote aversie tegen de overheid zal iedere boodschap, hoe waar ook, wantrouwen.

1603 Reactie respondent op de open vragen. Hij vervolgt: “Van mij zouden ze het niet pikken!”
1604 Gebaseerd op de toelichting die wordt verstrekt bij de aangifte inkomstenbelasting 2013. In de toelichting bij 

het biljet over art. 5.2 Wet IB 2001 wordt overigens gesproken over een heffingsvrij vermogen. Deze extra ‘s’ lijkt 
een taalfout, geen vertaalfout.
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Uit dit overzicht blijkt dat alleen de toelichting op de fictieve vervreemding, een anti- 
misbruikfictie, een ‘alsof-redenering’ benut die verwijst naar de aanwezigheid van een 
fiscale rechtsfictie. Ook in de wettekst wordt bij het kopje van het artikel (‘fictieve 
vervreemdingen’) het alsof vermeld. Waarom de toelichter het gebruik van verhullend 
taalgebruik hier niet nodig vindt, is onduidelijk.1605 

1605 Mogelijk speelt de veronderstelde (indirecte) fiscale kennis van de aanmerkelijkbelanghouder een rol. De toe-
lichting merkt overigens op: “Bel voor meer informatie over fictieve vervreemding de Belastingtelefoon.”

Tabel 3.5  [onderstreping SD]

Soort fictie Wettekst Toelichting bij de aangifte

De pragmatische  
rechts fictie, 
gericht op 
 eenvoud en  
doelmatigheid.

Art. 3.112 Wet IB 2001:
1. De voordelen uit eigen 
woning worden bij een 
woningwaarde van meer dan A, 
maar niet meer  
dan B, op jaarbasis gesteld op 
x% van deze waarde

Voor uw eigen woning wordt 
een bedrag bij uw inkomen 
geteld: het eigenwoning-forfait. 
Het eigenwoningforfait is een 
percentage van de WOZ-waarde 
van de eigen woning die uw 
hoofdverblijf was.

De reparerende  
rechtsfictie,
gericht op  
bestrijding van  
misbruik

Art. 4.16, lid 1, Wet IB 2001:
1. Onder vervreemding van 
aandelen of winstbewijzen 
wordt mede verstaan: h. het 
anders dan door  overlijden 
ophouden binnenlands 
belastingplichtige te zijn (…) 

In bepaalde situaties behandelen wij 
uw aandelen, opties, winstbewijzen 
of lidmaatschapsrechten alsof 
u ze hebt verkocht. Dit noemen 
we  fictieve vervreemding. In de 
volgende situaties is er sprake van 
fictieve vervreemding (…):
- U bent geëmigreerd.

De mengfictie,
combineert  
uiteenlopende
motieven.

Art. 5.2 Wet IB 2001:
1. Het voordeel uit sparen 
en beleggen wordt gesteld 
op 4% (forfaitair rendement) 
van de grondslag sparen 
en beleggen. De grondslag 
sparen en beleggen is de 
rendementsgrondslag aan het 
begin van het kalenderjaar 
(peildatum) voor zover die 
rendementsgrondslag meer 
bedraagt dan het heffingvrije 
vermogen.

Had u of uw minderjarige kinderen 
in 2013 bezittingen in Nederland of 
in het buitenland, zoals spaargeld, 
aandelen of een tweede woning? 
(…) Dan moet u over uw voordeel 
uit sparen en beleggen (box 3) 30% 
belasting betalen. Dit voordeel is 
een vast percentage: 4% van de 
grondslag sparen en beleggen. De 
grondslag sparen en beleggen is 
de waarde van uw vermogen op 
1 januari 2013, eventueel na aftrek 
van uw heffingsvrij vermogen en de 
ouderentoeslag.
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Het overzicht toont bovendien dat bij de ficties die direct van invloed zijn op de omvang 
van het inkomen (art. 3.112 en art. 5.2 Wet IB 2001) een andere terminologie wordt benut. 
Het woord fictie wordt vermeden door in de wettekst een robuuste verwoording te 
gebruiken: het voordeel wordt gesteld op een bedrag of percentage.1606 Ook in de 
toelichting op de aangifte wordt de verwoording van het alsof gemeden door over deze 
ficties te melden dat het voordeel een vast percentage is. Hoewel de fictie van de eigen-
woningregeling niet wordt herkend door respondenten, werkt het verhullende taalgebruik 
in wet en aangifte niet (meer) bij de vermogensrendementsheffing.1607 Door de onophoudelijke 
stroom van Kamervragen over deze fictie en de proefprocedure over haar Europeesrechtelijke 
aspecten heeft deze heffingstechniek in de media uitgebreid aandacht gekregen. Een 
belastingplichtige die het nieuws volgt, weet dat geheven wordt over een gefingeerd 
voordeel uit sparen en beleggen.1608 Het is evenwel de vraag of de wetgever blij moet zijn 
met deze tweedehands informatievoorziening in de media, deze berichtgeving is immers 
gekleurd.1609 Ook vanuit dat opzicht verdient een eigen informatiestroom van de wetgever 
over het alsof de voorkeur. Respondenten willen ook geïnformeerd worden over het 
bestaan van ficties in de belastingwetgeving:

“Ik (…) vind het vreemd dat ik niet weet waar die regelingen zijn en ook niet kan zien 
wat voor invloed dat heeft op mijn belastingaangifte heeft.“1610

3.5.2  Het Benthammer antwoord
Ook Bentham is van mening dat wetgeving voor iedereen begrijpelijk moet zijn, in zijn 
ogen dient de bekendheid met elke wet net zo groot te zijn als haar verbindende kracht.1611 
Die bekendheid vereist een effectieve communicatie tussen de overheid en de bewoners 
van een samenleving. Bentham besteedt veelvuldig aandacht aan de taal in het recht.1612 
Hij vindt dat een woord van zijn eigenlijke functie wordt vervreemd wanneer dit woord 
wordt benut om iets anders uit te drukken dan zijn logische waarheid. Zijn ideaal is om 
een volledig gezuiverde logische taal te ontwikkelen waarin ons denken zich haarscherp 
kan uitdrukken. Bentham wil daarom de taal in het recht schonen van woorden die voor 
meerderlei uitleg vatbaar zijn. Een dubbelzinnig woord roept immers de noodzaak van 
interpretatie op, waardoor wellicht een foute betekenis aan haar wordt toegekend. In zijn 
streven naar taaltransparantie ontwerpt Bentham ook nieuwe woorden: een kersverse 

1606 Alleen een zeer goede verstaander kan uit deze term herleiden dat het niet de inkomenswerkelijkheid zelf is die 
wordt belast. 

1607 Hoewel de enquête niet naar voorbeelden vraagt, wordt deze rechtsfictie bij de open vragen door 52 respondenten 
spontaan genoemd.

1608 Niet elke respondent valt in deze categorie, slechts 19% geeft aan bekend te zijn met het fiscale alsof.
1609 Zo spreekt Schinkel in NRC Handelsblad van 10 september 2011 over de vermogensrendementsheffing als “de 

kapitaalkrimpheffing.”
1610 Reactie respondent op de open vragen. 
1611  Bentham (Works) 1838-1843, Volume IV, Papers on Codification, blz. 480 e.v.
1612 De Champs 1999, blz. 1, verwijst naar Benthammer geschriften zoals Ontology en Essay on Logic.



424

term is immers (nog) zuiver.1613 Hij creëert niet alleen bekende termen als codificatie, 
monetair en minimaliseren, maar introduceert ook het woord ‘internationaal’ in onze 
taal.1614 Een precies en logisch gebruik van de taal in het recht kan volgens Bentham alleen 
ontstaan als de wetgever weet hoe taal kan worden benut.1615 Ook belastingwetgeving 
moet gebaseerd zijn op een helder en begrijpelijk taalgebruik en vereist bij de 
communicatie over de fiscale rechtsfictie ook kennis van de kracht van woorden.1616

De wet als maatpak
In een ingewikkelde samenleving met een gedifferentieerde economie zal zelfs bij 
een helder verwoord recht veel wetgeving nodig zijn.1617 Niet iedereen heeft echter 
met alle wetten te maken, laat staan met alle wetten tegelijk. De wetgever hoeft er 
slechts voor te zorgen dat iedereen die wetten kent die voor zijn of haar situatie van 
direct belang zijn. Als we de bewoners van een samenleving in klassen en subklassen 
zouden indelen, redeneert Bentham, wordt het in theorie mogelijk om voor elk lid 
van elke (sub)klasse een persoonlijk wetboek samen te stellen. De wetgeving wordt 
op die manier opgedeeld in verschillende pakketten die op een specifieke doelgroep 
zijn toegesneden. Aan de hand van kaarten en tabellen kan vervolgens de inhoud 
van de persoonlijke wetboeken voor ieder individu toegankelijk worden gemaakt. 
Aangezien Bentham in een internetloos tijdperk leeft, stelt hij voor om deze tabellen 
op openbare plaatsen aan te plakken. Iedereen kan dan overal en altijd die informatie 
raadplegen. Deze bewoners van een samenleving kunnen zodoende op elk moment 
van hun leven zien onder welke wetten zij leven en welke rechtsregels daarbij gelden.1618 
Het internet maakt die raadpleging nog eenvoudiger. Het door Bentham voorgestelde 
maatpak van het persoonlijke wetboek kan ook worden samengesteld voor de fiscale 
wetgeving, het zou zelfs geïncorporeerd kunnen met ‘Mijn Belastingdienst’, de 
persoonlijke pagina waarmee belastingplichtigen online belastingzaken kunnen 

1613 Voor een volledig overzicht zie http://www.ucl.ac.uk/Bentham-Project/tools/neologisms. Niet ieder woord 
heeft het gered, zo zijn Benthammer termen als auto-icon en epistemo-threptic nooit in zwang geraakt. 

1614 Bentham Works 1838-1843, Volume I, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, voetnoot 143: 
“The word international, it must be acknowledged, is a new one; though, it is hoped, sufficiently analogous and 
intelligible. It is calculated to express, in a more significant way, the branch of law which goes commonly under 
the name of the law of nations.” 

1615 Bentham ontwerpt taalclassificaties die steeds complexer worden en nooit door hem zijn afgerond. Witteveen 
2014, blz. 95, stelt dat Bentham in zijn “radicale zucht” naar de op een beginsel gegrondveste transparantie van 
de taal op de grenzen daarvan stuit.

1616 De Aanwijzingen waarborgen dit deels. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van communicatiedeskundigen.
1617 Bentham concludeert dat elk wetboek een toelichting moet bevatten op de ratio van haar regels. Immers: 

“power gives existence to law for the moment, but it is upon reason that it must depend for its stability.” Zie 
Bentham (Works) 1838-1843 Volume IV, Panopticon. 

1618 Witteveen 2014, blz. 94, concludeert dat Bentham zijn tijd ver vooruit zou zijn: de informatietechnologie zou 
immers dit persoonlijke wetboek kunnen realiseren. De idee van een wetboek op maat gaat echter voorbij 
aan de ingewikkeldheid van het steeds wijzigende menselijk bestaan. In zijn drang naar vooruitgang negeert 
Bentham die warrige werkelijkheid. Ik zie hem dan eerder als een kind van zijn eigen tijd, de Verlichting. Deze 
periode kenmerkt zich immers door een rotsvast vertrouwen in de mogelijkheden van de mens om de wereld 
onder controle te brengen. 
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regelen.1619 Een niet door Bentham gesignaleerd probleem van het persoonlijke 
wetboek is evenwel dat het blikveld van deze rechtsregels beperkt blijft tot de 
realiteit van het nu. Toch kan ook inzicht nodig zijn in (nog) niet concreet toepasbare 
rechtsregels. Zo kan een zelfstandige ondernemer overwegen om zijn onderneming 
in te brengen in een besloten vennootschap. Ook die mogelijk in de toekomst 
geldende fiscale rechtsregels zouden zichtbaar gemaakt moeten worden in het 
persoonlijke fiscale wetboek. In ons gedigitaliseerde bestaan lijkt het toevoegen van 
dergelijke opties uitvoerbaar. Ook dit Benthammer idee verdient daarom een nadere 
uitwerking.

Hoewel Bentham, zoals in deel 1 van dit onderzoek gebleken is, een fervent bestrijder is 
van de door juristen misbruikte rechtsfictie, bepleit hij geen volledig verbod op het 
gebruik van de rechtsfictie. In bepaalde omstandigheden kan immers het gebruik van 
een rechtsfictie onvermijdelijk zijn, zelfs Bentham erkent dat:

“Wat hier bedoeld wordt is niet dat dergelijke ficties niet toegepast zouden moeten 
worden, wat bedoeld wordt is dat steeds wanneer deze ficties worden benut, hun 
doel, hun noodzaak en het gebruik ervan bekend moet worden gemaakt.”1620

 
Dit Benthammer antwoord heeft mijns inziens (nog) meer waarde dan zijn voorstellen ten 
aanzien van het gepersonifieerde wetboek. De door hem geformuleerde voorwaarden 
die verbonden zijn aan het gebruik van rechtsficties zijn immers nog steeds actueel. Deze 
informatieverstrekking beïnvloedt bovendien de maatschappelijke legitimiteit van de 
fiscale rechtsfictie. De sociaalwetenschappelijke literatuur laat immers zien dat een gebrek 
aan kennis van en inzicht in besluiten de perceptie van een individu negatief kan 
beïnvloeden.1621 Indien de wetgever zijn argumenten voor het gebruik van een fiscale 
rechtsfictie op heldere wijze toelicht, kan voorkomen worden dat de ervaren rechtvaar-
digheid van het alsof in de inkomstenbelasting vertroebeld wordt door een gebrek aan 
informatie. Bovendien kan op die wijze de kloof tussen recht en samenleving worden 
overbrugd die ontstaan is door de taal van het recht bij de introductie van de fiscale 
rechtsfictie. Feitelijke kennis over de inhoud en de achtergrond van de rechtsficties die 
worden benut bij de belastingheffing over het inkomen kan de belastingmoraal positief 

1619 Volgens een bevriend IT-deskundige is de uitvoering daarvan eenvoudig te realiseren door de (helder te ver-
woorden) informatie over het bestaan en het bestaansrecht van de fiscale rechtsfictie te koppelen aan reeds 
verzamelde databestanden. Als in de databases van de belastingdienst gezocht kan worden naar patronen in 
het gedrag van belastingbetalers (zie Martijn 2015), kan deze informatie ook op een positieve wijze worden 
benut.

1620 Bentham Works) 1838-1843, Volume VIII, Appendix no. VIII: “What is here meant is, not that no such fictions ought  
to be employed, but that to the purpose and on the occasion of instruction, whenever they are employed,  
the necessity or the use of them should be made known.”

1621 Directe of indirecte kennis via een adviseur maakt het mogelijk om een inhoudelijk oordeel daarover te vormen. 
Zie Van den Bos 2007, blz. 189, Kinsey 1989, blz. 137 en Wenzel 2003.
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beïnvloeden.1622 Sommige respondenten laten ook blijken dat juist het niet-weten hen 
verwart: 

“Ik begrijp nog steeds niet zo goed waarom dit wordt toegepast, ik geloof dat ik het 
niet eerlijk vind (…) Je weet niet waar je geflest wordt, zo gaat het dan voelen.”1623

Ook dat bepleit de toepassing van het Benthammer antwoord. De maatschappelijke 
acceptatie van de fiscale rechtsfictie kan stijgen als het alsof (her)kenbaar wordt gemaakt 
door haar bestaan en de motieven voor haar gebruik op heldere wijze te schetsen. De 
mens is een wezen dat begrijpen wil,1624 dat geldt ook voor belastingplichtigen. Dat wordt 
zichtbaar als de respondenten wordt gevraagd naar hun mening over de fiscale 
rechtsfictie:

“Afhankelijk van de reden hiervoor kan ik me voorstellen dat het wordt gedaan.”1625

3.6  Tot slot 

De spanning tussen de werkelijkheid buiten en binnen het fiscale recht kan bijzonder 
ingewikkeld zijn. Bij de legitimiteit van de fiscale rechtsfictie spelen niet alleen de drie dimensies 
van de werkelijkheid een rol,1626 maar deze werkelijkheden worden ook beïnvloed door 
onze perceptie. Ook bij die perceptie zijn ten minste drie aspecten betrokken: de rechts-
werkelijkheid zoals zij is, de rechtswerkelijkheid zoals we haar (be)denken en ervaren en de 
rechtswerkelijkheid zoals ze wordt verwoord in de taal van het recht.1627 Dat levert soms 
vreemde botsingen op. In de inkomstenbelasting duiken deze botsingen vooral op bij het 
gebruik van de fiscale rechtsfictie omdat zij een fiscale werkelijkheid verwoordt die in veel 
opzichten afwijkt van de door belastingplichtigen ervaren inkomenswerkelijkheid. Uit het 
empirische onderzoek is gebleken dat deze afwijking van het werkelijk inkomen doorgaans 
niet eerlijk wordt gevonden. De maatschappelijke legitimiteit van de fiscale rechtsfictie 
staat dan ook onder druk. Die uitkomst is in overeenstemming met de hypothese dat de 
toepassing van een fiscale alsof-bepaling de rechtvaardigheidsbeleving van belasting-
plichtigen zal aantasten.1628 Uit het onderzoek blijkt ook dat het merendeel van deze 
respondenten niet van het bestaan van deze fiscale rechtsfictie op de hoogte is. Deze 

1622 Van de Braak 1981, hoofdstuk 4.
1623 Reactie respondent op de open vragen.
1624 Van den Bos & Brenninkmeijer 2012.
1625 Reactie respondent op de open vragen.
1626 Tot deze driehoek van werkelijkheden behoren de empirische werkelijkheid, de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid 

en de fictieve fiscale rechtswerkelijkheid.
1627 Die rechtswerkelijkheid kan bovendien ook een door een fiscaal alsof gecreëerde fictieve werkelijkheid zijn.
1628 Zie deel 3, hoofdstuk 2, par. 2.2.3.
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uitkomst ligt minder voor de hand omdat de fiscale wetgeving een groot aantal van deze 
alsof bepalingen bevat die bovendien regelmatig in het nieuws zijn. 

In dit hoofdstuk is onderzocht hoe dit gebrek aan herkenning kan ontstaan en kennelijk is 
blijven bestaan. De wetgeverstaal blijkt daarbij een essentiële rol te spelen. Noch in de 
wettekst, noch in de toelichting op de aangifte wordt immers duidelijk verwoord dat 
sprake is van regelingen die afwijken van de werkelijke omstandigheden of het werkelijke 
inkomen. De fiscale rechtsfictie is in taalkundig opzicht onzichtbaar voor niet-juridisch 
geschoolde belastingplichtigen. Ook de (veronderstelde) noodzaak voor het gebruik van 
deze fictie wordt niet duidelijk gemaakt aan de belastingplichtigen die wel worden 
gebonden aan de verplichtingen die ze oproept.1629 
Juist deze taalversluiering kan de suggestie wekken dat de niet-benoemde fiscale 
rechtsfictie benut wordt om zaken te rechtvaardigen die niet te rechtvaardigen zouden 
zijn. Onzichtbaarheid kweekt wantrouwen en dat gaat ten koste van de maatschappelijke 
legitimiteit van deze fiscale rechtsfictie. Om draagvlak te kweken voor deze fiscale 
rechtsfictie dient dit alsof voor de modale belastingplichtige kenbaar en herkenbaar te 
zijn. Dat betekent dat de in de belastingwet opgenomen fiscale rechtsficties niet alleen 
zichtbaar, maar ook doorzichtig moeten zijn. De rechtvaardiging van het gebruik van 
(rechts)ficties vereist daarom twee dingen: enerzijds het uiteenzetten wanneer en op 
welke wijze de fictie toegepast gaat worden, anderzijds het toelichten van het door de 
wetgever veronderstelde bestaansrecht van deze rechtsfictie. 

Ook bij zijn vertaalslag van wettekst naar toelichting dient de wetgever de aanwezigheid 
van de fictie te melden en hij zal, ook daar, haar noodzaak en nut moeten melden.1630 Een 
heldere en begrijpelijke verwoording van het bestaan en het bestaansrecht kan bijdragen 
aan de maatschappelijke legitimiteit van de rechtsfictie in de inkomstenbelasting, maar is 
geen garantie daarvoor. De ervaren distributieve rechtvaardigheid van de rechtsfictie 
mag immers niet uit het oog worden verloren, ook een duidelijk gecommuniceerde 
rechtsfictie heeft grenzen. Voor het alsof in de inkomstenbelasting geldt dan ook:

“Tja… het zal allicht lastig zijn om alles in het precies af te werken, maar zodra er een 
te groot verschil met de werkelijkheid is/komt vind ik het [de fiscale rechtsfictie, SD] 
niet rechtvaardig meer.”1631

1629 “Het rechtstelsel is opgetrokken op het drijfzand van een fictie”, zegt Ten Have 1986, blz. 64.
1630 Bijkomend voordeel is dat ook het verwarring scheppende woord-ding denken doorbroken kan worden.
1631 Reactie respondent op de open vragen. Voor deze respondent geldt de eenvoud als verondersteld motief. 
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Het in dit hoofdstuk verwoorde pleidooi voor een heldere weergave van zowel de 
aanwezigheid van een fiscale rechtsfictie als het motief voor haar invoering zal door een 
aantal fiscaaljuristen ongetwijfeld worden beschouwd als een naïeve gedachte. Naïever is 
het echter om te denken dat belastingplichtigen zich zullen blijven schikken naar een 
fiscale wetgeving met fictieve rechtsregels die zij niet vatten en evenmin kunnen bevatten.  
Als, zoals Den Hartogh stelt, het recht functioneert door verplichtingen te scheppen, dan  
is het ook wenselijk en zelfs noodzakelijk om dit beroep op de loyaliteit en het billijkheids-
besef van de bewoners van een samenleving expliciet te maken.1632 Het (blijven) 
verzwijgen van de fiscale rechtsfictie pleegt anders roofbouw op het vertrouwen van 
belastingplichtigen.

1632 Vgl. Den Hartogh 1987.
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Hoofdstuk 4    Samenvattende terugblik op het publiek

Een belastingstelstel is meer dan een hoopje woorden in een wet. Onder de met deze 
woorden gevormde rechtsregels bevinden zich de kernwaarden van het fiscale recht, 
waarden die relevant zijn voor de juridische legitimiteit voor de rechtsfictie in de inkom-
stenbelasting. Ook de maatschappelijke legitimiteit, de gepercipieerde rechtvaardigheid, 
is van belang voor het draagvlak van deze fiscale rechtsfictie. 

In dit deel van het onderzoek staan twee aspecten van die rechtvaardigheidsbeleving 
centraal. 
Het eerste aspect, de distributieve rechtvaardigheid, betreft de eerlijkheid van de uitkomst 
van de verdeling. Als belastingplichtigen er op kunnen vertrouwen dat het gebruik van 
een fiscale rechtsfictie een eerlijke verdeling tot stand brengt, dan draagt dat bij aan haar 
acceptatie. Van minstens even groot belang voor de ervaren legitimiteit van de fiscale 
rechtsfictie is haar invloed op de fiscale gehoorzaamheid van anderen.1633 Deze reciproci-
teitsgedachte, de mate waarin een belastingplichtige erop kan vertrouwen dat de ander 
zijn fiscale bijdrage levert, beïnvloedt zijn eigen bereidheid tot het voldoen aan de eigen 
fiscale verplichtingen. De verwachte gevolgen van het gebruik van de fiscale rechtsfictie 
kan dit vertrouwen in anderen vergroten of juist laten verdampen. Zowel de relatie van 
het alsof met het vertrouwen in de belastingwetgever, als haar relatie met het vertrouwen 
in de ander is relevant voor de maatschappelijke legitimiteit.1634 

Als tweede aspect geldt de procedurele rechtvaardigheid van het fiscale alsof, de recht-
vaardigheid van de totstandkoming en de vormgeving van de procedure. In dit onderzoek 
is de reikwijdte van dit aspect van de rechtvaardigheid beperkt tot twee elementen: de 
bekendheid met het bestaan en het bestaansrecht van de fiscale rechtsfictie en de 
mogelijkheid tot controle over haar uitkomsten. Kent noch herkent een belastingplichtige 
de fiscale rechtsfictie en kan hij evenmin invloed uitoefenen op haar uitkomsten, dan kan 
rechtsvervreemding optreden. Het gebruik van de fiscale rechtsfictie zal dan niet als 
eerlijk worden ervaren.

Om het concrete draagvlak voor het gebruik van de fiscale rechtsfictie te kunnen meten, 
zijn de in de literatuur beschreven vermoedens over de maatschappelijke legitimiteit van 
het fiscale alsof getoetst met een empirisch onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat de 
maatschappelijke legitimiteit van de fiscale rechtsfictie inderdaad gering is. Door de 
respondenten wordt ze beschouwd als minder rechtvaardig dan de algemene regels van 
de Nederlandse inkomstenbelasting. Die uitkomst geldt zowel voor respondenten met 

1633 Torgler 2004, blz. 17-43. Zie verder deel 3, hoofdstuk 1, par. 3.2.
1634 Vgl. Gribnau 2008 en Gribnau 2013. 
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een positieve houding ten aanzien van belastingheffing, als voor respondenten met een 
neutrale houding of een negatieve houding. Het merendeel van de respondenten vindt 
bovendien dat het afwijken van het werkelijke inkomen niet bijdraagt aan een eerlijke 
heffing. Daarbij geeft bijna de helft van de respondenten aan de toepassing van de fiscale 
rechtsfictie altijd onrechtvaardig te vinden, ook als de uitkomst van het alsof voor hen 
voordelig uitpakt. Daaruit blijkt dat er weinig vertrouwen is in een eerlijke uitkomst van 
het gebruik van de fiscale rechtsfictie. 

Vervolgens is onderzocht of de verschillende motieven voor het gebruik van de fiscale 
rechtsfictie deze gepercipieerde rechtvaardigheid beïnvloeden. Dat zou immers kunnen 
leiden tot andere voorwaarden ten aanzien van het gebruik van een dergelijk alsof in de 
inkomstenbelasting. Aan verschillende groepen respondenten zijn daarom drie motieven 
voorgelegd als bestaansreden voor de fiscale rechtsfictie. Daarbij is het pragmatische 
motief van de fiscale rechtsfictie onderverdeeld in enerzijds eenvoud (het eenvoudiger 
maken van het invullen van de aangifte) en anderzijds doelmatigheid (het makkelijker 
kunnen controleren van aangiften door de belastingdienst). Als derde veronderstelde 
motief geldt anti-misbruik (het moeilijker maken belasting te ontduiken).1635

Uit het onderzoek blijkt dat de aanvaarding van de fiscale rechtsfictie het grootst is 
wanneer ‘anti-misbruik’ wordt gehanteerd als bestaansreden voor het alsof. Deze uitkomst 
verbaast niet. De reciprociteitsgedachte impliceert immers dat belastingplichtigen hun 
steentje bijdragen onder de voorwaarde dat ook de ander bijdraagt. Een fiscale rechtsfictie 
die mogelijk misbruik door die ander bestrijdt, draagt bij aan de maatschappelijke 
legitimiteit en dus de aanvaarding van dit alsof. Deze aanvaarding is veel minder sterk bij 
het motief van eenvoud voor de belastingplichtige zelf en het motief van het 
controlegemak voor de belastingdienst. Het gemeten draagvlak voor de fiscale rechtsfictie 
levert geen significant verschil op tussen beide motieven. Nu de op pragmatiek gerichte 
fiscale rechtsficties als minder rechtvaardig worden ervaren, vereist dat een zorgvuldig 
gebruik van deze variant van de fiscale rechtsfictie. De uitkomst impliceert ook dat de 
fiscale wetgever (beter) zal moeten toelichten aan belastingplichtigen waarom het 
streven naar een rechtvaardige belastingheffing waarin ieder zijn deel bijdraagt, ook het 
gebruik van pragmatische rechtsficties noodzakelijk maakt.

De mogelijkheid tot tegenbewijs blijkt, zoals verwacht, de maatschappelijke legitimiteit 
van de fiscale rechtsfictie en dus haar draagvlak te vergroten. De resultaten van dit deel 
van het onderzoek bevestigen de veronderstelling dat de controle over het proces en 
uitkomsten daarvan de aanvaarding van de beslissingen van de fiscale wetgever vergroot. 
Deze uitkomst geldt in gelijke mate voor elk verondersteld motief van de fiscale rechtsfictie. 

1635 De combinatie van motieven van de mengfictie is, om verwarring te voorkomen, niet voorgelegd aan de 
 respondenten.
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Het onderzoek laat ook zien dat het merendeel van de respondenten geen weet heeft 
van het bestaan en het bestaansrecht van de fiscale rechtsfictie. Als het in de sociaalwe-
tenschappelijke literatuur geschetste beeld van de mens als een informatiezoeker klopt - 
en ik zie geen reden om daaraan te twijfelen - dan heeft die visie ook gevolgen voor de 
belastingwetgever die fiscale rechtsficties introduceert. De wetgever zal daarom heldere, 
goed begrijpbare informatie moeten verschaffen over de gehanteerde fiscale rechtsficties, 
zowel over hun bestaan als over hun bestaansrecht. Uit de wetteksten zelf en uit de 
toelichting op de aangifte blijkt dat de wetgever momenteel het gebruik van de term 
fictie nadrukkelijk mijdt. De bewuste, doelgerichte afwijking van de reguliere fiscale 
rechtswerkelijkheid wordt niet gepresenteerd als een uitbreiding van of een uitzondering 
op de fiscale hoofdregel, maar het alsof wordt voorgesteld als een nadrukkelijk ‘is’. Dit 
onverwoord laten van de aanwezigheid van de fiscale rechtsfictie verklaart mogelijk de 
onbekendheid van de respondenten met dit alsof: pas als iets wordt benoemd kan het 
worden herkend.1636 Deze vermijding van de term fictie kan enerzijds zijn veroorzaakt door 
het fictieverbod dat is opgenomen in de Aanwijzingen, anderzijds kan sprake zijn van een 
sturend taalgebruik door middel van fiscale framing. Het woord fictie kan immers de 
suggestie wekken dat sprake zou zijn van een ‘verzinsel’.1637 Als echter een wetgever de 
fiscale rechtsfictie benut bij de bouw van zijn belastingstelsel, mag hij haar aanwezigheid 
niet verzwijgen. Een samenleving kan immers alleen maar voortbestaan als er vertrouwen 
heerst. En dat vertrouwen is breekbaar: 

“Iedereen weet dat vertrouwen een kwetsbaar goed is, het is gemakkelijk te verwonden 
maar zeker niet makkelijk om te helen.”1638

Het behoud van vertrouwen vereist transparantie van de fiscale wetgever. Daarom is het 
derde deel van het onderzoek afgesloten in lijn met het pleidooi van Bentham voor een 
helder taalgebruik die het bestaan en het bestaansrecht van het fiscale alsof zichtbaar 
maakt. Die helderheid kan de kloof tussen het fiscale recht en samenleving dichten die 
ontstaan is door de taal van het fiscale recht.

1636 Het zijnde is er wel of niet. Zie Lucebert 1974, blz. 442, in het gedicht ‘De zeer oude zingt’: “eerst als het is/is het 
ernst.” 

1637 Dat is een van de betekenissen die het woord fictie kan hebben in het dagelijks taalgebruik.
1638 Baier 1991, blz. 110: “Trust is a notoriously vulnerable good, easily wounded and not at all easily healed.” Een 

oud-Nederlands spreekwoord meldt: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. In communicatiekringen 
wordt dit vertaald als: vertrouwen komt te voet, maar gaat per tweet.
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De herdruk van het verhaal

Hoofdstuk 1    Terugblik op het karakter van de fictie 

1.1  Inleiding 

In de drie voorgaande delen van dit onderzoek is de rechtsfictie in de inkomstenbelasting 
geanalyseerd aan de hand van haar verhaal, haar auteur en haar publiek. Uit deze analyse 
is gebleken dat de fiscale rechtsfictie niet in één betekenis kan worden gevangen. We 
kunnen haar beschrijven vanuit haar samenhang met de verhalende fictie of in het licht 
van haar relatie met het verklarende alsof. Ze kan worden bekeken vanuit haar functie, 
haar vormgeving of haar resultaat. We kunnen haar lyrisch bezingen, kritisch betwijfelen 
of zelfs haar bestaan ontkennen. Toch klinkt in deze veelkantigheid steeds hetzelfde 
thema door. De fiscale kleur van het alsof wordt immers bovenal bepaald door haar relatie 
met de twee andere dimensies van de werkelijkheid: de empirische werkelijkheid van 
 belastingplichtigen en de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid. Op deze relaties is haar verhaal 
gebouwd en de spanningen in deze verhoudingen noodzaken een herdruk van dat verhaal. 
In dit vierde deel staat deze herdruk centraal. De nieuwe editie van het verhaal wordt 
samengesteld uit de antwoorden op de onderzoeksvraag, de voorwaarden voor een 
aanvaardbaar gebruik van de rechtsfictie in de inkomstenbelasting. Ik zal de uit het 
onderzoek gebleken aandachtspunten ten aanzien van het gebruik van deze fiscale 
rechtsfictie verzamelen om ze vervolgens een plaats te geven in het beoordelingskader. 
Voorafgaand aan die inventarisatie wordt samenvattend teruggekeken naar het wezen 
van de fictie.

1.2  De verbeeldingskracht van de fictie 

Een fictie kan worden omschreven als een voorstelling die onwerkelijk is.1639 We kunnen 
die onwerkelijkheid alleen voorstellen door gebruik te maken van onze verbeelding. Deze 
verbeeldingskracht, het vermogen om gebeurtenissen en entiteiten voor te stellen die 
niet zintuigelijk waarneembaar zijn, vormt het grootste verschil tussen de mens en andere 
dieren.1640 De homo sapiens (de denkende mens) is vooral een dier met verbeelding.1641  

1639 Eggens 1958, blz. 316.
1640 Harari 2014, 465-466 stelt echter dat deze verbeelding de mensheid alleen macht heeft gebracht, geen vooruit-

gang. Onze wereld zou zijn gevuld met “dissatisfied and irresponsible gods.” Harari vergeet echter dat de ver-
beelding ook aan de basis ligt van medemenselijkheid. Alleen via het alsof-denken kan een mens zich inleven 
in de ander en kan hij zich realiseren dat hij in een wereld vol met anderen, ook zelf altijd ‘de ander’ is.

1641 Daarom zou de mens ook geduid kunnen worden als de Homo Imaginans, de verbeeldende mens.
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De filosoof Bentham concludeert dat deze mens uitsluitend via de verbeelding van het 
alsof kan denken aan en kan spreken over dingen die niet aanraakbaar zijn.1642 Alleen via 
het alsof kunnen we dat wat onaanraakbaar is voorstellen en verwoorden. Ieder mens legt 
daarmee zijn fictie over de werkelijkheid.1643 
Onze taal heeft de fictie nodig om haar woorden vorm te geven, tegelijkertijd kan de fictie 
- als niet zintuigelijk waarneembaar ding - niet bestaan zonder de taal. Pas wanneer we 
deze fictie een naam geven, kan ze voor ons bestaan. De mens is echter geneigd te 
denken dat een ding dat hij benoemt door die naam een werkelijkheid zou zijn. Dat 
woord-ding denken speelt ook bij het denken in het recht waar verondersteld kan worden 
dat het alsof in de inkomstenbelasting een werkelijk inkomen zou representeren.1644 Deze 
gedachte wordt versterkt zodra deze fictie in de wettekst en in de toelichting op de 
aangifte wordt verwoord als een ‘is’. Om die verwarring te voorkomen, is een helder en 
doordacht taalgebruik bij het gebruik van rechtsficties essentieel in het belastingrecht.

De verbeelding van de fictie reikt echter verder dan de taal. Met het alsof denken 
ontwikkelen mensen ook ideeën, concepten en constructies. De economie, het (fiscale) 
recht en de mensenrechten zijn samenbindende ideeën, denkbeelden waar we 
gezamenlijk in geloven. De Duitse filosoof Vaihinger ziet het gebruik van de fictie zelfs als 
de hoogst mogelijke prestatie van het wetenschappelijke denken. In zijn ogen is alleen 
een hoogontwikkeld mens in staat om het doel van de wetenschappelijke fictie (het 
verklaren van de werkelijkheid)1645 en het middel daartoe (de omweg van het alsof) van 
elkaar te scheiden. De meeste mensen zijn echter geneigd de fictie te beschouwen als 
een werkelijkheid. Dat wordt volgens Vaihinger veroorzaakt door het evenwichtsstreven 
van onze geest. De onzekere aanwezigheid van het alsof brengt onrust mee. Daarom 
zouden we, volgens deze filosoof, ertoe neigen om het alsof van de fictie in ons denken 
te transformeren tot een hypothese of zelfs een waarheid.1646 

Hoewel uit het voorgaande blijkt dat we de fictie nodig hebben bij ons denken en bij 
onze taal, wantrouwen we haar. Onze wereld hecht vooral aan de ratio en aan het woord 
fictie kleeft de bijsmaak van ‘verdichtsel, verzinsel’. Wellicht wordt daarom het bestaan van 
de rechtsfictie in de inkomstenbelasting noch in de wettekst, noch in de toelichting op de 

1642 Bentham (Works) 1838-1843, Volume VIII, A Fragment on Ontology. Ik heb dit besproken in deel 1, hoofdstuk 1, 
par. 1.3.

1643 Grunberg 2015 stelt: “Zeker is dat de schrijver zijn fictie over de werkelijkheid legt; zijn excuus is dat hij een 
diepere waarheid of de schoonheid dient. Ook anderen leggen hun ficties over de werkelijkheid maar dikwijls 
zonder excuus.” Een excuus is echter niet nodig, het alsof is immers onmisbaar bij het denken en het spreken. 
Ook de fictie van niet-schrijvers heeft een duidelijk doel.

1644 Een gedachte die een rol speelt bij de leegwaarderatio, zie art. 17a UvBsl. Wet IB 2001. Deze correctie op de 
waarde van verhuurde woningen vergeet dat het veronderstelde inkomen uit deze woning op fictieve wijze 
wordt vastgesteld. Zie deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.6.9.

1645 Volgens Vaihinger vormen die elementen de kern van de zuivere fictie. Zie deel 1, hoofdstuk 1, par. 1.4.
1646 Het woord-ding denken versterkt die neiging.
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aangifte duidelijk vermeld. De idee van de aanwezigheid van dit alsof in de inkomstenbe-
lasting roept dan ook verbazing op bij de bewoners van onze samenleving die niet fiscaal-
juridisch geschoold zijn.1647

1.3  De betekenis van de fictie

De fictie speelt een belangrijke rol op drie gebieden van het menselijk bestaan. Het alsof 
treedt niet alleen naar voren bij de literaire fictie, maar ook op het terrein van de 
wetenschap en het recht. Op elk gebied geldt de fictie als een doelgerichte, bewuste 
afwijking van de werkelijkheid.1648 De doelgerichtheid van het alsof impliceert dat de fictie 
bedoeld is om tijdelijk te zijn. Wij zijn weliswaar bereid om ons ongeloof in het alsof 
tijdelijk op te schorten, maar de fictie zal moeten oplossen of moeten wijzigen als ze haar 
doel niet meer kan bereiken.

Net als het verhalende en het wetenschappelijke alsof, kan ook de rechtsfictie structuur 
geven aan de rommelige realiteit van alledag. Geen van deze ficties maakt er echter 
aanspraak op de werkelijke aard van de dingen te kunnen veranderen: het alsof schept 
immers een nieuwe werkelijkheid.1649 Waar de verhalende fictie richting biedt aan de 
zinzoekende mens en de verklarende fictie zijn wetenschappelijke kennis op een hoger 
niveau kan brengen, repareert de rechtsfictie onvolkomenheden in de wetgeving en haar 
uitvoering. Daarmee ondersteunt de rechtsfictie de rechtsvormer bij zijn taak. Dat geldt 
ook voor de fiscale rechtsfictie in de inkomstenbelasting. In dit structureren verschilt dit 
alsof niet van andere fiscale rechtsregels: ‘de’ wet is per slot van rekening ook te 
beschouwen als een constructie, een poging om de vloeibare werkelijkheid van alledag 
zodanig in te kaderen dat ze past binnen de normen van het recht. Maar de fiscale 
rechtsfictie is niet zoals andere fiscale rechtsregels, haar rol reikt verder dan het structureren 
van de empirische werkelijkheid van belastingplichtigen. Uit de beschrijving van de 
Romeinse rechtsficties en het alsof benut in het (laat) middeleeuwse Engelse common law 
is gebleken dat de rechtsfictie op twee manieren kan worden ingezet door rechtsvormers. 
Op de eerste plaats kan de rechtsfictie worden benut om te misleiden. Deze tactiek wordt 
vooral in Engeland gehanteerd door juristen die de gaten in het rechtstelsel benutten in 
het eigen voordeel.1650 Een dergelijk misbruik van de fictie in het fiscale recht bestaat 
tegenwoordig niet meer.1651 

1647 Zie deel 3, hoofdstuk 3, par. 3.1.
1648 Die bewustheid onderscheidt de fictie van de vergissing.
1649 De fictie imiteert de werkelijkheid dus niet, zie Groot 2010.
1650 Zie deel 1, hoofdstuk 2, par. 2.4.1. Deze strategische fictie kan uitgroeien tot een regelrechte leugen.
1651 Het bewust en ongewijzigd handhaven van een fiscale rechtsfictie die niet (meer) in staat blijkt om te voldoen 

aan haar doelstelling, zou strikt genomen beschouwd kunnen worden als een vorm van misleiding.
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De tweede functie van de rechtsfictie, de pleisterfunctie, heeft de tanden van de tijd wel 
overleefd. Bij deze variant wordt de rechtsfictie ingezet om gaten in het recht of in de 
uitvoering daarvan te dichten. Er kunnen en zullen immers altijd situaties optreden die 
niet (meer) passen in de woorden van de (fiscale) wet. Daarnaast zullen er ook 
omstandigheden opduiken die de uitvoering van deze wet compliceren en dus haar 
doelmatigheid bedreigen. Die spanning tussen ideaal en realiteit is inherent aan het ‘wet 
geven’, stelt Aristoteles:

“Dat [de wet, SD] tekortschiet ligt immers noch aan de wet noch aan de wetgever, 
maar aan de aard van de zaak zelf: de materie van het menselijk handelen laat zich  
nu eenmaal niet vatten in algemene bepalingen.”1652

Met behulp van de inzet van het alsof in het fiscale recht kan de belastingheffing 
uitvoerbaar en handhaafbaar worden gehouden. Het alsof kan bovendien gebreken in de 
reguliere rechtswerkelijkheid van het fiscale stelsel repareren als deze rechtsregels niet 
(meer) kunnen waarborgen dat iedere belastingplichtige een bijdrage levert die wenselijk 
wordt geacht door de belastingwetgever en de samenleving.1653

Uit deze functieomschrijving volgt dat de door de wetgever gecreëerde fiscale rechtsfictie 
een bijzondere band heeft met de werkelijkheden die een rol spelen op het gebied van 
de inkomstenbelasting. Ik heb onderscheid gemaakt tussen de empirische werkelijkheid, 
een optelsom van maatschappelijke, economische, juridische, politieke, culturele en 
persoonlijke feiten en omstandigheden van een individu, de reguliere fiscale rechtswerke-
lijkheid als een verzameling van de door de fiscale wetgever uit de empirische realiteit 
geselecteerde feiten en omstandigheden die rechtens relevant zijn en waaraan hij 
rechtsgevolgen verbindt en de fictieve fiscale rechtswerkelijkheid die wordt gecreëerd 
door het fiscale alsof. Het is deze driehoek van werkelijkheden die het karakter van de 
rechtsfictie in de inkomstenbelasting bepaalt, haar alsof kleur geeft.

1.4  De definitie van de fictie 

De omschrijving van de fiscale rechtsfictie kan zich richten op verschillende aspecten van 
het alsof: de vorm, de functie of het resultaat. Wie zich richt op de vorm omschrijft de fictie 
als “een technische procedure bestaande uit het bewust rangschikken van een feit, zaak 
of persoon onder een (theoretisch gezien) onjuiste juridische categorie, om met deze 

1652 Ontleend aan Happé 2011 (1), blz. 25-26. Hij verwijst naar Aristoteles, Ethica Nicomachea, V.14, 1137b.
1653 Die waarborg kan ook berusten op instrumentele motieven zoals het invoeren van fiscale faciliteiten of het 

defiscaliseren van bepaalde soorten inkomsten. Het maatschappelijke alsof valt als categorie echter buiten het 
onderzoek.
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praktische oplossing te bereiken dat de typisch voor bedoelde categorie geldende 
rechtsregels ook op dat feit, die zaak of persoon van toepassing kunnen worden.”1654 Bij 
deze omschrijving staat de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid centraal.
Dat geldt niet voor de twee andere definities. Een op de functie van de rechtsfictie 
gerichte omschrijving luidt immers: “een bewust onjuiste voorstelling van feiten en 
omstandigheden die door een rechtsvormende instantie wordt voorgeschreven vanwege 
haar nut.”1655 De in deze definitie aangehaalde feiten en omstandigheden zijn geplukt uit 
de empirische realiteit. Deze dimensie van de werkelijkheid staat ook centraal bij de resul-
taatgerichte definitie die een fictie beschrijft als “een wettelijke bepaling op grond 
waarvan de werkelijkheid verplicht geheel of ten dele terzijde wordt gesteld en die een 
rechtstreeks gevolg heeft voor de hoogte van het voor de inkomstenbelasting in 
aanmerking te nemen inkomen.”1656

Hoewel iedere definitie waarde heeft omdat elke omschrijving een essentiële karaktertrek 
van de fiscale rechtsfictie belicht, heb ik gekozen voor een eigen omschrijving. Bij deze 
definitie staat de relatie van de fictie met de tweede dimensie van de werkelijkheid 
centraal, de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid. Deze afwijking weerspiegelt immers de 
pleisterfunctie van de fictie: het herstel van de tekortkomingen in die bestaande rechts-
werkelijkheid. Ik heb de fiscale rechtsfictie ook daarom gedefinieerd als een bewuste en 
doelgerichte afwijking van de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid. 

De reguliere fiscale rechtswerkelijkheid kan alleen worden bepaald binnen een afgebakend 
onderdeel van de belastingwet. In een op draagkracht gebouwde inkomstenbelasting 
stemt deze reguliere fiscale rechtswerkelijkheid idealiter grotendeels overeen met de 
empirische inkomenswerkelijkheid van belastingplichtigen. Hoewel haar relatie met deze 
empirische werkelijkheid van belastingplichtigen het fiscale alsof niet definieert, bepaalt 
de door de rechtsfictie veroorzaakte afstand tot die inkomenswerkelijkheid wel de aan-
vaardbaarheid van het alsof. Ook op dat niveau dient de wetgever zich af te vragen welke 
voorwaarden dat met zich meebrengt voor het hanteren van een fiscale rechtsfictie in de 
inkomstenbelasting. Voor beelddenkers heb ik het voorgaande als volgt geïllustreerd:

1654 Dekkers 1935, blz. 86. Besproken in deel 1, hoofdstuk 3, par. 3.5. De definitie van Dekkers richt zich hoofdzakelijk 
op de vorm (het rangschikken), maar meldt zijdelings ook de functie van het alsof (om te bereiken).

1655 Demelius 1858, blz. 76. Zie deel 1, hoofdstuk 3, par. 3.4.
1656 Freudenthal 2004, blz. 16. Zie verder deel 1, hoofdstuk 3, par. 3.6.
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Rechthoek 1 duidt aan in welke mate de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid - een rechts-
werkelijkheid die de draagkrachtnorm van de inkomstenbelasting dient te weerspiegelen 
- overlapt met de feiten en de omstandigheden uit de empirische werkelijkheid.1657 
Rechthoek 2 schetst de mate van overlap tussen die empirische werkelijkheid en de door 
een fiscale rechtsfictie gecreëerde fictieve fiscale rechtswerkelijkheid.1658 

Hoewel de nuances van het verhaal van de fiscale rechtsfictie in deze schematische 
weergave uit het zicht drijven, toont dit beeld wel de hoofdlijnen. Uit figuur 4.1 blijkt dat 
de afstand tussen de fictieve fiscale rechtswerkelijkheid en de reguliere fiscale rechts-
werkelijkheid de fictiedefinitie bepaalt. De weergave toont ook dat de relatie tussen de 
fictieve fiscale rechtswerkelijkheid en de empirische werkelijkheid de aanvaarding van  
het alsof beïnvloedt. Deze afstand is niet alleen relevant voor haar maatschappelijke 
legitimiteit, zoals besproken in deel 3 van het onderzoek, maar de marge beïnvloedt ook 
haar juridische legitimiteit.1659

1.5  De rechtsfictie binnen het goede belastingrecht 

Onze samenleving kan niet bestaan zonder belastingheffing.1660 Dat voortbestaan is in het 
belang van iedere bewoner van de samenleving:

“het is niet zonder reden dat hij op zoek gaat naar, en bereid is zich aan te sluiten bij 
anderen die reeds in een samenleving verenigd zijn of voornemens zijn zich te 

1657 Niet elk gegeven uit die dagelijkse realiteit van een belastingplichtige is relevant voor de inkomstenbelasting.
1658 De mate van overlap is voor iedere fictie-categorie anders en varieert ook binnen die categorie. 
1659 Zie deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.7.1 (gelijkheidsbeginsel) respectievelijk deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.6 (art. 1 EP).
1660 Deze belastingen variëren naar naam en inhoud. Ze lopen uiteen van offers aan Goden en schattingen  geheven 

door overwinnaars tot vrijwillige of gedwongen bijdragen aan overheden. Zie Van der Poel 1962.

Figuur 4.1

Dimensies van de werkelijkheid
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verenigen voor de wederzijdse instandhouding van hun leven, vrijheid en bezit.”1661 
[cursivering SD]

Het ‘samen leven’ vormt voor hem en voor de anderen een wederzijds voordeel. Binnen 
die idee van wederkerigheid kan belastingwetgeving worden beschouwd als een 
verzameling afspraken over ieders financiële bijdrage aan de vormgeving en het behoud 
van een rechtvaardige samenleving. Het daaraan ten grondslag liggende rechtsgevoel 
van de bewoners van een samenleving blijkt vooral gericht op het eerlijk delen van lasten 
en lusten. Maar deze belastingplichtigen hebben vaak met elkaar strijdende behoeften, 
wensen en verlangens.1662 Belastingheffing grijpt bovendien diep in op hun levens: de 
(gedwongen) bijdrage vermindert hun eigendom en beperkt hun persoonlijke keuzes. 
Ook daarom is het heffen van belastingen een delicate aangelegenheid waar zorgvuldig 
mee omgesprongen moet worden. De basisnorm dat een wetgever goede wetgeving 
dient te maken geldt ook en vooral voor de wetgever die fiscale rechtsficties schrijft.

Ik heb dit ‘goede belastingrecht’ omschreven als een belastingrecht dat een optimum van 
doelmatigheid en legitimiteit in zich weet te verenigen. Het massale karakter van deze 
inkomensheffing vereist dat haar uitvoering op efficiënte wijze wordt ingericht.1663 Toch 
moet ook de rechtsfictie in de inkomstenbelasting voldoen aan de legitimiteitseisen die 
het recht aan haar stelt. Dat betekent onder meer dat de fiscale rechtsfictie juridisch 
legitiem moet zijn. Deze rechtmatigheid vereist dat het alsof niet in strijd komt met hoger 
(verdrags)recht en de daarin opgenomen (on)geschreven rechtsbeginselen. In het onderzoek 
naar de rechtsfictie in de inkomstenbelasting heb ik haar rechtmatigheid onderzocht ten 
aanzien van de rechtsgelijkheid, de verdragstrouw en, via het eigendomsrecht, het draag-
krachtbeginsel.1664 Daarnaast bepaalt ook de maatschappelijke legitimiteit, het als 
rechtvaardig ervaren van het fiscale alsof, de plaats van de fiscale rechtsfictie binnen het 
goede belastingrecht. De afstand van de gecreëerde fictieve fiscale rechtswerkelijkheid 
tot de empirische realiteit van belastingplichtigen bepaalt voor een groot deel de mate 
waarin de bewoners van de samenleving deze fiscale rechtsfictie zullen ervaren als 
rechtvaardig.1665 Bij die perceptie speelt niet alleen het zo eerlijk mogelijk verdelen van de 
inkomstenbelastingdruk een rol (de distributieve rechtvaardigheid), maar ook de wijze 

1661 Locke 1690, blz. 137. Vgl. de Staatsregeling voor het Bataafsche volk 1798, de voorloper van onze Grondwet, 
waar in art. 1 wordt gesteld: “Het oogmerk der maatschappelijke vereeniging is beveiliging van persoon, leven, 
eer en goederen, en beschaaving van verstand en zeden.” 

1662 Hoewel de verdeling van de lusten en lasten van de samenleving de bewoners bindt, kan deze hen ook uit 
elkaar drijven Gribnau 2011, blz. 87.

1663 Uit antwoorden op Kamervragen, zie de brief van de Staatssecretaris van Financiën van 23 mei, kenmerk 
DGB/2014/6004, blijkt dat de belastingdienst jaarlijks 10 miljoen aangiften inkomstenbelasting ontvangt.

1664 Zie deel 2, hoofdstuk 1, par. 1.7. Deze selectie in het onderzoek betreft een aantal essentiële rechtsbeginselen 
die diep verankerd zijn in ons denken over het (fiscale) recht. Het zijn echter niet de enige beginselen die gelden 
op dat gebied, zie Gribnau 2006, blz. 31 e.v. 

1665 Zie Lemmens 2013 over het (on)mogelijke “huwelijk” tussen vertrouwen en belastingen.
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waarop de procedure voor de vormgeving van het fiscale recht is verlopen (procedurele 
rechtvaardigheid). Bij het gebruik van een fiscale rechtsfictie moet daarom worden 
gezocht naar een optimaal evenwicht tussen beide aspecten van de legitimiteit van het 
alsof en de, doorgaans gewaarborgde, efficiënte doelmatigheid bij haar uitvoering. 
Wanneer deze proportionaliteit te grondig wordt verstoord, bijvoorbeeld doordat vooral 
voorrang wordt gegeven aan de doelmatigheid van het fiscale recht, kan de fiscale 
rechtsfictie haar aanvaardbaarheid verliezen.

De in de inkomstenbelasting opgenomen rechtsficties dienen uiteraard ook doeltreffend 
te zijn. Ook de fiscale rechtsfictie zal daarom moeten voldoen aan de doelstelling die 
heeft geleid tot haar creatie. Een optimale doeltreffendheid impliceert een transparante 
onderbouwing van het bestaansrecht en de vormgeving van de fiscale rechtsfictie en een 
toetsing van de geldigheidsduur van het alsof. Tot slot zal het fiscale alsof, gezien haar 
bijzondere relatie met de taal, moeten waarborgen dat haar regelgeving duidelijk en 
toegankelijk is voor de belastingplichtigen die zij bindt.

Het vereiste van het goede belastingrecht betekent derhalve dat de fiscale rechtsfictie 
een optimaal evenwicht bewerkstelligt tussen enerzijds de doelmatigheid en anderzijds 
de juridische en de maatschappelijke legitimiteit. Bovendien dient ze doeltreffend te zijn 
en haar alsof moet duidelijk en toegankelijk zijn voor belastingplichtigen. Deze elementen 
vormen het belangrijkste deel van het antwoord op de hoofdvraag van mijn onderzoek: 
onder welke voorwaarden is het gebruik van de rechtsfictie in de inkomstenbelasting 
aanvaardbaar? 

1.6  De drie motieven

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, heb ik een onderscheid gemaakt 
tussen de verschillende motieven die de fiscale wetgever hanteert voor de introductie 
van een rechtsfictie in de inkomstenbelasting. Het motief bepaalt niet alleen de 
vormgeving van het alsof,1666 maar deze bestaansgrond is ook onlosmakelijk verbonden 
met de juridische en maatschappelijke legitimiteit van de fiscale rechtsfictie. Alleen door 
te vragen naar haar ‘waarom’ kan een antwoord worden gegeven op de onderzoeks-
vraag, de voorwaarden voor de aanvaardbaarheid van het fiscale alsof. 

In het onderzoek zijn drie categorieën van de fiscale rechtsfictie geanalyseerd: de 
pragmatische fictie, de anti-misbruikfictie en de mengfictie. Met deze uiteenlopende 
vormen van het alsof ‘ontschrijft’ de wetgever zijn reguliere fiscale rechtswerkelijkheid, de 

1666 Zie de prototypen van de categorieën fiscale rechtsficties beschreven in deel 2, hoofdstuk 2, par. 1.5.
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rechtsfictie is immers een bewuste en doelgerichte afwijking van deze dimensie van de 
werkelijkheid.1667 Het gebruik van de fiscale rechtsfictie biedt voordelen, het alsof kan de 
barsten in het recht of in haar uitvoering repareren. De pragmatische rechtsfictie wordt 
benut in situaties waarin de uitvoering van de rechtsregels problematisch is of lijkt, terwijl 
de anti-misbruikfictie wordt ingezet als oplossing voor situaties waarin de toepassing van 
bestaande rechtsregels niet (meer) het gewenste rechtsgevolg geeft. De mengfictie, tot 
slot, verweeft pragmatische argumenten met anti-misbruik motieven en/of andere 
drijfveren. Haar inzet is multifunctioneel. 
Maar het ontschrijven van de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid brengt het risico met 
zich mee dat de fictie niet legitiem is in juridische en/of maatschappelijk opzicht. In het 
tweede en derde deel van dit onderzoek zijn belangrijke aspecten van deze beide 
gezichten van die legitimiteit onderzocht. Ik memoreer deze in het volgende hoofdstuk. 
Uit die bevindingen selecteer ik de aandachtspunten waarop het uiteindelijke beoorde-
lingskader wordt gebaseerd.

1667 Nooteboom 1993, blz. 73, spreekt over een schrijven in het negatief: “De dingen van hun naam beroofd en 
ongedaan gemaakt.” In de woordenwereld van het recht maakt de fiscale rechtsfictie in feite de reguliere fiscale 
rechtswerkelijkheid ongedaan.
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Hoofdstuk 2    De verzamelde aandachtspunten 

2.1  Inleiding

De vraag onder welke voorwaarden het gebruik van de fiscale rechtsfictie in de inkom-
stenbelasting aanvaardbaar is, impliceert al dat de legitimiteit van dit alsof, naast haar 
doeltreffendheid, het belangrijkste criterium vormt. Het woord legitiem betekent immers 
ook het geoorloofd, het aanvaardbaar zijn. In dit onderzoek draagt deze legitimiteit twee 
gezichten: de juridische legitimiteit en de maatschappelijke legitimiteit. Wanneer het 
handelen door de belastingwetgever juridisch legitiem is en derhalve in staat is om 
rechtsbeginselen te verwezenlijken, verwachten we dat belastingplichtigen een door 
hem geïntroduceerde fiscale rechtsfictie ook aanvaarden. Rechtsbeginselen, de 
kernwaarden van het recht, zijn immers een verwoording van het gedeelde rechtsgevoel 
in een samenleving. Hoewel deze maatschappelijke legitimiteit, het als rechtvaardig 
ervaren van het fiscale alsof, nauw verbonden is met de juridische legitimiteit, het 
rechtmatig zijn, valt ze niet volledig met haar samen. De belastingwetgever moet daarvoor 
ook het vertrouwen van zijn belastingplichtigen genieten.1668 Dat geldt ook - en zelfs in 
versterkte mate - bij de creatie van een fiscaal alsof. Het vertrouwen in de fiscale rechtsfictie 
en haar gepercipieerde rechtvaardigheid blijken nauw verweven met elkaar.

In dit hoofdstuk verzamel ik de aandachtspunten die tijdens het onderzoek naar voren zijn 
gekomen. Na een terugblik op de doeltreffendheid, transparantie en tijdelijkheid van de 
geanalyseerde modelficties, komt ook hun legitimiteit aan bod. In het eerder vermelde 
schema van het onderzoek naar de modelficties, bevinden we ons in het onderste blok 
dat is opgebouwd uit de daarboven gelegen elementen.1669 

De in dit hoofdstuk verzamelde elementen uit het concrete onderzoek, worden in 
hoofdstuk 3 van dit deel vertaald naar het globale niveau van de fiscale rechtsfictie. Op 
dat niveau richt het definitieve toetsingskader zich.

1668 Kamerstukken II 2008/2009, 29 754, nr. 144. 
1669 Zie deel 2, hoofdstuk 1, par. 1.7.
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2.2  Doeltreffendheid

De doeltreffendheid van een fiscale rechtsfictie is opgebouwd uit drie essentiële aspecten: 
de beantwoording aan het doel, de transparantie en haar beperkte geldigheidsduur.

Iedere modelfictie is eerst onderzocht op de mate waarin het fiscale alsof er in de praktijk in 
slaagt om te voldoen aan de verwachting die de wetgever in haar stelt. Deze verwachting, 
haar doelstelling, vormt het argument voor de inbreuk op de reguliere fiscale rechts-
werkelijkheid. Geconstateerd is dat geen van de onderzochte modelficties deze toets naar 
dit aspect van haar doeltreffendheid zonder kleerscheuren heeft doorstaan. Ten aanzien 
van het ‘treffen van het doel’ blijkt het eigenwoningforfait wel doelmatig, maar door de 
ondoorzichtige samenstelling is deze fictie niet eenvoudig in de zin van duidelijk en 
toegankelijk. De vervreemdingsfictie bij emigratie slaagt door de toegevoegde tienjaars-
termijn slechts deels in haar doelstelling om misbruik te voorkomen en de vermogens-
rendementsheffing is weliswaar pragmatisch, maar ze brengt geen evenwichtige belasting  -
druk tot stand. Ook uit deze wisselende resultaten blijkt dat het bepalen van deze doel-  
treffendheid voor iedere fictie in de inkomstenbelasting afzonderlijk bepaald zal moeten worden.

De transparantie van een rechtsfictie in de inkomstenbelasting vereist een heldere en 
controleerbare onderbouwing van haar aanwezigheid, haar bestaansrecht. Alleen dan 

Figuur 4.2

Terugkijkend: elementen voorlopig beoordelingskader �scale rechts�ctie 

Doeltre�endheid + Proportionaliteit

Doelmatigheid Legitimiteit

Juridisch Maatschappelijk

Elementen Rechtmatig zijn    Als rechtvaardig
ervaren

  Beantwoordt aan doel  Gelijkheid   Procedureel

  Transparantie  Verdragsrecht   Distributief

  Beperkte geldigheidsduur Voldoet van nature  Eigendomsrecht

Elementen de�nitief beoordelingskader �scale rechts�ctie (in dit vierde deel)

  Analyse in deel 2 door middel van een juridisch-dogmatische toetsing van modelficties

  Analyse in deel 3 door middel van een empirisch onderzoek

  Analyse in deel 2 en deel 3
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kan immers worden gemeten of het fiscale alsof het daarmee verwoorde doel kan treffen. 
Ook haar vormgeving, haar bestaan, dient op transparante wijze onderbouwd te worden. 
Beide elementen van de transparantie beïnvloeden niet alleen de juridische legitimiteit, 
het rechtmatig zijn, van het alsof, maar ze zijn ook relevant voor de maatschappelijke 
legitimiteit. Het transparant zijn van een fiscale rechtsfictie bepaalt immers haar 
kenbaarheid en herkenbaarheid en daarmee ook haar perceptie. Gebleken is dat alleen 
het bestaan van de mengfictie door respondenten wordt herkend als een alsof, de andere 
modelficties blijven onzichtbaar. Het bestaansrecht wordt echter bij geen enkele fiscale 
rechtsfictie herkend.

Als laatste in het trio elementen van de doeltreffendheid geldt de beperkte geldigheids-
duur, de tijdelijkheid van de fiscale rechtsfictie. Omdat een alsof in de inkomstenbelasting 
geen onderdeel vormt van de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid, heeft deze fiscale 
rechtsfictie lichte vleugels, ze kan zo verdwijnen. En ze dient ook te verdwijnen of 
aangepast te worden als blijkt dat ze in haar huidige vorm niet meer dienstbaar is, noch 
kan zijn aan haar oorspronkelijke doel. Nadat de fiscale rechtsfictie geïntroduceerd is, 
dient periodiek onderzocht te worden of het fiscale alsof nog voldoet aan haar belofte. 
Hoewel het de intentie is van iedere fictie om tijdelijk te zijn, blijkt geen van de onderzochte 
modelficties over deze waarborg te beschikken.

De drie elementen van de doeltreffendheid van fiscale rechtsficties blijken nauw verbonden 
met het ontstaan en bestaan van een specifieke fiscale rechtsfictie. In het derde hoofdstuk 
zal ik uit deze concrete toetsing een aantal algemeen geldende conclusie trekken voor de 
in het toetsingskader op te nemen haalbaarheidsanalyse.

2.3  Terugblik op de juridische legitimiteit 

2.3.1  Rechtmatig zijn: de juridische legitimiteit 
Belastingwetten dienen in overeenstemming te zijn met het recht en gericht te zijn op de 
verwezenlijking van rechtsbeginselen. Ook bij de introductie van een rechtsfictie zal recht 
gedaan moeten worden aan het internationale recht en het EU-recht, de Grondwet en de 
algemene (on)geschreven rechtsbeginselen. Het bestaansrecht van de fiscale rechtsfictie 
vindt zijn begrenzing in de eisen die deze rechtmatigheid stelt aan het recht: 

“Wanneer in dat opzicht bij het vaststellen van haar doel en betekenis een limiet 
wordt bereikt, ontstaat ook een grens voor de rechtsfictie zelf.“1670

1670 Meyer 1975, blz. 94: “dort befindet sich eine Grenze für die Fiktion selbst.“
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In het tweede deel is geanalyseerd of en in hoeverre deze grens is bereikt bij de 
modelficties en hun soortgenoten. De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek naar 
de juridische legitimiteit van de fictiecategorieën herhaal ik kort. 

2.3.2  Aandachtspunten bij de pragmatische rechtsfictie 
De voordelen van het pragmatische alsof bevinden zich op het vlak van de doelmatigheid 
en de eenvoud. Deze pragmatische rechtsfictie wordt ingezet als er in de uitvoeringssfeer 
behoefte bestaat aan een praktisch werkende fiscale rechtsregel voor een groep 
belasting plichtigen met uiteenlopende inkomenswerkelijkheden.1671 Die variatie maakt 
het voor de uitvoering van de heffing lastig om vast te houden aan de basisnorm dat een 
op draagkracht gebouwde inkomstenbelasting wordt geheven over het daadwerkelijk 
gerealiseerde inkomen. Het als forfait vormgegeven alsof biedt uitkomst door die veelkleurige 
inkomenswerkelijkheid te transformeren tot een meer gestileerde werkomgeving.1672 Dit 
fiscale alsof maakt zowel de vaststelling van de heffingsgrondslag als de uitvoering van de 
heffing doelmatig, daarom zet de wetgever het instrument van de pragmatische fictie 
ook in als het (veronderstelde) werkelijke inkomen moeilijk is vast te stellen.1673 

In het fiscale recht kan de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid nauw aansluiten bij de 
empirische werkelijkheid van belastingplichtigen, er is een grote mate van overlap mogelijk.  
Om doelmatigheidsredenen kan de wetgever echter kiezen voor de inzet van een 
pragmatische fiscale rechtsfictie. Hoewel de nauwe aansluiting bij de empirie daardoor 
vermindert, kan - afhankelijk van de mate van verfijning bij de vormgeving van deze fictie 
- ook de fictieve fiscale rechtswerkelijkheid een deel van de empirische werkelijkheid 
benaderen en zelfs deels overlappen. 
In vrijwel alle gevallen kiest de wetgever voor de onwrikbaar vaststaande variant van deze 
pragmatische rechtsfictie, een forfait zonder tegenbewijsregeling. Hierdoor stijgt de 
materiële rechtszekerheid, de kenbaarheid van de fiscale rechtsnorm en het vertrouwen 
van de belastingplichtige dat deze ook zal worden toegepast, terwijl ook het aantal fiscale 
procedures over deze rechtsregels wordt verminderd. Dat garandeert echter niet dat deze 
pragmatische rechtsfictie ook eenvoudig is in de zin van inzichtelijk en begrijpelijk. Het 
eigenwoningforfait van art. 3.112 Wet IB 2001 fungeert als de modelfictie bij het onderzoek 
naar de juridische legitimiteit van rechtsficties binnen deze categorie. Het onderzoek naar 
haar bestaan heeft laten zien dat deze pragmatische rechtsfictie onduidelijk en 

1671 Daarmee wordt zowel de inkomsten- als de kostenkant van deze werkelijkheid bedoeld.
1672 Zie Stevens 2013. Voorbeelden zijn de bijtelling privégebruik auto voor ondernemers (art. 3.20 Wet IB 2001), de 

forfaitair vastgestelde minimale rekenrente bij pensioenverplichtingen (art. 3.29 Wet IB 2001) en de forfaitair 
vastgestelde maxima voor afschrijvingen op bedrijfsmiddelen (art. 3.30 en 3.30a Wet IB 2001).

1673 Vgl. het eigenwoningforfait (art. 3.112 Wet IB 2001).
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onbegrijpelijk is voor haar gebruikers.1674 Dat blijkt niet de enige kanttekening bij deze 
categorie rechtsfictie, zoals de hieronder vermelde aandachtspunten laten zien. 

	 Juist bij deze categorie van het alsof is een periodieke herijking van het bestaansrecht 
en de vormgeving uiterst relevant. Hoewel de pragmatische rechtsfictie bedoeld is 
om de beweeglijke inkomenswerkelijkheid van belastingplichtigen zoveel mogelijk 
te benaderen, blijkt de waarborg voor een periodieke herziening van de onderdelen 
van haar cijfermatige grondslag te ontbreken.1675 Die regelmatige herijking van de 
inhoud en de vormgeving van het fiscale alsof is echter nodig om te voorkomen dat 
geen sprake meer is van een forfait dat de empirische werkelijkheid van belasting-
plichtigen benadert. De door de rechtsfictie veronderstelde fiscale normwerkelijk-
heid kan zelfs zo ver weg drijven van de empirische werkelijkheid van belastingplich-
tigen dat de gefingeerde fiscale realiteit alleen nog lijkt te berusten op verbeelding.1676 

	 De kloof met de empirische realiteit groeit door een gebrek aan verfijning binnen het 
forfait. Dat manco kan al bij aanvang aanwezig zijn, maar de wetgever kan ook tijdens 
het bestaan van de pragmatische rechtsfictie het aantal waardeklassen verminderen 
of afschaffen met het oog op een verhoogde doelmatigheid. Als door deze eenzijdige 
concentratie op de doelmatigheid de spanning tussen inkomenswerkelijkheid en de 
fictieve fiscale rechtswerkelijkheid van het pragmatische alsof te ver oploopt, staat 
haar aanvaardbaarheid ter discussie.1677 

	 Nauw gerelateerd aan het vorige aandachtspunt is de spanning die optreedt met het 
gelijkheidsbeginsel. Een hoofdzakelijk op de uitvoering gerichte rechtsfictie kan 
leiden tot onrechtmatigheid omdat haar vergaande generalisatie de verschillen 
tussen individuen negeert. Daardoor kan de pragmatische rechtsfictie in botsing 
komen met het gelijkheidsbeginsel. Een te grote afstand tussen de empirische 
werkelijkheid en de fictieve fiscale rechtswerkelijkheid (marge) kan tot gevolg hebben 
dat de gelijke behandeling van ongelijke gevallen niet langer gerechtvaardigd kan 
worden door het doelmatigheidsstreven van de wetgever. Ik heb geconcludeerd dat 
de regeling van het eigenwoningforfait op twee onderdelen - het Hilleninstrument 
en de villabelasting1678 - spanningen oproept met deze kernwaarde van het recht. 
Bovendien zou het forfait zelf, vanwege haar onwerkelijk laag percentage, aangemerkt 
kunnen worden als een fiscaal privilege. 

1674 Over het eigenwoningforfait zelf wordt weinig geprocedeerd. De bijtelling zelf is immers bescheiden. Er wordt 
wel geprocedeerd over de WOZ-waarde als basis voor de berekening, vgl. HR 25 januari 2008, BNB 2008/78-79 
en HR 19 september 2014, nr. 14/00246, V-N 2014/54.1.7.

1675 Sommige pragmatische rechtsficties vallen binnen de reikwijdte van art. 10.1 Wet IB 2001 en worden jaarlijks 
via indexatie aangepast aan de inflatie. Het onderzoek heeft aangetoond dat het hanteren van een algemene 
indexatie-correctie niet volstaat voor een samengestelde rechtsfictie zoals het eigenwoningforfait. 

1676 Zie het oordeel over het eigenwoningforfait in deel 1, hoofdstuk 2, par. 2.7.
1677 Stevens 2014 (1) spreekt over een afnemende rechtsstatelijk bewustzijn van een overheid die vooral oog heeft 

voor uitvoeringsproblemen en daarbij de belastingplichtige over het hoofd ziet.
1678 Zie art. 3.123a Wet IB 2001 (Hilleninstrument) en tabeleinde van art. 3.112, lid 1 Wet IB 2001 (villabelasting).
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	 De door de doelmatigheidsfictie gecreëerde fictieve fiscale rechtswerkelijkheid mag, 
gezien haar intentie de werkelijkheid te benaderen, een bepaalde maximale afwijking 
hebben ten opzichte van de empirische werkelijkheid van een individuele belasting-
plichtige.1679 Omdat de aanvaardbaarheid van een verschil tussen de fictieve rechts-
werkelijkheid en de empirische werkelijkheid van het individu samenhangt met de 
aard en de inhoud van het forfait, is het hanteren van een vaste standaard alleen 
wenselijk op het globale niveau. De omvang van deze marge op globaal niveau dient 
vastgesteld te worden door de wetgever. De te hanteren maximale marge op het 
individuele niveau zou moeten gelden als een richtlijn, waardoor een flexibele hantering 
mogelijk wordt. Overstijgt de afwijking tussen de dimensies van de werkelijkheid de 
in de richtlijn vastgestelde marge, dan dient de wetgever een reële mogelijkheid tot 
tegenbewijs te bieden. Blijft de afwijking binnen de marge, dan zou een eveneens 
reële mogelijkheid voor een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule 
moeten bestaan. Overigens dient de richtlijn voor de marge voor een gestapelde 
rechtsfictie minder ruim zijn dan voor een enkelvoudige doelmatigheidsfictie.

2.3.3  Aandachtspunten bij de anti-misbruikfictie
Deze categorie van het alsof wordt ingezet om bestaand of vermoed misbruik van de 
regels van het belastingstelsel te bestrijden. Dit misbruik wordt in feite veroorzaakt door 
tekortkomingen in het systeem zelf, de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid blijkt niet in 
staat blijkt het onbedoelde gebruik van haar regels te voorkomen.1680 De fiscale rechtsfictie 
wordt ingezet om dit gebrek te repareren. Het alsof wijzigt de bestaande rechtsnorm 
zodanig dat de gepresenteerde feiten en omstandigheden (weer) binnen het kader van 
die norm gebracht kunnen worden.1681 Met dit fiscale alsof kan worden bewerkstelligd dat 
de ontwijkende belastingplichtige toch evenredig bijdraagt aan de samenleving waarvan 
hij deel uitmaakt. 
Indien de anti-misbruikfictie zich beperkt tot het daadwerkelijk gebleken misbruik, kan 
het draagkrachtbeginsel beter tot zijn recht komen. De inzet van de reparatiefictie biedt 
daarmee een waarborg voor het vertrouwen van de bewoners in de samenleving dat de 
wetgever zich inzet voor het behoud van reciprociteit bij belastingheffing.1682 
Bij de analyse van deze categorie fiscale rechtsfictie geldt art. 4.16, lid 1, sub h Wet IB 2001, 
de vervreemdingsfictie bij emigratie van een aanmerkelijkbelanghouder, als modelfictie 

1679 De omvang van deze marge zou vastgesteld moeten worden door de wetgever zelf. Ik acht een marge tussen 
de 10% en de 15% optimaal. Bij voldoende mogelijkheden tot verweer voor marges beneden deze standaard, 
zou ook een hogere marge kunnen gelden.

1680 Vgl. de vervreemdingsficties van art. 4.16 Wet IB 2001. Deze alsof-bepalingen zijn nodig nu de wetgever in zijn 
systeem van box 2 geen fiscaalrechtelijke vervreemdingsbegrip heeft opgenomen. De ficties dienen om deze 
gaten in het recht te vullen.

1681 Dat is ook de opzet van art. 2.14a Wet IB 2001. Deze toerekeningsfictie is echter vrij ruw van opzet. 
1682 Vgl. Den Hartogh 1999 en Kahan 2003 (blz. 71-80), ook besproken in deel 3 van dit onderzoek.



453

 H
o

of
ds

tu
k 

2

4

voor het grensoverschrijdende alsof in deze categorie. Bij het onderzoek naar deze 
rechtsfictie is een aantal knelpunten naar voren gekomen.

	 Daar waar het alsof wordt ingezet als wapen tegen misbruik van het fiscale recht, 
dient haar bereik beperkt te blijven tot de te bestrijden situaties en gedragingen van 
belastingplichtigen. Een anti-misbruikfictie dient daarom te beschikken over een 
oog merktoets of over een reële mogelijkheid tot tegenbewijs.1683 Alleen op die 
manier kan het alsof beperkt blijven tot haar doel en kan overkill worden voorkomen. 
In de praktijk blijkt niet elke anti-misbruikfictie te beschikken over een van deze 
opties.1684 Bij de vervreemdingsfictie bij emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder 
is deze optie niet aanwezig, al zou betoogd kunnen worden dat de wetgever een ‘soort 
van’ tegenbewijs op zeer indirecte wijze heeft verwoord in de tienjaarstermijn.1685 

	 Ook een op misbruik gerichte fiscale rechtsfictie vereist een periodieke herijking van 
haar bestaansrecht. Regelmatig zal getoetst moeten worden of nog steeds sprake is 
van het (gevreesde) misbruik. Het fiscale alsof dient te vervallen als het misbruik niet 
meer optreedt. Ook in deze fictiecategorie ontbreekt die waarborg.

	 De reparerende rechtsfictie kan als een exitheffing worden ingezet als wapen tegen 
misbruik van fiscale regels in grensoverschrijdende situaties.1686 Kerngedachte van 
deze rechtsfictie is dat Nederland de fiscale claim op aangegroeide (winst)reserves 
en opgebouwde rechten ook in grensoverschrijdende situaties wil handhaven door 
voorafgaand aan het vertrek van belastingplichtigen een realisatie van deze claim te 
fingeren. Een strikte toepassing van de coherentiegedachte impliceert dat de fiscale 
claim op de in Nederland gegroeide reserves en aanspraken ook in de verre toekomst 
nog geëffectueerd moet kunnen worden. In de huidige wetgeving overheerst de 
gedachte dat de claim door het enkele verloop van de tijd zou vervagen en na een 
periode kan vervallen omdat haar functie als dam tegen tijdelijke emigratie dan 
vervuld is.1687 De combinatie van twee uiteenlopende gezichtspunten - het effectueren 
van bestaande claims versus het voorkomen van misbruik – wekt verwarring over het 
karakter van de fiscale rechtsfictie en dient daarom vermeden te worden. 

	 In een systeem van woonlandheffingen kan tax treaty override optreden als Nederland 
een anti-misbruikfictie inzet die anticipeert op het moment waarop de daadwerkelijke 
belastingverplichting ontstaat. Deze strijdigheid met de goede verdragstrouw kan 

1683 Dat geldt zeker als het (vermoede) misbruik wordt gepleegd door een kleine groep belastingplichtigen.
1684 Art. 2.14a Wet IB 2001 beschikt weliswaar over mogelijkheden tot tegenbewijs, maar deze volstaan niet in elke 

situatie. Ook uit de evaluatie van het regime blijkt dat het systeem daardoor “hard” kan uitpakken. Zie Brief 
Staatssecretaris van Financiën van 11 september 2013, nr. DGB/2013/2752. Boer 2013 (3) spreekt over rigide 
aspecten van het regime die vooral tot uitdrukking komen na het overlijden van de inbrenger.

1685 Zie deel 2, hoofdstuk 3, par. 3.5.
1686 Exitheffingen treden ook op in de wereld van pensioenen en lijfrentes, vooral ter voorkoming van misbruik 

door afkoop van deze rechten. Voor een kritische benadering van de exitheffing ten aanzien van pensioen-
aanspraken verwijs ik naar Starink 2015, blz. 110 e.v. 

1687 Door de voorstellen in het Belastingplan 2016 wijzigen die regels waarschijnlijk, zie deel 2, hoofdstuk 3, par. 3.5.2.
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worden voorkomen door het opnemen van een voorbehoud in het verdrag. Daarmee 
kan worden verzekerd dat Nederland als bronstaat kan en mag heffen over de in ons 
land gerealiseerde aangroei van (winst)reserves en aanspraken. Hoewel de Goede 
Trouw Leer over de invloed van nationale fiscale rechtsfictie op deze verdeling van 
heffingsbevoegdheden inmiddels is uitgekristalliseerd,1688 wordt door wetgevers  
en rechters nog onvoldoende aandacht besteed aan de verdragsrechtelijke positie  
van het individu. Hoewel een nationale wetgever de vrijheid heeft om zijn heffings-
bevoegdheid vorm te geven middels een inkomensfictie, kan dit fiscale alsof 
overlappen met reguliere voordelen uit dezelfde bron. Juist bij een inkomensfictie is 
het mogelijk dat twee verschillende staten op verschillende momenten heffings-
bevoegd zijn over het fictieve dan wel het reële inkomen. Dat effect treedt niet alleen 
op bij de fictieve vervreemding van een aandelenbelang en latere dividenduitkeringen  
uit dat belang, maar ook in de situatie dat bij een wijziging van het woonland art. 5.2 
Wet IB 2001 de fictieve vermogensinkomsten al heeft belast en het nieuwe woonland 
de reële voordelen nogmaals in de heffing betrekt. Voor de belastingplichtige ontstaat 
dan een dubbele heffing. 

2.3.4  Aandachtspunten bij de mengfictie
De derde categorie van het fiscale alsof herbergt de rechtsfictie die vanaf haar ontstaan 
leunt op meerdere motieven. Deze mengfictie combineert de argumenten van het 
pragmatische alsof en de anti-misbruikfictie met andere motieven. De bij de eerste twee 
fictiecategorieën geschetste aandachtspunten gelden ook voor deze variant, al voegt 
haar mengkarakter er andere accenten aan toe. 
De vermogensrendementsfictie van art. 5.2 Wet IB 2001 is gekozen als modelfictie in deze 
categorie. Deze heffing gericht op het potentiële inkomen van belastingplichtigen biedt 
voordelen op het gebied van de doelmatigheid en kan ook worden ingezet om misbruik 
van fiscale wetgeving te voorkomen. Het belasten van potentieel rendement koppelt 
immers de heffing los van gedragingen en keuzes van belastingplichtigen.1689 Het gebruik 
van deze fiscale rechtsfictie waarborgt een stabiele stroom van inkomsten voor de 
overheid. Een heffing gebaseerd op mogelijke rendementen kan belastingplichtigen 
bovendien dwingen tot het optimaal uitnutten van hun vermogen.1690

 
	 In haar basis toont de vermogensrendementsfictie een combinatie van meerdere 

alsof-bepalingen. Zo wordt de rendementsfictie van 4% gecombineerd met de ver-
onderstelling dat het rendement over een heel jaar zou worden genoten (de peildatum). 
Daarnaast wordt gefingeerd dat elk vermogensbestanddeel in dezelfde mate en op 

1688 Besproken in deel 2, hoofdstuk 3, par. 3.6.3.
1689 Zoals beschreven in deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.3.2 is deze heffing daarom in de ogen van economen optimaal.
1690 In deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.3.2 is gesproken over het opvoedkundige element dat kan schuilen in de keuze 

voor een op rendementspotentie gerichte fictie. In zoverre is sprake van een vorm van instrumentalisme.
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dezelfde wijze rendementen genereert (het ontbreken van differentiatie). Iedere 
bezitting in box 3 wordt bovendien geacht een inkomensbron te zijn en er wordt 
gedaan alsof verliezen niet bestaan (de ondergrens van nihil).1691 Het meervoudige 
alsof creëert een fiscale werkelijkheid die in een aantal situaties zo ver verwijderd 
staat van de empirische werkelijkheid van vermogensbezitters dat fiscale ‘soort  
van waar’ is uitgegroeid tot een ‘onwaar’. Dat is het voornaamste knelpunt van deze 
rendementsfictie. 

	 Door de vermenging van motieven loopt deze rechtsfictie het risico dat haar be-
staansgronden elkaar onderling tegenspreken. Zo voert de wetgever een vergaande 
doelmatigheid aan als motief voor de invoering van zijn heffing op een potentieel 
vermogensrendement, maar deze doelstelling wordt doorkruist door anders gerichte 
motieven uit het mengsel.1692 Een vermenging van motieven bij het hanteren van het 
alsof dient daarom vermeden te worden, ook omdat een mix van motieven de 
wetgever een mogelijkheid biedt om tijdens het bestaan van het alsof een wijziging 
aan te brengen in de inhoud van of de voorrang tussen de motieven.1693 Een herzien 
inzicht dient echter gepaard te gaan met een heroverweging van de grondslagen 
van deze fiscale rechtsfictie en eventueel een aanpassing van de rechtsregel zelf.1694 

	 De door het alsof van de mengfictie veroorzaakte gelijke behandeling van ongelijke 
situaties veroorzaakt spanning met het gelijkheidsbeginsel en het uit deze kernwaarde 
te herleiden draagkrachtbeginsel. Het belasten van een inkomenspotentie staat 
haaks op deze draagkrachtnorm, zowel ten aanzien van het onbelaste overrendement 
als het overbelaste onderrendement. In individuele gevallen kan dat leiden tot 
wrijving met en aantasting van het door art. 1 EP beschermde eigendomsrecht. Een 
gebrek aan herijking van een irreëel gebleken rendementsfictie kan deze spanning 
met het eigendomsrecht verder vergroten.

	 De noodzaak voor een periodieke herijking van het bestaansrecht en de samenstelling 
van het alsof treedt ook op bij de mengfictie. Dat geldt vooral voor de vermogens-
rendementsheffing van art. 5.2 Wet IB 2001. In tegenstelling tot de anti-misbruik-
ficties die in het onderzoek zijn belicht, ontleent dit alsof haar bestaansrecht niet aan 
de wens tot reparatie van bestaande rechtsregels: haar introductie is verdedigd vanuit 
misbruik in het verleden in een inmiddels verdwenen stelsel. Aangezien dat voorbije 
misbruik zich niet meer voor kan doen, kan de effectiviteit van de mengfictie in het 
bestrijden van een vergaan misbruik niet worden gemeten. Dat vereist een zwaardere 
motivering voor handhaving van deze fiscale rechtsfictie.

1691 Anders: Commissie ficties en forfaits 2014, blz. 44-45. Ondanks de veelvuldige stapeling van ficties in de vermogens-
rendementsheffing spreekt de Commissie over een “erg transparante“ regeling. 

1692 Zo schrapt de wetgever met het oog op pragmatiek een aantal vrijstellingen voor beleggingen in box 3, om 
twee jaar later complexe en dus ondoelmatige vrijstellingen voor het nettopensioen en de nettolijfrente in te 
voeren. 

1693 Zie deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.5.3.
1694 In gelijke zin Commissie ficties en forfaits 2014, blz. 231.
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	 De mengfictie is (ook) gegrond in de wens tot het bestrijden van misbruik van fiscale 
rechtsregels. Net als bij andere anti-misbruikficties geldt dat dit misbruikmotief een 
oogmerktoets of een tegenbewijsmogelijkheid impliceert. Die optie is wel aanwezig 
bij de mengfictie van art. 4.14 Wet IB 2001, maar ontbreekt in art. 5.2 Wet IB 2001. De 
Staatssecretaris van Financiën stelt zich zelfs op het standpunt dat bij deze rende-
mentsfictie een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule (art. 63 AWR) zou 
moeten worden afgewezen. 

2.4  Terugblik op de maatschappelijke legitimiteit

2.4.1  Als rechtvaardig ervaren: de maatschappelijke legitimiteit 
De resultaten van het empirische onderzoek tonen aan dat het als rechtvaardig ervaren 
van de fiscale rechtsfictie laag scoort in verhouding tot de beleving van de rechtvaardig-
heid van de algemene regels van de inkomstenbelasting. Die negatieve kijk kan een 
belemmering vormen voor de aanvaarding van deze fiscale rechtsregel en uiteindelijk 
voor de bereidheid van belastingplichtigen om aan die fiscale verplichtingen te voldoen.1695 Dat 
risico mag niet worden onderschat nu uit het onderzoek is gebleken dat niet alleen de 
groep respondenten met een negatieve houding ten aanzien van het betalen van 
belasting (er wordt mij iets afgenomen), maar ook respondenten met een positieve 
houding (ik draag iets bij) en met een neutrale houding (ik sta iets af) de rechtsfictie als 
minder rechtvaardig ervaren dan de algemene regels van de inkomstenbelasting. 

De acceptatie van de fiscale rechtsfictie door de respondenten is het grootst is als 
anti-misbruik wordt gemeld als argument voor het gebruik van de fiscale rechtsfictie. Dat 
is niet onverwacht omdat het anti-misbruik argument wortelt in het gemeenschappelijke 
belang van een eerlijke verdeling van de lasten. De pragmatische rechtsficties, die de 
eenvoud en doelmatigheid van het belastingstelsel kunnen bevorderen, worden door de 
respondenten als minder rechtvaardig ervaren. Uit de reacties op de open vragen komt 
naar voren dat sommige respondenten twijfelen aan nut en noodzaak van een verdere 
vereenvoudiging en doelmatigheid van de fiscale regels. 

Uit de resultaten is ook gebleken dat de aanwezigheid van een tegenbewijsregeling de 
acceptatie van een fiscale rechtsfictie kan vergroten. Deze mogelijkheid biedt een belas-
tingplichtige controle over de uitkomst van de resultaten van een heffing, een onderdeel 
van procedurele rechtvaardigheid. Bij een alsof dat wordt ingezet om misbruik te bestrijden 
is deze tegenbewijsmogelijkheid zelfs noodzakelijk. Bij de pragmatische rechtsfictie kan echter 
de inzet van deze tegenbewijsmogelijkheid de beoogde doelmatigheid van dit alsof 
doorkruisen. Ook in dat opzicht kan een heldere communicatie over de argumenten voor 

1695 Volgens de sociaalwetenschappelijke onderzoeksliteratuur zijn rechtvaardigheidsbeleving, aanvaarding, houd-
ing en uiteindelijk fiscaal gedrag immers nauw met elkaar verbonden. Zie Van Steenbergen 2013. 
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het benutten van deze fiscale rechtsfictie er aan bij dragen dat ook de maatschappelijke 
legitimiteit van haar alsof vergroot kan worden. 

2.4.2  Aandachtspunten bij de maatschappelijke legitimiteit
Uit het in het derde deel gepresenteerde onderzoek naar de gepercipieerde rechtvaardig-
heid van de fiscale rechtsfictie zijn de volgende aandachtspunten gebleken:

	 Voor de (spontane) naleving van fiscale regelgeving is het noodzakelijk dat een belasting-
plichtige de rechtsregels en de wijze waarop ze worden uitgevoerd als rechtvaardig 
ervaart. Daarbij is niet alleen de kenbaarheid (het kennen), maar ook de herkenbaarheid 
(het zich in de regels kunnen herkennen) van belang. Het kennen en het kunnen 
begrijpen van het bestaansrecht van een fiscale rechtsfictie beïnvloedt immers haar 
gepercipieerde rechtvaardigheid. Hoewel het fiscale alsof zich diep genesteld heeft 
in onze belastingwetgeving, blijkt dat zowel haar bestaan als het motief voor haar 
gebruik onbekend is bij het merendeel van de respondenten. De ervaren onbestaan-
baarheid van het alsof lijkt gegrond in het onuitgesproken blijven van de rechtsfictie. 
Nu zowel de wettekst als de toelichting op de aangifte zwijgt over de aanwezigheid 
van de fiscale rechtsfictie, kan haar bestaan niet worden (h)erkend.1696 De communicatie  
is op dat punt onvoldoende.

	 Het gebrek aan (her)kenbaarheid dat kan ontstaan doordat de wetgever het bestaan 
van zijn fiscale rechtsfictie niet helder verwoord, wordt vergroot door de systematiek 
van de vooringevulde aangifte. Waar het doen van aangifte beperkt blijft tot het 
plaatsen van vinkjes ontstaat weliswaar een doelmatige systematiek, maar de 
systematiek kan ook rechtsvervreemding veroorzaken.1697 Ook op deze wijze blijft de 
belastingplichtige onwetend over de toepassing van het alsof in het fiscale recht. 
Deze aangiftesystematiek versterkt de noodzaak voor een heldere uiteenzetting van 
de fiscale rechtsregels zoals de fictie.

	 Uit het onderzoek blijkt dat de anti-misbruikfictie goed aansluit bij het rechtsgevoel, 
de acceptatie van de pragmatische rechtsfictie is minder groot.1698 Een wetgever die 
toch een op pragmatiek gericht alsof wil implementeren in zijn fiscale wetgeving zal 
het door hem veronderstelde bestaansrecht van deze rechtsficties moeten 
onderbouwen. Van belang is bovendien dat de met het fiscale alsof nagestreefde 
doelmatigheid ook concreet wordt waargemaakt. Ook om die reden zal voorkomen 
moeten worden dat de geautomatiseerde verwerking van aangeleverde gegevens 
hapert omdat de systemen onvoldoende zijn getoetst.

1696 Ook hier speelt het woord-ding denken een rol: het onbenoemd laten van het alsof ontkent het bestaan van de 
fiscale rechtsfictie.

1697 Zie verder 4, par. 1.6.4.
1698 In het empirische onderzoek is dit motief uitgesplitst naar enerzijds de eenvoud (gericht op de belasting-

plichtige zelf) en anderzijds de doelmatigheid (gericht op de uitvoerder). Zie deel 3, hoofdstuk 2, par. 2.2.3.
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	 Net als veel pragmatische fiscale rechtsficties is ook de mengfictie zodanig 
vormgegeven dat sprake is van een dwingende tenuitvoerlegging van deze fiscale 
bepaling.1699 Deze gedwongen naleving kan negatief werken voor de acceptatie van 
belastingheffing en kan leiden tot belastingweerstand.1700 Ook het bestaan van een 
fiscale rechtsfictie zou daarom gepaard moeten gaan met de mogelijkheid voor het 
leveren van tegenbewijs. Dat biedt immers een mogelijkheid voor belastingplichtigen  
om controle uit oefenen over het proces en de uitkomst van de belastingheffing, 
hetgeen het draagvlak voor de fictie vergroot. Deze optie vermindert evenwel de 
doelmatigheid van de fiscale rechtsfictie en verhoogt gelijktijdig de administratieve 
lasten. Het introduceren van deze optie zou daarom beperkt kunnen blijven tot 
 anti-misbruikficties en fiscale rechtsficties die in de ogen van belastingplichtigen 
leiden tot een oneerlijke heffing, bijvoorbeeld omdat de afwijking tussen de fictieve 
werkelijkheid en de empirische werkelijkheid te groot is.

	 Een aantal respondenten is bezorgd over het effect van het gebruik van fiscale rechts- 
ficties op het draagkrachtbeginsel. Een heffing op basis van gefingeerd inkomen kan 
tot gevolg hebben dat iemand belast wordt voor niet-gerealiseerd inkomen, maar 
het kan ook betekenen dat het inkomen deels onbelast blijft. Sommige respondenten 
vermoeden dat vooral mensen uit hogere inkomensgroepen er in zullen slagen hoge 
rendementen te behalen, waardoor zij de op een rendementsfictie gebaseerde 
 belastingheffing deels kunnen ontlopen. De respondenten ervaren dit ‘onverdiende 
inkomen’, de bespaarde belasting over daadwerkelijk gegenereerd rendement, als 
onrechtvaardig.1701 Een rechtsfictie in de inkomsten belasting mag daarom geen te 
grote verschillen geven met de draagkrachtwerkelijkheid. Dat impliceert het 
aanbrengen van verfijningen in het fiscale alsof en een behoedzaam hanteren van de 
inzet van een ongedifferentieerd normrendement.1702 

2.5  Terugblik op de proportionaliteitseis

In dit onderzoek heb ik het begrip proportionaliteit gedefinieerd als een optimum van 
doelmatigheid en legitimiteit.1703 Aangegeven is ook dat een fiscaal alsof in beginsel een 
doelmatig karakter heeft. Op het moment dat deze doelmatigheidswinst door de inzet 
van een fiscale rechtsfictie niet langer (meer) opweegt tegen het door haar veroorzaakte 

1699 Ook bij de twee andere fictievarianten zonder tegenbewijsmogelijkheden is daarvan sprake. 
1700 Aangeduid als de sociale prijs van dwang, zie deel 3, hoofdstuk 1, par. 1.5.2.
1701 Het ‘onverdiende inkomen’ is inkomen dat door regelgeving of toeval verkregen wordt en daarom niet 

 gerechtvaardigd kan worden door maatschappelijke verdiensten. Dat noopt tot ingrijpen. Vgl. Mill 1848, book V, 
 chapter II, V.2.14: “ It is not the fortunes that are earned, but those which are unearned, that it is for the public 
good to lay under limitation.” 

1702 Zie verder deel 4, hoofdstuk 2, par. 2.2.2.
1703 Hofstra 1966, blz. 14.
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verlies aan legitimiteit, raakt het alsof haar proportionele karakter kwijt. Dat moment 
treedt vooral snel op bij de gestapelde rechtsfictie en de mengfictie, het dient zich ook 
eerder aan bij de pragmatische rechtsfictie dan bij een alsof gericht op anti-misbruik. Toch 
is dat moment voor geen van deze fictievormen vooraf exact te bepalen.1704 Weliswaar 
kan de doelmatigheid van een fiscaal alsof worden vastgesteld en ook haar legitimiteit 
kan worden benaderd, maar het betreft geen getalsmatig vergelijkbare grootheden.  
In het onderzoek is de proportionaliteit van de onderzochte modelficties daarom vooral 
beoordeeld naar de mate waarin de fiscale rechtsfictie, ondanks haar streven naar 
doelmatigheid, er in slaagt om legitiem te blijven. Deze legitimiteit houdt ook in dat  
de kloof tussen de fictieve fiscale rechtswerkelijkheid en de empirische werkelijkheid van 
belastingplichtigen niet te breed wordt: 

“Als de overheid de spanning tussen werkelijkheid en fictie te ver laat oplopen, komt 
de legitimiteit van de belasting ter discussie.”1705

De breedte van deze kloof hangt samen met de mogelijkheden tot verfijning die het 
fiscale alsof herbergt, zoals de aanwezigheid van meerdere waardeklassen of categorieën,  
de gedifferentieerdheid van de getalsmatige basis van het fiscale alsof en de (on)mogelijkheid  
tot het leveren van tegenbewijs. De groei van de kloofbreedte kan bovendien worden 
voorkomen door periodieke herijking van de samenstellende elementen van de fiscale 
rechtsfictie. Deze noodzaak tot periodieke herijking is ook erkend als punt van aandacht 
bij de juridische legitimiteit.1706 Ik heb vastgesteld dat zowel de mogelijkheden tot 
verfijning als de waarborgen voor herijking ontbreken bij het merendeel van de huidige 
rechtsficties in de inkomstenbelasting.1707 

De aanwezigheid van een duaal karakter bij een alsof, zoals geconstateerd bij de ver-
vreemdingsfictie bij emigratie van een aanmerkelijkbelanghouder, kan verwarring 
wekken over het ware gezicht van het fiscale alsof. Die verwarring treedt ook op bij de 
mengfictie. Ook die vermenging van motieven kan de proportionaliteit van een 
rechtsfictie in de inkomstenbelasting nadelig beïnvloeden. Een dergelijke vermenging 
van motieven dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. Dat geldt niet alleen voor de 
gelijktijdige combinatie van motieven bij de mengfictie, maar ook bij het volgtijdelijk 
mengen van argumenten bij de gestapelde rechtsfictie. 

1704 Volgens Pieterse 2014 (2) is deze kwestie nauwelijks op te lossen, ze is “welhaast inherent aan het terrein dat het 
object is van wat belastingwetenschap wordt genoemd.”

1705 Stevens 2014 (1).
1706 Op dat terrein omvat zij ook de herijking van het bestaansrecht zelf.
1707 Zie deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.7.2. Alleen bij een aantal instrumentele fiscale rechtsficties, een alsof dat buiten 

het kader van dit onderzoek valt, is sprake van een periodieke evaluatie of een horizonbepaling. Zie verder deel 
4, hoofdstuk 3, par. 3.2.8.
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2.6  De gestapelde rechtsfictie als een bijzonder alsof

Een aantal fiscale rechtsregels in de inkomstenbelasting bevat een combinatie van twee of 
meer rechtsficties. Ik heb deze combinatie geduid als een stapeling indien de vermenging 
ontstaat na de introductie van de oorspronkelijke fiscale rechtsfictie. In de huidige literatuur 
wordt regelmatig geschreven over de gespannen relatie die deze gestapelde rechtsfictie 
heeft met rechtsbeginselen, deze gespannen relatie blijkt ook uit jurisprudentie.1708 Ook in  
het onderzoek heb ik een aantal malen gewezen op de aanzienlijke risico’s die het stapelen  
van rechtsficties met zich meebrengt. Bij een toevoeging van een instrumenteel motief 
aan een bestaande doelmatigheidsfictie wordt dat risico vooral zichtbaar op het terrein 
van het gelijkheidsbeginsel.1709 Het risico bij een volgtijdelijk stapelen van doelmatig-
heidsficties ligt meer op het gebied van de proportionaliteit. De met deze stapeling van 
het alsof gecreëerde fictieve fiscale rechtswerkelijkheid drijft immers zo ver weg van de 
empirische werkelijkheid van belastingplichtigen dat het verband tussen deze werkelijk- 
heden dun en denkbeeldig wordt. 
Hoewel er voor elke verbeelding wel een werkelijkheid te vinden lijkt,1710 wordt bij deze 
gestapelde fiscale rechtsfictie de verbeelding verwerkelijkt. Een dergelijk gestapeld alsof 
verbreekt de banden met het rechtsgevoel van de bewoners van de samenleving. 

Ook de Hoge Raad heeft een aantal malen het risico van een opeenhoping van het alsof 
erkend. De stapeling met een instrumenteel gerichte fiscale rechtsfictie is in het verleden 
een aantal keer door hem verworpen.1711 Ook de opeenhoping van doelmatigheidsficties 
wordt tegenwoordig kritisch benaderd, al beperken de bezwaren van de Hoge Raad zich 
vooralsnog tot het gestapelde forfait in relatie tot de delegatiebevoegdheid van de 
besluitgever. 
Aangezien in beide situaties de stapeling van alsof-bepalingen het rechtsgevoel verdringt, 
dient de wetgever deze stapeling zoveel mogelijk te vermijden. Deze conclusie is ook 
getrokken ten aanzien van de invloed die het gelijktijdig mengen van motieven heeft op 
het proportionele karakter van de gemengde rendementsfictie. 

1708 De aandacht voor het fenomeen van stapeling in literatuur vóór 2014 is bescheiden, maar lijkt te groeien. Zie 
bijvoorbeeld Stevens 2014 (1), Bruijsten 2015 en de commentaren op het Belastingplan 2016. Deze interesse 
blijft vooralsnog beperkt tot de stapeling van doelmatigheidsficties.

1709 Zie deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.3.4 en de daar genoemde jurisprudentie.
1710 Stapel & Dautzenberg 2014, blz. 176. Verwijzend naar Kamagurka’s accidentalisme schrijft Stapel dat die werke-

lijkheid te vinden is. 
1711 Zie deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.3.4 waarin onder meer HR 15 juli 1998, BNB 1998/293 en HR 12 mei 1999, BNB 

1999/271 zijn besproken.
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2.7  Tussenconclusie 

Uit bovenstaande opsomming blijkt dat de knelpunten van de rechtsfictie in de inkomsten-
belasting zich concentreren rondom een aantal thema’s: haar relatie met rechtsbeginselen, de 
gepercipieerde rechtvaardigheid van het fiscale alsof, de (on)mogelijkheden tot verfijning 
en het (gebrek aan het) periodieke herijken van de fictie, de doeltreffendheid van deze 
fiscale rechtsregel en de duidelijkheid en de toegankelijkheid van de fiscale rechtsfictie. 
Gebleken is dat het stapelen van fiscale rechtsficties deze problemen rondom het alsof op 
elk onderdeel vergroot. In het volgende hoofdstuk zullen deze aandachtspunten worden 
vertaald in concrete vragen voor het beoordelingskader.





463

 H
o

of
ds

tu
k 

3

4

Hoofdstuk 3    Het beoordelingskader

3.1  Inleiding

Het onderzoek onderscheidt drie categorieën van het alsof in de inkomstenbelasting: de 
pragmatische fictie, de anti-misbruikfictie en de mengfictie. Bij deze categorieën hanteert 
de wetgever de veronderstelling dat het door hem aangevoerde motief de inbreuk op de 
reguliere fiscale rechtswerkelijkheid rechtvaardigt. Het te ontwikkelen beoordelingskader 
onderzoekt (ook) de juistheid van die aanname. Nu kan en mag worden verwacht dat de 
Nederlandse wetgever te allen tijde zorgvuldig met de kwaliteit van zijn belastingwetge-
ving omgaat. Een tekortschietende kwaliteit van wetgeving zal immers het beleid van de 
overheid kunnen frustreren. Om die goede kwaliteit te waarborgen noemt de nota Zicht 
op wetgeving (1991) een aantal eisen dat kan bijdragen aan kwalitatief betere wetgeving.1712 
In deze nota ontbreekt echter de aandacht voor de fictie in het (fiscale) recht. Haar bestaan 
vergt echter ook een nauwlettende blik van de wetgever, de introductie van een alsof in 
het recht vereist zelfs een intensievere toetsing dan de invoering van een reguliere 
rechtsregel. Die bijzondere aandacht is niet alleen vereist omdat iedere fictie in het recht 
de reguliere (fiscale) rechtswerkelijkheid doorkruist, maar ook omdat deze inbreuk een 
andere band heeft met de empirische werkelijkheid van de bewoners van een 
samenleving. Ook dat impliceert dat het veinzen dat inherent is aan de (rechts)fictie, met 
mate gehanteerd moet worden.1713 
Dat concludeert ook Nooteboom:

“Daar gaat het juist om in fictie: veinzen! Alleen moet je dat kunnen doseren.”1714 

Het onderzoek naar de fiscale rechtsfictie en het daaruit voortvloeiende beoordelings-
kader wil bewerkstelligen dat de wetgever het gebruik van de fiscale rechtsfictie 
zorgvuldiger doseert door anders te gaan (na)denken over haar inzet. Ik heb daarom 
onderzocht uit welke elementen de rechtsfictie in de inkomstenbelasting is opgebouwd 

1712 Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II 1990/1991, 22 008, nrs. 1 en 2. 
1713 De noodzaak tot matiging van het gebruik van het alsof geldt in breder verband. Uit HR 10 april 2015, nr. 

14/02894, V-N 2015/25.10, blijkt dat de forfaitaire berekening van art. 2bis (oud) UvBsch. vennootschaps-
belasting 1971 ook geldt voor cumulatief preferente aandelen. Bij toekenning van deze opties kan dus voor de 
vennootschapsbelasting een aftrekpost worden gecreëerd, terwijl nog geen loonbelasting hoeft te worden 
betaald. Niet alleen belastingplichtigen ervaren forfaits dus als onrechtvaardig, ook voor de inspecteur kunnen 
ze gaan klemmen, zie V-N 2015/25.10.

1714 Dütting 2011, blz. 127. Nooteboom concludeert dit naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad waarin hij 
“een meester van de geveinsde eruditie” wordt genoemd. 
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en welke effecten en reacties haar bestaan met zich meebrengt. We zijn nu op het punt 
dat de inzichten uit het onderzoek hun plaats kunnen krijgen in het beoordelingskader, 
een raamwerk dat kan worden benut voor een herdruk van het verhaal van de fiscale 
rechtsfictie. Zowel de formulering als de vormgeving van dit beoordelingskader is 
geïnspireerd door de ‘De Tafel van Elf’, een analysemodel voor regelgevers die met dit 
model inzicht kunnen krijgen in de sterke en zwakke kanten van de naleving en 
handhaving.1715

3.2  De doeltreffendheid van de fiscale rechtsfictie

De doeltreffendheid van de fiscale rechtsfictie betreft de vraag of en in hoeverre de 
introductie van deze fiscale rechtsfiguur voldoet aan haar doelstellingen op het gebied 
van de pragmatiek, het voorkomen van misbruik of andere gronden voor haar bestaans-
recht. Tot het terrein van deze doeltreffendheid reken ik niet alleen de verantwoording 
van de keuze voor het gebruik van de fiscale rechtsfictie, maar ook haar cijfermatige 
transparantie en haar geldigheidsduur. De doeltreffendheid zelf, de mate waarin de fiscale 
rechtsfictie kan voldoen aan haar doelstellingen is verwerkt in de vragen ten aanzien van 
haar transparantie en haar tijdelijkheid. De kenbaarheid en herkenbaarheid van de fiscale 
rechtsfictie, een ingrediënt van haar transparantie, komt later in dit hoofdstuk in beeld bij 
het beoordelingskader voor de maatschappelijke legitimiteit van dit alsof. 

3.2.1  Verantwoording keuze voor het gebruik van de fiscale rechtsfictie
Van de wetgever mag worden verwacht dat hij in de memorie van toelichting bij een 
wetsvoorstel nut en noodzaak voor de keuze voor een daarin verwoorde fiscale rechtsfictie 
uitgebreid verantwoordt, aangezien dit alsof een inbreuk maakt op de reguliere fiscale 
rechtswerkelijkheid. Uit het onderzoek naar de modelficties blijkt dat deze toelichting 
vaak beperkt blijft tot een summier onderbouwde mededeling over de veronderstelde 
doelmatigheid van de rechtsfictie of de verwachte effecten van haar inzet bij het 
voorkomen van misbruik.1716 De onderbouwing voor de inzet van de rechtsfictie blijft 
daardoor onduidelijk. De bewoners van de samenleving moeten er echter op kunnen 
vertrouwen dat de wetgever bij zijn keuze voor het alsof een afweging maakt die ook met 
hun belangen rekening houdt. Hoewel een aan de wetgever voorgelegd probleem 
ingewikkeld kan zijn, ontslaat dit hem nimmer van de verplichting de situatie zo goed 
mogelijk in beeld te brengen en mogelijke oplossingen tegen elkaar af te wegen.1717 Blijkt 
dit in kaart brengen (nog) niet mogelijk, dan mag de keuze voor de inzet van de fiscale 

1715 Zie CCV 2010. Deze Tafel van Elf richt zich vooral op de inschatting van de kans dat de doelgroep de regels 
naleeft. Het beoordelingskader voor de fiscale rechtsfictie bevat uiteraard andere vragen.

1716 Zie ook de paragraaf hierna over de cijfermatige transparantie of het ontbreken daarvan.
1717 In de ex post evaluatie kan later worden onderzocht of de veronderstellingen bij invoering van de fiscale rechts-

fictie juist zijn geweest, of het juiste instrument is gekozen en of de rechtsfictie het beoogde effect heeft.
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rechtsfictie slechts een (zeer) tijdelijke oplossing zijn. Het onnodig, ondoordacht of te snel 
terugvallen op de kunstgreep van de fiscale rechtsfictie maakt deze fiscale rechtsregel 
ongeloofwaardig. Dit soort wegwerprecht1718 tast ook het vertrouwen in de overheid aan. 
Hoe meer aandacht aan deze ex ante toetsing van het gebruik van een alsof wordt 
besteed, des te groter ook haar acceptatiegraad kan zijn.1719 
Ook de fiscale rechtsfictie in de inkomstenbelasting dient daarom te voldoen aan het ex-
plicatie-vereiste, het uitgebreid verantwoorden van de keuze voor deze fiscale rechtsregel 
en het doel dat daarmee wordt gediend.1720 Deze toetsing vereist een gestructureerde 
analyse van de beoogde effecten, de haalbaarheid daarvan en de uitvoerbaarheid van het 
voorgestelde alsof.1721 Bovendien is een uitgebreide vastlegging van deze overwegingen 
noodzakelijk. Nu is het ‘wet geven’ een proces van schaven, schipperen en stileren. Zelfs 
een nauwkeurig opgetekende historie van de introductie van een rechtsregel werpt door 
het geschaaf en geschipper niet altijd voldoende licht op de bedoeling van de wetgever. 
Een uitgebreid wetgevingsproces zou daarom afgerond moeten worden met een 
samenvattende toelichting, zoals ik hierna zal voorstellen.1722 

Samenvattend 
Uit het voorgaande herleid ik de volgende vragen voor het beoordelingskader:
- Zijn het doel van en de noodzaak voor het gebruik van de fiscale rechtsfictie expliciet 

gemaakt op een heldere en controleerbare wijze?
- Is de haalbaarheid van de beoogde effecten en de uitvoerbaarheid van de fiscale 

rechtsfictie onderzocht op een heldere en controleerbare wijze?
- Welke alternatieven voor het gebruik van de fiscale rechtsfictie zijn onderzocht? 

3.2.2  Cijfermatige transparantie van de fiscale rechtsfictie
Een bijzonder onderdeel van het hiervoor beschreven explicatievereiste betreft de 
transparantie van de cijfermatige componenten van de fiscale rechtsfictie. Zowel de 
cijfermatige verantwoording van de keuze voor de inzet van de fiscale rechtsfictie, als de 
onderbouwing van haar cijfermatige vormgeving moet inzichtelijk worden gemaakt, alleen 
dan kan worden geoordeeld over de legitimiteit en de proportionaliteit van het alsof. 

Wie de parlementaire historie openslaat ziet dat de introductie van sommige fiscale 
rechtsfictie inderdaad wordt onderbouwd met cijfers.1723 Het betreft echter vaak data die 

1718 Term uit de Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II 1990/1991, 22 008, nrs. 1-2, blz. 11. 
1719 Die aandacht is nog geen garantie, bij de maatschappelijke legitimiteit spelen ook andere aspecten een rol. 
1720 Essers 2010, blz. 92, stelt deze explicatie-eis aan alle vormen van fiscale wetgeving.
1721 Zie Van Kreveld & Lubbers 2010. 
1722 Zie deel 4, hoofdstuk 3, par. 3.6.3.
1723 Ook het voorstel voor de ‘nieuwe’ rendementsfictie is voorzien van uitgebreid cijfermateriaal, zie Kamerstukken 

II 2015/2016, 34 302, bijlage A.
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voor derden niet raadpleegbaar, noch controleerbaar zijn.1724 Bij vrijwel iedere, als forfait 
vormgegeven, rechtsfictie ontbreken bovendien controleerbare berekeningen die ten 
grondslag liggen aan haar vormgeving.1725 
De data die wel beschikbaar zijn, blijken vaak raadselachtig en te globaal. Zo verstrekt de 
wetgever bij zijn voorstel voor de Fiscale Vereenvoudigingswet cijfers ter onderbouwing 
van de voordelen van de overgang van twee peildata naar één meetmoment in box 3. 
Met het hanteren van één peildatum kan de belastingdienst tijdig beschikken over de 
door banken en verzekeraars te verstrekken gegevens die nodig zijn bij het door de 
wetgever gewenste voorinvullen van aangiften. Volgens de wetgever zou ook de belas-
tingplichtige profiteren van de invoering van één peildatum in box 3, dat halveert immers 
het aantal bedragen dat moet worden ingevuld in de aangifte: 

“Aangezien er voor burgers momenteel 601 000 uur gemoeid zijn met het (schriftelijk 
en digitaal) invullen van de box 3 bezittingen en schulden zijn de besparingen aan 
administratieve lasten voor de burger 300 500 uren.”1726

Het is onduidelijk op welke wijze de wetgever het aantal invuluren heeft becijferd.1727 
Wordt evenwel, for argument’s sake, verondersteld dat het urentotaal juist zou zijn, dan 
blijkt het indrukwekkende macrogegeven bij herrekening tot het microniveau te krimpen 
tot een nauwelijks imponerend getal. Wordt immers het totaal van de 601.000 
aangifte-uren voor box 3 afgezet tegen het aantal belastingplichtigen dat deze heffing 
betaalt, dan zou het invullen van de aangifte op dit punt deze Nederlander jaarlijks 18,72 
minuut kosten indien er twee peildata zijn.1728

De introductie van één peildatum bespaart derhalve een belastingplichtige op jaarbasis 
9,36 minuten.

Weliswaar kan door de halvering van peildata in de toekomst “een belangrijk deel” 1729 van 
het vermogen in box 3 worden vooringevuld, maar het is zeer de vraag of de belasting-
plichtige de tijdswinst van amper tien minuten verkiest boven het verlies aan rechtvaar-
digheid. De halvering van het aantal peildata betekent immers dat waardemutaties van 

1724 Essers 2010, blz. 95-96, sprekend over wetgeving in het algemeen. Hij bepleit daarom de instelling van een 
Raad van Fiscale adviseurs die beter in staat is om data-argumenten te onderzoeken op hun validiteit. Zie Essers 
2006, blz. 52-54. 

1725 Deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.5. Ook bij de autokostenfictie is de cijfermatige grondslag onduidelijk, vgl. Commissie 
ficties en forfaits 2014, blz. 106.

1726 Kamerstukken II 2009/2010, 32 130, nr. 3, blz. 36. In deze weergave schuilt een denkfout. De tijd besteed aan de 
aangifte omvat meer dan het invullen van getallen. Zo is de belastingplichtige ook tijd kwijt aan het zoeken 
naar jaaropgaven. Die tijd vermindert niet bij één peildatum. 

1727 Door het ontbreken van die achtergrond oogt het getal als een sloddervos-schatting.
1728 De verwachte besparing in minuten is gedeeld door het aantal mensen dat vermogensrendementsheffing 

betaalt. Dat zijn er in 2011 ongeveer 1.926.000, zie Commissie van Dijkhuizen 2013, blz. 58.
1729 Kamerstukken II 2009/2010, 32 130, nr. 3, blz. 3.
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het vermogen gedurende de loop van het jaar geen invloed meer hebben op de omvang 
van de verschuldigde heffing.1730 Tijdens de parlementaire behandeling is die afweging 
tussen de doelmatigheid van de tijdswinst en de rechtvaardigheid van het negeren van 
vermogensmutaties buiten beeld gebleven, vermoedelijk omdat het verstrekte macrogegeven 
door de parlementariërs niet is teruggerekend tot op het microniveau. 

In de door de fiscale wetgever verstrekte cijfers treedt dit reikwijdte-mankement vaker op: 

“Macro kan soms voldoende zijn voor economisch of financieel beleid, het is nimmer 

voldoende om het rechtskarakter van maatregelen te beoordelen. In de perceptie  
van burgers zijn de micro-effecten vaak belangrijker dan de macro-effecten. Macro-
problemen worden ervaren als (overheids)boekhouders-problemen, en microproblemen 
als echte problemen van mensen van vlees en bloed.”1731 [cursivering SD]

De mate waarin een fiscale rechtsfictie kan bijdragen aan een rechtvaardige belastinghef-
fing, kan alleen worden vastgesteld als ook haar uitwerking op microniveau, het niveau 
van de individuele belastingplichtige, in de beschouwing wordt betrokken. Ook die 
gegevens zijn nodig bij de afweging bij de introductie van de rechtsfictie in de inkom-
stenbelasting.

Samenvattend
Uit het voorgaande herleid ik de volgende vragen voor het beoordelingskader:
- Zijn het doel van en de noodzaak voor het gebruik van de fiscale rechtsfictie 

cijfermatig expliciet gemaakt op een heldere en controleerbare wijze? Betreffen deze 
gegevens zowel het macro- als het microniveau?

- Zijn de berekeningen die ten grondslag liggen aan de (getalsmatige) vormgeving 
van de fiscale rechtsfictie expliciet gemaakt op een heldere en controleerbare wijze? 

1730 Gelijktijdig vervalt, ook met het oog op doelmatigheid, de herrekening naar tijdsgelang bij geboorte en overlijden.  
Zie Dusarduijn 2010, blz. 94.

1731 Van der Geld 2006 inzake de cijfers verstrekt die bij de ambtelijke evaluatie van de Wet IB 2001 over de vermo-
gensrendementsfictie.
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3.2.3  De (beperkte) geldigheidsduur van de fiscale rechtsfictie
Gesproken woorden kunnen verbleken, vervagen of wegwaaien, maar het geschreven 
woord lijkt buiten de tijd te staan.1732 Het vermoede eeuwige leven van schrijftaal is echter 
schijn:

“In het schrift van jaren geleden begonnen de woorden te lekken.
Later werden ze als ongeletterd in hun hemd gezet,
zo doofden de zinnen langzaam uit.”1733

Ook de woorden in de wettekst leven door als ze niet worden aangepast, maar de 
betekenis van die ‘oude’ taal kan uitdoven. Het publiek van dat verhaal staat immers niet 
buiten de tijd. Ook een rechtsfictie veroudert van nature.1734 Ze ontstaat in een bepaalde 
maatschappelijke context en toont een bij die context passend doel, vormgeving en 
verwoording. De fiscale rechtsfictie is zodoende verankerd in plaats en tijd, ze toont ook 
in dat opzicht een tijdelijk karakter. Latere ontwikkelingen kunnen haar doelgerichtheid, 
haar vormgeving, haar verwoording en zelfs haar bestaansrecht beïnvloeden.

In de praktijk vinden aanpassingen van het alsof aan latere ontwikkelingen echter zelden 
plaats. Veel fiscale rechtsficties worden na hun invoering nauwelijks aangepast.1735 Ook als 
haar verhaal vervaagt, blijft het alsof bestaan. Het ongewijzigd laten voortbestaan van een 
rechtsfictie waarvan de wetgever weet of kan vermoeden dat ze verouderd is, veroorzaakt 
echter kwaliteitsverlies van wetgeving. Nu de fiscale rechtsfictie is losgeweekt van de 
reguliere fiscale rechtswerkelijkheid, is het van groot belang om zowel haar bestaansrecht 
als haar vormgeving regelmatig te toetsen en zo nodig te herzien zodat het alsof weer 
past in het tijdsbeeld. Die periodieke herijking kan bovendien voorkomen dat het 
uitblijven van een aanpassing van de fiscale rechtsfictie onderbouwd wordt met behulp 
van een niet-uitgesproken wijziging van de grondslag waarop het alsof van oorsprong is 
gebaseerd.1736 

Bij deze periodieke herijking zou, net als bij belastinguitgaven, gekozen kunnen worden 
voor een evaluatie die iedere vijf jaar herhaald wordt.1737 Ervaringen uit het verleden tonen 

1732 Vgl. Spinvis: “Over het geschreven woord gaat geen zand. Dat blijft leven. Blijft liefhebben. Blijft ontroeren. Maar 
blijft ook kwetsen. Blijft haten. Het blijft.” Zie http://www.spinvis.nl/archief/2012/04/woord.

1733 Roggeman 2000, blz. 130. 
1734 Dat geldt, zij het in vertraagde vorm, ook voor rechtsnormen. Zie Meyer 1975, blz. 77: “Rechtsnormen können 

nicht zeitlos gültig sein, weil Sein und Sollen der Veränderung unterliegen.“
1735 Ook haar getalsmatige vormgeving wordt nauwelijks herzien. Zie de forfaitaire rekenrente bij de waardering 

van pensioenverplichtingen (art. 3.29 Wet IB 2001), het eigenwoningforfait (art. 3.112 Wet IB 2001) en de rende-
mentsfictie van box 3 (art. 5.2 Wet IB 2001).

1736 Vgl. het in deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.5.3 gegeven voorbeeld van de gewijzigde duiding van het fictieve rendement 
in box 3.

1737 Ook de Commissie ficties en forfaits 2014, blz. 231, kiest voor deze traditionele evaluatie. 
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echter aan dat voorgenomen evaluaties niet altijd doorgang vinden, bovendien blijken 
negatieve evaluaties geen garantie voor het schrappen van een bepaalde maatregel.1738 
Daarom vind ik het raadzaam om de noodzakelijke periodieke herijking van de rechtsfictie 
in de inkomstenbelasting te waarborgen door ieder fiscaal alsof te voorzien van een 
horizon bepaling.1739 Deze horizonbepaling dwingt de wetgever immers tot een anders 
moeilijk te institutionaliseren reflectie op de fiscale rechtsfictie.1740 Met de toevoeging van 
een horizonbepaling eindigt het bestaan van de fiscale rechtsfictie automatisch na een 
bepaalde periode, tenzij haar levensduur nadrukkelijk wordt verlengd, bijvoorbeeld na 
een positieve evaluatie van haar functionaliteit en haar effecten. De gekozen periode van 
het bestaan van de fiscale rechtsfictie zou vastgesteld kunnen worden op vijf jaar. Dat 
tijdsbestek is voldoende lang om ervaring op te doen met de fiscale rechtsfictie, maar niet 
te lang om haar als een voortslepend alsof te laten gelden. 
Ook tijdens deze (vijfjaars)periode van haar bestaan dient er voor gewaakt te worden dat 
de fiscale rechtsfictie ‘bij de tijd blijft’. De samenstellende onderdelen van de rechtsfictie 
zouden daarom jaarlijks aangepast moeten worden, bijvoorbeeld met een bij dat onderdeel 
passende inflatiecorrectie.1741

Samenvattend
Uit het voorgaande herleid ik de volgende vragen voor het beoordelingskader:
- Op welke wijze is de periodieke herijking van het bestaansrecht van de fiscale 

rechtsfictie gewaarborgd?
- Op welke wijze is tijdens het bestaan van de fiscale rechtsfictie de periodieke herijking 

van haar (getalsmatige) vormgeving gewaarborgd?

1738 Hemels 2011 wijst op het handhaven van onder meer de fiscale filmfaciliteiten ondanks negatieve evaluaties.
1739 In de VS wordt zo’n sunset clause regelmatig benut. Hemels 2011 geeft de voorkeur aan de term ‘zonsonder-

gang’ boven het woord ‘horizonbepaling’ omdat een zonsondergang een definitief einde zou aangeven, waar 
een horizon nooit bereikt wordt. Het door haar veronderstelde definitieve einde van de zonsondergang is 
echter schijn. Na afloop van haar hemelrondje verschijnt diezelfde zon de dag erop weer aan de overzijde van 
de horizon. 

1740 Witteveen 2014, blz. 217-218, verwijst naar het advies van De Bono om elke wet bij zijn geboorte een einddatum 
te geven. Momenteel worden horizonbepalingen in het fiscale recht vooral gebruikt bij zogenoemde grond-
slagversmallers, zie art. 6.39a Wet IB 2001 en de daarbij behorende bepaling in art. 10b.1, lid 1 Wet IB 2001. Toch 
kan dit automatisch vervallen van rechtsregels ook op andere terreinen worden ingezet. Zo bepleit Essers het 
opnemen van een horizonbepaling bij het voorstel voor de verhuurdersheffing, zie Kamerstukken I 2013/2014, 
33 819, Motie Essers. Deze motie is overigens niet aangenomen.

1741 Vergelijkbaar met de correctie van art. 10.1 Wet IB 2001. Een te globale inflatiecorrectie voor fiscale rechtsficties 
is echter ongeschikt, zie deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.5.3.
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3.3  Beoordelingskader voor de juridische legitimiteit 

3.3.1  Inleiding
Al in 1970 formuleert Grapperhaus een aantal voorwaarden waaraan de fiscale rechtsfictie 
moet voldoen.1742 Hoewel Grapperhaus voorstander is van de inzet van het forfait, is een 
ongebreidelde toepassing van het fiscale alsof ook in zijn ogen niet wenselijk. Die 
conclusie is juist, het gebruik van de fiscale rechtsfictie is gebonden aan voorwaarden. Een 
belangrijk element daarbij betreft de relatie van de fiscale rechtsfictie met belangrijke 
kernwaarden van ons fiscale recht: de rechtsgelijkheid, de goede verdragstrouw en het 
draagkrachtbeginsel. Wetgeving moet immers “allereerst rechtmatig zijn en rechtsbegin-
selen verwerkelijken.”1743 Dat geldt ook voor het fiscale alsof. 

3.3.2  Het gelijkheidsbeginsel 
Het gelijkheidsbeginsel vormt een belangrijk richtsnoer voor de wetgever. Dit beginsel, 
gebaseerd op de door Aristoteles gehanteerde premisse, vereist niet alleen een gelijke 
behandeling van vergelijkbare gevallen, maar eist ook dat het ongelijke ongelijk wordt 
behandeld en wel naar de mate van ongelijkheid. Het beginsel staat echter niet in de weg 
van het aanbrengen van normatieve classificaties in een wet. Elke rechtsregel is immers 
het resultaat van een onderscheid gemaakt met het oog op een te realiseren doelstelling. 
Maar wetgeving mag niet leiden tot een onderscheid naar willekeur.1744 Iedere classificatie 
moet redelijkerwijs gerechtvaardigd zijn, waarbij de vergelijkbaarheid van situaties die 
redelijkheid bepaalt. Het door een fiscale rechtsfictie aangebrachte onderscheid tussen 
groepen belastingplichtigen mag er dus niet toe leiden dat een bepaalde groep op 
willekeurige wijze ongelijk wordt behandeld, bovendien mag het gelijk behandelen van 
ongelijke situaties evenmin op willekeurige wijze plaatsvinden. Grapperhaus noemt dit de 
belangrijkste voorwaarde voor het alsof in het fiscale recht:

“het (…) mag niet te grote rechtsongelijkheid veroorzaken door te veel gevallen die 
onderling sterk verschillen toch gelijk te behandelen.”1745

In de praktijk botst een aantal rechtsficties met dit vereiste.1746 In theorie kan dan, via de 
omweg van internationale verdragen, bij de rechter een beroep worden gedaan op de 
door de rechtsfictie veroorzaakte schending van het gelijkheidsbeginsel. De rechter kent 
echter de wetgever op het gebied van belastingheffing een zeer ruime beoordelings-

1742 Kamerstukken II 1970/1971, 11 212, nr. 2, blz. 8. Hij schrijft ze vooral voor het forfait, zie ook deel 2, hoofdstuk 2, 
par. 2.4.

1743 Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II 1990/1991, 22 008, nrs. 1 en 2, blz. 15.
1744 Gribnau 2004, blz. 161-162.
1745 Kamerstukken II 1970/1971, 11 212, nr. 2, blz. 7. Zie ook deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.4.5.
1746 Zie de lijst met jurisprudentie in aantekening 1.8 van het artikelsgewijs commentaar van Vakstudie bij bijvoor-

beeld art. 3.20 Wet IB 2001 of art. 5.3 Wet IB 2001.
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vrijheid toe, zowel bij de beoordeling of sprake is van (on)gelijke gevallen als bij de 
beoordeling of, en in welke mate, een (ontbrekend) verschil in behandeling gerechtvaar-
digd is.1747 De rechter staat zelfs toe dat de wetgever het door hem gemaakte onderscheid 
bouwt op veronderstellingen.1748 Nu een intensieve beoordeling van fiscale wetgeving 
door de rechter ontbreekt, doorstaan veel fiscale rechtsfictie de rechterlijke toetsing.1749  
Deze (te) grote terughoudendheid van de rechter impliceert dat de wetgever als 
rechtsvormer nog zorgvuldiger zal moeten nadenken over de inzet van de fiscale 
rechtsfictie om te kunnen waarborgen dat ook een fiscaal alsof voldoet aan de rechtma-
tigheidseis van het goede belastingrecht. De door het alsof gecreëerde gelijkheid van 
ongelijke gevallen mag niet zodanig groot zijn dat sprake is van rechtsongelijkheid. Een 
verfijning van de fiscale rechtsfictie, bijvoorbeeld door uitbreiding van het aantal 
waardeklassen bij een pragmatische alsof, kan dit risico verminderen.1750

Er ontstaat ook spanning met het gelijkheidsbeginsel als de belastingwetgever met zijn 
fiscale rechtsfictie - al dan niet bewust1751 - een willekeurige en dus onverdiende inko-
mensongelijkheid creëert voor een groep belastingplichtigen. Een aantal rechtsficties in 
de inkomstenbelasting draagt elementen van dit fiscale privilege.1752 De wetgever zal 
moeten motiveren welk maatschappelijk belang daarmee is gediend en op welke wijze hij 
rekening heeft gehouden met de belangen van minderheden.1753 Alleen dan kan van 
andere belastingplichtigen worden gevraagd de begunstiging te financieren die ontstaat 
door het gebruik van deze fiscale faciliterende rechtsfictie. Ook het risico van het ontstaan 
van fiscale privileges kan worden voorkomen door een betere toetsing vooraf van de 
mogelijke gevolgen van de introductie van de fiscale rechtsfictie.

Samenvattend
Uit het voorgaande herleid ik de volgende vragen voor het beoordelingskader: 
- Welke concrete gevolgen voor de rechtsgelijkheid heeft het gebruik van de fiscale 

rechtsfictie voor de verschillende groepen belastingplichtigen?
- Welke rechtvaardiging kan worden aangevoerd voor het ontstaan van rechtsonge-

lijkheid door het gebruik van de fiscale rechtsfictie?

1747 EHRM 22 juni 1999, BNB 2002/398 (Della Ciaja).
1748 Zie HR 22 november 2013, BNB 2014/30-31 inzake de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de schenk- en erfbelasting. 
1749 Voor een overzicht van de ontwikkelingen in de rechtspraak verwijs ik graag naar Happé 2014. Ook Niessen 

2009 schetst deze evolutie. Hij constateert dat tot en met HR 10 augustus 2001, BNB 2001/400 de kans op 
succes voor belanghebbenden ongeveer 10% bedraagt. Na dit arrest daalt die succeskans tot nihil. Ik vind dat 
zorgwekkend omdat een belangrijk rechtsstatelijk controlemiddel lijkt te zijn weggevallen.

1750 Deze mogelijkheden tot verfijning beïnvloeden ook de maatschappelijke legitimiteit van de fiscale rechtsfictie 
en haar proportionaliteit.

1751 Een instrumentele fiscale rechtsfictie creëert bewuste bevoordeling, van onbewust bevoordelen is sprake als 
de begunstiging optreedt als bijproduct van de rechtsfictie. Zie hierna de paragraaf over draagkracht. 

1752 Zoals het Hilleninstrument (art. 3.123a Wet IB 2001). Zie verder deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.6.
1753 Vording & Ydema 2005. 
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Mogelijkheden tot verfijning: 
- In welke mate kan de werking van de fiscale rechtsfictie worden verfijnd door een 

uitbreiding van het aantal categorieën of het aantal waardeklassen? 
- In welke mate kan de werking van de fiscale rechtsfictie worden verfijnd door de 

toevoeging van een mogelijkheid tot tegenbewijs?
- Is rekening gehouden met een maximaal toegestane afwijking van de uitkomst van 

de fiscale rechtsfictie met de empirische werkelijkheid van de gemiddelde belasting-
plichtige?

- Is rekening gehouden met een richtlijn voor de maximaal toegestane afwijking van 
de uitkomst van de fiscale rechtsfictie met de empirische werkelijkheid van een 
individuele belastingplichtige? Beschikt deze belastingplichtige bij overschrijding 
van deze richtlijn over een reële mogelijkheid tot tegenbewijs?

3.3.3  De verdragstrouw
Ook in het internationale belastingrecht speelt de fiscale rechtsfictie een bijzondere rol.1754 
De nationale wetgever kan de inzet van het alsof overwegen om misbruik van het recht te 
bestrijden, ook in grensoverschrijdende situaties. De proportionaliteitseis van het ‘goede 
belastingrecht’ vereist echter dat de reikwijdte van deze nationale fiscale beperkt blijft tot 
dat calculerende gedrag van een belastingplichtige. Dat vereist in ieder geval dat deze 
anti-misbruikfictie beschikt over een mogelijkheid tot tegenbewijs. 
De inzet van een nationale fiscale rechtsfictie kan echter ook leiden tot een eenzijdig 
toe-eigenen van heffingsbevoegdheden, hetgeen conflicteert met de fatsoensregels 
over de uitleg en toepassing van het verdrag die verdragspartners in acht zouden moeten 
nemen. De ontwikkeling in de rechtspraak over deze goede verdragstrouw heeft geleid 
tot een evenwichtig toetskader dat in de praktijk van de rechtsvorming als voorbeeld zou 
moeten dienen. Het ontwikkelde kader impliceert dat de wetgever zich al in een eerdere 
fase van de voorgenomen regelgeving dient te bezinnen op de internationale gevolgen 
van de grensoverschrijdende werking van een fiscale rechtsfictie.1755 
Onvoldoende aandacht is er echter nog voor het individu zelf die te maken krijgt met een 
nationale rechtsfictie in een grensoverschrijdende situatie. Er dreigt immers dubbele 
heffing als een staat nu of in de toekomst mag heffen over reguliere voordelen, terwijl de 
andere staat met de inzet van een alsof fictieve voordelen in ‘het nu’ belast.
Het voorgaande brengt bovendien met zich mee dat een regelmatige toetsing van het 
bestaansrecht van deze rechtsficties noodzakelijk is. Niet alleen met het oog op de juridische 

1754 De relatie van de fiscale rechtsfictie met het EU-recht is niet onderzocht. Vgl. Kavelaars die concludeert dat in 
het algemeen geen sprake zou zijn van belemmeringen of discriminaties, zie Commissie ficties en forfaits 2014, 
blz. 232. Voor zuiver instrumentele fiscale rechtsficties en ficties op andere fiscale terreinen dan de inkomsten-
belasting kan dat oordeel anders uitpakken, zie daarvoor Sanò 2014.

1755 Soms is toch reparatie nodig. Zie HR 19 juni 2009, BNB 2009/263-266. Inmiddels gerepareerd met art. 3.136 Wet 
IB 2001.
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legitimiteit van dit alsof in het kader van de verdragstrouw,1756 maar ook met het oog op  
de belastingplichtige.

Samenvattend
Uit het voorgaande herleid ik de volgende vragen voor het beoordelingskader: 
- Op welke wijze is gewaarborgd dat het bereik van de anti-misbruikfictie zich beperkt 

tot gebleken misbruik?
- Welke concrete gevolgen voor de verdragstrouw heeft het gebruik van de fiscale 

rechtsfictie voor de verschillende bilaterale verdragen? 
- Welke concrete gevolgen heeft het gebruik van de nationale fiscale rechtsfictie in 

grensoverschrijdende situaties voor de individuele belastingplichtige?
- Op welke wijze is een periodieke herijking van de verdragsrechtelijke positie van de 

fiscale rechtsfictie gewaarborgd?

3.3.4  Draagkracht en het eigendomsrecht
Het heffen naar draagkracht wordt algemeen gezien als een fundamenteel beginsel van 
een rechtvaardige inkomstenbelasting.1757 De fiscale rechtsfictie in de inkomstenbelasting 
richt zich echter op een door de wetgever gefingeerde draagkracht, ze kan daarom niet 
optimaal recht doen aan werkelijke draagkrachtverschillen tussen individuele belasting-
plichtigen.1758 Uit het onderzoek komt dan ook naar voren dat een aantal fiscale rechtsficties 
niet voldoet aan de draagkrachtnorm.1759 

Dat geldt vooral voor het alsof dat zich richt op de rendementspotentie van belasting-
plichtigen. Het hanteren van een grondslag gebouwd op een potentieel rendement 
betekent dat een groep belastingplichtigen belast zal worden voor inkomsten die niet 
werkelijk zijn genoten, daardoor moet deze groep een voor haar te zware last dragen. Als 
deze last onevenredig zwaar is, kan dat leiden tot een aantasting van hun eigendomsrecht. 
Toepassing van de rendementsfictie kan voor een andere groep echter leiden tot het 
onbelast laten van een deel van hun werkelijke draagkracht, de belastinglast voor deze 
belastingplichtigen is in dat opzicht te licht. Ook het onbelast laten van een deel van hun 
werkelijk rendement veroorzaakt ongelijkheid tussen belastingplichtigen. Volgens Dworkin  
zijn ongelijkheden die herleid kunnen worden tot verschillen in ambitie en inzet, moreel 
bezien, niet per definitie slecht.1760 Die negatieve smaak kleeft wel aan een ongelijkheid 

1756 Uiteraard dient deze toets uitgevoerd te worden op het moment dat bilaterale verdragen wijzigen.
1757 Tipke 2000, blz. 552: “Die Besteuerung entsprechend die Leistungsfähigkeit wird vom Rechtsbewußtsein offenbar 

allgemein akzeptiert.“
1758 Kamerstukken II 1988/1989, 20 595, nr. 8, blz. 77. De wetgever wijst om die reden het voorstel af om de aftrek van 

kosten van levensonderhoud in een forfait te gieten. 
1759 M.u.v. de rechtsfictie wier alsof aansluit bij de economische realiteit. Wordt bij de vormgeving van deze anti- 

misbruikfictie gebruik gemaakt van te veel veronderstellingen, vgl. het fictieve loon, dan is haar draagkracht-
karakter niet optimaal. 

1760 Vgl. Dworkin 1977, blz. 85-92. Deze ongelijkheden kunnen aangeduid worden als ‘verdiend’. 
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die wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten het bereik van de individuele verant-
woordelijkheid, zoals de fiscale wetgeving.1761 Dat geldt ook als deze ongelijkheid ontstaat 
door een rechtsfictie in de inkomstenbelasting die - uit pragmatische motieven of 
instrumentele overwegingen - een (aanzienlijk) deel van het werkelijk genoten rendement 
onbelast laat. De niet verschuldigde belasting over dit onbelaste rendement vormt 
‘onverdiend inkomen’. 

Nu het draagkrachtbeginsel een rechtvaardig verdelingsprincipe is voor een inkomsten-
belasting, dient dit beginsel ook bij de inzet van een fiscale rechtsfictie de denkrichting 
van de wetgever te bepalen.1762 Een wetgever dient daarom het gebruik van een op 
potentie gerichte inkomensheffing te mijden. Wordt toch gekozen voor de optie, dan 
dient deze rechtsfictie vergezeld te gaan van reële mogelijkheden tot verfijning en 
differentiatie en/of reële mogelijkheden tot tegenbewijs.1763

Samenvattend
Uit het voorgaande herleid ik de volgende vragen voor het beoordelingskader:
- Welke concrete gevolgen voor de draagkracht heeft het gebruik van de fiscale 

rechtsfictie voor verschillende groepen belastingplichtigen?
- Welke mogelijke gevolgen voor het eigendomsrecht heeft het gebruik van de fiscale 

rechtsfictie voor individuele belastingplichtigen? 

Mogelijkheden tot verfijning:
- In welke mate kan de werking van de fiscale rechtsfictie worden verfijnd door een 

uitbreiding van het aantal categorieën of het aantal waardeklassen?
- In welke mate kan de werking van de fiscale rechtsfictie worden verfijnd door de 

toevoeging van een mogelijkheid tot tegenbewijs? 

1761 Ook ‘de’ markt geldt als een dergelijke externe factor.
1762 Een te grote ongelijkheid heeft bovendien een ontwrichtend effect op een democratische samenleving, vgl. 

Goslinga 2015. In 1970 bepleit Tinbergen daarom een vaste verhouding tussen de hoogste en laagste inkomens 
in een bedrijf (factor 5) en in een land (factor 7). Deze ‘Tinbergennorm’ is uit zicht gedreven. Het vaste inkomen 
van de laagst betaalde bankbestuurder bedraagt nu ruim veertig keer het minimumloon. 

1763 Anders: Stevens 2013. Hij stelt dat alleen een regeling voor een kleine en selecte groep belastingplichtigen 
ruimte zou bieden voor kwalitatieve afwegingen waardoor een hogere rechtvaardigheidsambitie haalbaar is.
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3.4   Beoordelingskader voor de maatschappelijke 
legitimiteit 

3.4.1  Inleiding
In de voorgaande paragrafen zijn een aantal belangrijke bouwstenen beschreven voor 
het beoordelingskader van het alsof in het fiscale recht. Hierna wordt onderzocht welke 
legitimiteitsvragen het als rechtvaardig ervaren van deze fiscale rechtsfictie heeft 
opgeleverd. Deze vragen zijn onder te verdelen in drie verschillende thema’s. Het eerste 
thema betreft een onderdeel van de transparantie van het alsof: de kenbaarheid en de 
herkenbaarheid van de fiscale rechtsfictie. Het tweede thema ziet op de acceptatie van 
het fiscale alsof, zoals deze naar voren is gekomen tijdens het empirische onderzoek. Als 
laatste noem ik de invloed van de digitalisering. 

3.4.1.1  Kenbaarheid en herkenbaarheid van de fiscale rechtsfictie
Iedere wet moet eenvoudig, duidelijk en toegankelijk zijn, dat vindt ook de wetgever:

“Uiterst belangrijk is het tenslotte dat wetten eenvoudig, duidelijk en toegankelijk 
zijn. Degene die met de regels worden geconfronteerd, de burgers, en degenen die 
de regels moeten toepassen, bestuur en rechter, moeten duidelijk voor ogen hebben 
wat de wetgever wil en bedoelt en wat zij zelf mogen doen en nalaten.”1764

Dit criterium stelt hoge eisen aan de wijze waarop de fiscale rechtsfictie wordt verwoord 
in de wet en de wijze waarop ze wordt toegelicht in de communicatie met belastingplich-
tigen. Een onbegrijpelijke rechtsregel is immers in mindere mate recht dan een duidelijke 
rechtsregel.1765 
Een gebrek aan kenbaarheid en herkenbaarheid kan volgens de Nota Zicht op wetgeving 
drie oorzaken hebben: de te regelen materie zelf zou gecompliceerd zijn, de makers van 
de wet zouden niet beschikken over voldoende bekwaamheid of tijd om helder en 
eenvoudig te formuleren of er zou sprake kunnen zijn van een drang naar het volledig 
regelen van bepaalde materie, waardoor zeer verfijnde regelgeving zou ontstaan.1766 Voor 
de onduidelijkheid over het bestaan en het bestaansrecht van de fiscale rechtsfictie kan 
aan dit rijtje een vierde oorzaak worden toegevoegd: de gebleken ‘onwil’ van de wetgever 
om de aanwezigheid van een fiscale rechtsfictie expliciet te maken in de wettekst en in de 
toelichting op de aangifte. Die ‘onwil’ is mogelijk gebaseerd op de negatieve connotatie 

1764 Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II 1990/1991, 22 008, nrs. 1 en 2, blz. 30.
1765 Vgl. Fuller 1967, blz. 63, voetnoot 21: “the unclear statute is, in a real sense, less a law than the clear one.” Dat geldt 

ook voor onzichtbare rechtsregels, zij zijn per definitie unclear. Zie ook Witteveen 2014, blz. 199 “de burgers 
kunnen niet geacht worden de wetten te kennen, tenzij de overheid zich grote inspanningen heeft getroost 
om de boodschap van de wet over het voetlicht te brengen.”

1766 Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II 1990/1991, 22 008, nrs. 1-2, blz. 30.
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die kan kleven aan het gebruik van een alsof in het fiscale recht.1767 Voor het behoud van 
het vertrouwen van belastingplichtigen bij het gebruik van een fiscale rechtsfictie moet 
echter duidelijk zijn dat de fiscale rechtsfictie bestaat en wat de bedoeling van deze fiscale 
rechtsfiguur is. De belastingwetgever die een rechtsfictie wil benutten in de inkomsten-
belasting zal zijn schroom voor het gebruik van haar naam moeten afschudden.1768 

Bij deze benoeming - en dus de erkenning van het bestaan - van de fiscale rechtsfictie 
dient de wetgever zich te realiseren dat ook het recht is gebonden aan de beperkingen 
van de geschreven taal. Het geschreven woord mist immers de toon die de muziek maakt. 
De in een wettekst verpakte bedoeling van de wetgever is daardoor niet altijd duidelijk.1769 
Het publiek van het verhaal moet in feite “met een paar woorden het raadsel de bek 
openbreken.”1770 Dat benadrukt de noodzaak van een helder taalgebruik. 
Zowel in de wettekst als in de toelichting op de aangifte zal niet alleen het bestaan van de 
rechtsfictie in de inkomstenbelasting zichtbaar gemaakt moeten worden (de kenbaarheid), 
de wetgever zal ook haar bestaansrecht op heldere wijze moeten toelichten. Op die wijze 
kan haar inzichtelijkheid worden vergroot (de herkenbaarheid). Het achterhalen van doel 
en strekking van de fiscale rechtsfictie wordt bovendien bemoeilijkt omdat de betekenis 
van taal ook afhankelijk is van de plaats en de periode waarin de wetgever zijn woorden 
optekent: 

“Geen enkele taal staat op zichzelf. Ze onttrekt leven aan haar geboortegrond.”1771

De wetgever zal daarom (nog) meer aandacht moeten besteden aan zijn taal bij de 
communicatie over de rechtsfictie in de inkomstenbelasting. Om er zeker van te zijn dat 
de informatieverschaffing over de fiscale rechtsfictie de juiste toon aanslaat, zou - naast de 
reeds bestaande consultatie met communicatiedeskundigen - ook overleg met belas-
tingplichtigen zelf kunnen plaatsvinden.1772 Dat biedt immers de mogelijkheid om te 
toetsen of de concepttekst van een (toelichting op een) fiscale rechtsfictie voldoet aan de 
vereiste eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid. Het overleg kan bovendien leiden tot 
een verbetering van die informatievoorziening in de toelichting bij de aangifte en andere 
vormen van communicatie over het fiscale alsof.1773 

1767 Zie deel 3, hoofdstuk 3, par. 3.4.
1768 Ook de Raad van State kan een rol spelen. Dit adviesorgaan toetst ook de taalhelderheid van de wet, zie Broek-

steeg c.s. 2005, blz. 490. In dat kader zou de Raad de wetgever erop kunnen wijzen dat een heldere aanduiding 
voor een gebruikt alsof ontbreekt. 

1769 Zie ook deel 3 hoofdstuk 3, par. 3.3.3.
1770 Ontleend aan Schierbeek 1996, blz. 15.
1771 Llewellyn 1930, blz. 79: “No language stands alone. It draws life from its background.”
1772 Alleen de belastingplichtige zelf kan beoordelen of hij de taal van de wetgever begrijpt.
1773 Ook Van Kreveld & Lubbers 2010 bepleiten consultaties bij de voorbereiding van fiscale wetgeving.
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Samenvattend
Uit het voorgaande herleid ik de volgende vragen voor het beoordelingskader:
- Op welke wijze blijkt uit de wettekst dat sprake is van de aanwezigheid van een 

fiscale rechtsfictie?1774

- Op welke wijze blijkt uit de toelichting bij de aangifte dat sprake is van de aanwezigheid 
van een fiscale rechtsfictie? 

- Op welke wijze blijkt uit de toelichting bij de aangifte waarom de wetgever kiest voor 
het hanteren van een fiscale rechtsfictie? 

- Is onderzocht of de toelichting op het bestaan en het bestaansrecht van de fiscale 
rechtsfictie begrijpelijk is voor belastingplichtigen? 

3.4.1.2  Acceptatie van de fiscale rechtsfictie
De mate van acceptatie van de fiscale rechtsfictie hangt onder meer af van de mate 
waarin een belastingplichtige het fiscale alsof eerlijk en noodzakelijk vindt.1775 Indien de 
rechtsfictie in de inkomstenbelasting bijvoorbeeld niet strookt met zijn opvatting over 
een rechtvaardige verdeling van de belastingdruk, kan dat een negatief effect hebben op 
de fiscale moraal van deze belastingplichtige.1776 Dat negatieve effect wordt versterkt bij 
een veelvuldig gebruik van het alsof in de inkomstenbelasting. Daaruit spreekt weinig 
vertrouwen van de wetgever in ‘zijn’ belastingplichtigen.1777 Het gebruik van de fiscale 
rechtsfictie biedt de wetgever immers de mogelijkheid om het gedrag van belasting-
plichtigen te controleren, zowel bij de heffing als de uitvoering van wetgeving, dat effect 
kan nadelig zijn voor hun vertrouwen.1778 Het fiscale alsof biedt hen nu eenmaal weinig 
mogelijkheden om controle uit te oefenen over de uitkomst van deze fiscale besluit-
vorming. Dat verlies aan controle kan het draagvlak voor de fiscale rechtsfictie verminderen.

De mate van acceptatie van een fiscale rechtsfictie staat ook onder druk als deze belas-
tingplichtige de gevolgen van het alsof in de inkomstenbelasting voor zijn eigen positie 
en die van anderen niet kan overzien. Ook dan zal hij minder bereid zijn deze fiscale 
rechtsfictie te accepteren.1779 Alleen met behulp van een rechtstreekse communicatie met 
de doelgroep kunnen deze maatschappelijke effecten van de fiscale rechtsfictie in beeld 
worden gebracht. 

1774 Een uitgebreid aangeven is niet nodig, noch wenselijk. Ook een vaste terminologie kan zorgen voor herken-
baarheid van de fiscale rechtsfictie. 

1775 Vgl. Kirchler 2007, blz. 203-204. Zie ook de Tafel van Elf, CVV 2010 blz. 21.
1776 Zie Van Apeldoorn, Gribnau & Verbeek 2015.
1777 De rol van vertrouwen bij belastingheffing door middel van een alsof is beschreven in deel 3, hoofdstuk 1, par. 1.6.
1778 Das & Teng 1998, blz. 491 e.v. Zie ook deel 3, hoofdstuk 2, par. 2.5.2.
1779 Die lage graad van acceptatie van de fiscale rechtsfictie is in deel 3, hoofdstuk 2 in beeld gebracht.
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Dat is ook nodig, want, zoals de wetgever zelf constateert:

“De werkelijke maatschappelijke effecten van de wetgeving liggen nogal eens buiten 
het gezichtsveld van degenen die de rechtsregels opstellen of er over onderhandelen.”1780 

De opdracht aan de deelnemers aan het wetgevingsproces om meer oog te hebben voor 
de gevolgen van (nieuwe) regelgeving impliceert dat bij de voorgestelde introductie van 
een ingrijpende fiscale rechtsfictie ook de direct betrokkenen worden geraadpleegd.1781 
Voor zover mij bekend vindt een direct overleg met belastingplichtigen zelf niet plaats, de 
wetgever lijkt zijn adviesvraag uitsluitend te richten aan belangenorganisaties, wetenschappers 
en andere deskundigen. Nu kan een hoorzitting over fiscale aangelegenheden 
ongetwijfeld leiden tot belangwekkende beschouwingen, maar voor het verkrijgen van 
inzicht in de werkelijke maatschappelijke effecten van het gebruik van de rechtsfictie in 
de inkomstenbelasting is een formeel overleg minder geschikt. Wil een wetgever de 
beleving van zijn belastingplichtigen onderzoeken, dan zal hij hen zelf moeten benaderen.1782 
Dat gebeurt nog veel te weinig.

Samenvattend
Uit het voorgaande herleid ik de volgende vragen voor het beoordelingskader:
- Op welke wijze is onderzocht of en in welke mate belastingplichtigen de introductie 

van de fiscale rechtsfictie redelijk vinden?
- Op welke wijze is onderzocht of en in welke mate belastingplichtigen de gevolgen 

van de fiscale rechtsfictie redelijk vinden?
- Op welke wijze hebben de inzichten verkregen uit deze onderzoeken de vormgeving 

en de inhoud van de voorgestelde fiscale rechtsfictie beïnvloed?

3.4.1.3  De invloed van de digitalisering 
Bij belastingheffing vereist de massaliteit van de met de uitvoering gepaard gaande 
werkprocessen een geautomatiseerde werkomgeving. In die gedigitaliseerde wereld 
dreigt de individuele belastingplichtige kopje onder te gaan.1783 Dat risico is weliswaar 
eigen aan massa’s, maar mag daarom door de wetgever nog niet als een onwrikbaar 
gegeven worden beschouwd. Ook de digitalisering van de wereld van het fiscale recht 

1780 Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II 1990/1991, 22 008, nrs. 1 en 2, blz. 17.
1781 Nota Zicht op wetgeving 1991, Kamerstukken II 1990/1991, 22 008, nrs. 1 en 2, blz. 32 waar wordt gesproken over 

personen met “de kennis, deskundigheid en ervaringen die de wetgever nodig heeft.”
1782 Bijvoorbeeld met een marktonderzoek, via de Fiscale Monitor of door het toevoegen van vragenlijsten aan de 

aangifte. Met internetconsultatie lijkt de doorsnee-belastingplichtige niet optimaal bereikt te worden. Hij heeft 
waarschijnlijk weinig weet van het bestaan van deze mogelijkheden.

1783 Het rapport ‘Mijn onbegrijpelijke overheid’ van de Ombudsman (Kamerstukken II 2012/2013, 33 539, nr. 2, blz. 
11-22) spreekt over ‘drang en dwang’ bij de verschuiving naar digitalisering. Hoewel digitalisering in slechts 3% 
van de gevallen wordt gemeld als een probleem met de overheid, is het vaak deel van een ander probleem 
(zoals complexe wetgeving). Daarom wordt het, volgens de Ombudsman, weinig afzonderlijk genoemd. 
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kan immers het risico van rechtsvervreemding vergroten als een belastingplichtige het 
idee krijgt systematisch ingekapseld te worden. Hij voelt zich dan ook letterlijk als een 
fiscaal nummer behandeld.1784 Het vergrote risico op rechtsvervreemding door de 
digitalisering van de uitvoering en de inning van belastingheffing reikt echter verder dan 
het bestaan van de fiscale rechtsfictie.1785 Ik stip de problematiek daarom slechts kort aan.

De donkere kant van de digitalisering
Het op gedigitaliseerde wijze heffen en innen van belastingen waarborgt een 
soepele en efficiënte inning, maar deze digitalisering draagt ook bij aan het fenomeen 
dat door Schmölders ooit is aangeduid als de onzichtbaarheid van een belasting.1786 
Het niet meer waarneembaar zijn van een heffing wordt vaak gezien als een 
karaktertrek van indirecte heffingen en voorheffingen. Een belastingplichtige merkt 
weinig van die heffingen, ze zijn aan zijn zicht onttrokken. Ook de vooringevulde 
aangifte, door velen beschouwd als een service aan belastingplichtigen, draagt bij 
aan de onzichtbaarheid van de regels van belastingheffing. Als een belastingplichtige 
slechts met ‘ja’ of ‘nee’ kan antwoorden bij bedragen die automatisch verschijnen op 
zijn beeldscherm, bevordert dat zijn kennis van of inzicht in de belastingheffing 
geenszins. 
Ook de onophoudelijke fouten in deze systemen zijn een irritatiefactor.1787 Zo blijkt de 
online aangifte over het jaar 2014 in de maand maart 2015 nog verschillende keren 
aangepast te zijn omdat er ‘onvolkomenheden’ in blijken te zitten.1788

Een digitaal lichtpuntje betreft de ontwikkeling van het persoonlijk dossier dat de 
relevante gegevens voor de belastingplichtige gemakkelijk toegankelijk maakt. Dit dossier 
kan immers worden aangevuld met informatie over de voor deze belastingplichtige 
geldende fiscale rechtsficties en zou op termijn uit kunnen groeien tot het door Bentham 
geopperde persoonlijke wetboek.1789 Systeemtechnisch blijkt dat eenvoudig te realiseren 
door de gegevens van een individu te koppelen aan de voor hem geldende elementen 
uit de ‘wolk’ van informatie over deze fiscale rechtsregels.1790

1784 Zie Stevens 2013. Hij beschouwt dit probleem vanuit de geautomatiseerde rechtsbedeling, maar dezelfde 
problemen bestaan bij de geautomatiseerde processen bij de uitvoering van de heffing.

1785 De relatie tussen digitalisering en fiscale rechtsfictie treedt duidelijk op de voorgrond bij de hiervoor besproken 
overgang van twee peildata naar één peildatum in box 3. Zie deel 4, hoofdstuk 3, par. 3.2.2.

1786 Schmölders 1959, blz. 23 e.v., spreekt over “die Unmerklichkeit der Steuern.”
1787 Zo heeft het niet tijdig ‘in de systemen’ verwerken van het inkomensafhankelijk worden van de algemene heff-

ingskorting en de verdergaande afbouw van de arbeidskorting in 2014 gevolgen voor 5 miljoen Nederlanders. 
1788 Uit de door de belastingdienst gepubliceerde lijst blijkt dat een aantal versies van de vooringevulde aangifte 

‘onvolkomenheden’ bevat ten aanzien van onder meer restschulden, het aanmerken van spaarrekeningen als 
kapitaalverzekeringen met mogelijke gevolgen voor vrijstellingen, de berekening van het eigenwoningforfait, 
bij beleggingen in het buitenland, de ouderentoeslag en de drempel zorgkosten.

1789 Zie deel 3, hoofdstuk 3, par. 3.5.2.
1790 Voor de mogelijkheden op dit gebied verwijs ik graag naar Martijn 2015.
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Samenvattend
Uit het voorgaande herleid ik de volgende vragen voor het beoordelingskader:
- Is in het persoonlijke dossier van de belastingplichtige duidelijke en uitgebreide 

informatie opgenomen over de achtergronden van de voor hem geldende fiscale 
rechtsficties?

- Is in het persoonlijke dossier van de belastingplichtige duidelijke en uitgebreide informatie 
opgenomen over de gevolgen van de voor hem geldende fiscale rechtsficties voor 
zijn persoonlijke situatie?

- Is onderzocht of de toelichting op het bestaan en het bestaansrecht van de fiscale 
rechtsfictie begrijpelijk is voor belastingplichtigen?

3.5  De proportionaliteit

Bij de introductie van de fiscale rechtsfictie kiest de wetgever er bewust voor om af te 
wijken van de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid. Het resultaat dat zou zijn bereikt bij 
toepassing van de reguliere rechtsregels op de empirische werkelijkheid, verschilt van de 
gevolgen opgeroepen door de introductie van een fictieve fiscale rechtswerkelijkheid. 
Daardoor kan spanning ontstaan tussen de rechtsfictie en de kernwaarden van het fiscale 
recht. Daarom is gesteld dat deze fiscale rechtsfictie proportioneel moet zijn in die zin dat 
er een evenwicht moet bestaan tussen de doelmatigheid van het alsof en haar rechtvaar-
digheid. Uit het onderzoek is gebleken dat alle fiscale rechtsficties voldoen aan deze doel-
matigheidseis, wat nog niet wil zeggen dat deze fiscale rechtsregels ook voldoen aan het 
vereiste van proportionaliteit. Eerder is geconstateerd dat dit vereiste nauw gerelateerd is 
aan de mate waarin de fiscale rechtsfictie beschikt over mogelijkheden tot verfijning en 
waarborgen voor een periodieke herijking van haar bestaansrecht en haar inhoud. Omdat 
deze vragen al aan de orde zijn geweest bij het beoordelingskader voor de juridische 
legitimiteit, herhaal ik ze hier niet.1791 

3.6  Het stapelen van fiscale rechtsficties

De wetgever kan zijn fiscale rechtsficties op twee manieren stapelen. De eerste categorie, 
het stapelen van fiscale rechtsficties met instrumentele motieven, kan leiden tot 
strijdigheid met de kernwaarden van het recht. Daartoe behoren fundamentele rechts-
beginselen en internationaal gewaarborgde mensenrechten. Bovendien vermindert deze 

1791 Zie de vragen in deel 4, hoofdstuk 3, par. 3.2.
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stapeling de doelmatigheid van dit gecombineerde fiscale alsof.1792 De tweede categorie 
betreft het opeenhopen van doelmatigheidsficties. Die fictiestapeling leidt er toe dat de 
daarmee gefingeerde realiteit zich nog verder verwijdert van de empirische werkelijkheid 
van belastingplichtigen. Ook hier geldt de bij de pragmatische rechtsfictie besproken 
maximale marge voor de aanvaardbaarheid van het fiscale alsof.1793 Ook de Hoge Raad, die 
doorgaans zeer terughoudend is bij zijn toetsing van fiscale bepalingen, vindt een 
stapeling van forfaits risicovol als deze opeenhoping leidt tot een te grote marge met de 
bedoelde werkelijkheid.1794 Iets minder terughoudend, maar aanzienlijk duidelijker is het 
oordeel van Happé:

“het betreft wel een voorbeeld van ernstig tekortschietende regelgeving.”1795

Primair geldt dan ook het advies aan de wetgever om bijzonder terughoudend te zijn met 
het stapelen van fiscale rechtsficties.

Samenvattend
Uit het voorgaande herleid ik de volgende vragen voor het beoordelingskader:
- Welke concrete gevolgen heeft het gebruik van de gestapelde rechtsfictie voor de 

verschillende groepen belastingplichtigen?
- Welke argumenten kunnen worden aangevoerd voor de stapeling van fiscale rechtsficties?
- Is rekening gehouden met een maximaal toegestane afwijking van de uitkomst van 

de gestapelde fiscale rechtsfictie met de empirische werkelijkheid van de gemiddelde 
belastingplichtige?

- Is rekening gehouden met een richtlijn voor de maximaal toegestane afwijking van 
de uitkomst van de gestapelde fiscale rechtsfictie met de empirische werkelijkheid 
van een individuele belastingplichtige? 

 Beschikt deze belastingplichtige bij overschrijding van deze richtlijn over een reële 
mogelijkheid tot tegenbewijs?

Deze vragen vormen de laatste elementen voor het beoordelingskader. Aan het slot  
van dit hoofdstuk is een overzicht opgenomen waarin alle hiervoor vermelde vragen op 
overzichtelijke wijze bijeengebracht zijn, deze verzameling vragen vormt het samen- 
gevatte toetsingskader voor het fiscale alsof. Voorafgaand aan dit resumé volgt eerst een  

1792 Het verlies aan doelmatigheid wordt versterkt als de inhoud en de omvang van deze instrumenten frequent 
wijzigt. Zo hebben de steeds wijzigende milieunormen in de autokostenfictie (art. 3.20 Wet IB 2001) geleid tot 
een complexe en ondoelmatige rechtsfictie. Volgens de plannen zal de inhoud van deze fiscale rechtsfictie in 
2016 opnieuw wijzigen, het alsof zal dan minder milieu-categorieën bevatten.

1793 Zie deel 2, hoofdstuk 2, par. 2.8.1. Ik vermeld deze voorwaarde ook hier, maar ze geldt ook voor de enkelvoudige 
pragmatische rechtsfictie en uiteraard ook voor de mengfictie.

1794 Zoals blijkt uit zijn aprilarresten, HR 3 april 2015, BNB 2015/174 en HR 24 april 2015, BNB 2015/175.
1795 Happé 2015. Uit voetnoot 64 blijkt dat hij met deze kwalificatie doelt op beide varianten van de stapeling, zowel de 

doelmatigheidsficties in de leegwaarderatio als de vermenging met instrumentele motieven (het “entingsrisico”). 
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drietal aanbevelingen aan de fiscale wetgever die besluit om een nieuwe rechtsfictie te 
introduceren in de inkomstenbelasting. 

3.7  De aanbevelingen 

Hoewel onderstaande aanbevelingen zijn afgestemd op de rechtsfictie in de inkomsten-
belasting, is het laatste advies bruikbaar in een breder verband. 

3.7.1  Handhaven van de hardheidsclausule bij het fiscale alsof
Geadviseerd wordt om bij het gebruik van de fiscale rechtsfictie in de inkomstenbelasting 
de hardheidsclausule (art. 63 AWR) terug te laten keren naar haar kern: het bieden van een 
mogelijkheid om onbillijkheden van overwegende aard weg te nemen die zich voor een 
of meerdere individuen kunnen voordoen bij de heffing van belasting. De aanwezigheid 
van een dergelijke nooduitgang stemt overeen met de aanbeveling van de Nationale 
Ombudsman om in wet- en regelgeving ruimte te maken voor uitzonderingen in bijzondere 
gevallen.1796 
Momenteel stelt de Staatssecretaris van Financiën zich op het standpunt dat een verzoek 
om toepassing van deze clausule bij de door fiscale rechtsficties veroorzaakte 
onbillijkheden geweigerd zou moeten worden omdat de wetgever de nadelige gevolgen 
van haar gebruik niet zou hebben voorkomen als hij ze had voorzien.1797 Dat is mijns 
inziens een onjuiste stellingname. Ook al kiest de wetgever met een fiscale rechtsfictie 
bewust voor het wegvagen van de nuances die bestaan tussen belastingplichtigen, het 
speciale karakter van dit alsof vereist de aanwezigheid van een nooduitgang. Het is 
immers een illusie (te denken) dat op het niveau van fiscale wetgeving met behulp van 
het fiscale alsof alles vooruitgedacht kan worden. Ook daarom dient de fiscale wetgeving 
ruimte te bieden voor uitzonderingen in bijzondere gevallen. Dat geldt vooral bij de 
gestapelde fiscale rechtsfictie en de fiscale rechtsfictie die geen tegenbewijsmogelijkheid 
biedt.1798 Juist dan kan in een individuele situatie de hardheidsclausule noodzakelijk zijn 
om de te ruwe werking van een fiscale rechtsfictie te verzachten. 
Nu deze hardheidsclausule berust op een afweging van belangen wordt bovendien 
voorgesteld om een marginale rechterlijke toetsing van toepassing of afwijzing van de 
hardheidsclausule toe te staan, ook bij de fiscale rechtsfictie.1799 

1796 Kamerstukken II 2012/2013, 33 539, nr. 2, Verslag van de Nationale Ombudsman over 2012, blz. 24-25.
1797 Zie deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.6.1.
1798 Zo zou de hardheidsclausule uitkomst kunnen bieden voor eigenaren van verhuurde panden in box 3 die nu de 

waarderingsregels moeten volgen van de leegwaarderatio van art. 17a UvBsl. Wet IB 2001, een bepaling die een 
veelvuldige stapeling van ficties bevat. Zie deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.6.9. Vgl. ook HR 3 april 2015, BNB 2015/174.

1799 Volgens huidige jurisprudentie is deze rechterlijke toets (nog) niet mogelijk, zie HR 7 maart 1956, BNB 1956/134. 
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3.7.2  Het monitoren van het bestaan van de fiscale rechtsfictie 
Het is vanzelfsprekend dat de wetgever zich verantwoordelijk blijft voelen voor de door 
hem gecreëerde rechtsficties nadat deze in de inkomstenbelasting zijn geïntroduceerd. 
In meer algemene zin bepleit Essers daarom het opzetten en onderhouden van een 
structureel mechanisme op basis waarvan de wetgever tijdig wordt geïnformeerd over de 
wijze waarop een wet in de praktijk functioneert.1800 Dat advies kan ook worden toegepast 
op de fiscale rechtsfictie. De voorgestelde invoering van een horizonbepaling dwingt al 
tot het monitoren van het bestaansrecht en de vormgeving van een ingevoerde fiscale 
rechtsfictie, terwijl de eveneens voorgestelde inflatiecorrectie voor cijfermatige 
aanpassingen zorgt. Maar gedurende het bestaan van het alsof is ook het bewaken van de 
effecten die ze met zich meebrengt noodzakelijk. Aan dit (bijna continue) communicatieve 
proces zouden niet alleen de wetgever, de rechter en de uitvoerder van de belasting-
heffing moeten deelnemen, maar ook de belastingplichtige als doelgroep van de fiscale 
rechtsfictie. 
De Fiscale Monitor zou in dat opzicht uitgebreid kunnen worden met een aantal inhoudelijke 
vragen over het bestaansrecht van en de ervaringen met de fiscale rechtsfictie. De 
uitkomsten van dit grootschalige en professioneel uitgevoerde onderzoek kunnen een 
uitstekend hulpmiddel vormen voor een betere afstemming van het fiscale beleid op dat 
punt. Het daarmee geboden brede denkkader kan leiden tot een dieper inzicht bij het 
nemen van beslissingen. De wetgever kan de uitkomsten uit die processen zodoende 
benutten bij de creatie van eventuele nieuwe fiscale rechtsficties.1801

3.7.3   Aanbeveling met een ruimere blik: de samenvattende toelichting 
op een wetsvoorstel

Tussen de memorie van toelichting en de uiteindelijke wettekst worden heel wat woorden 
gesproken en geschreven. Bij de aanbieding van de geconsolideerde versie van een 
wetsvoorstel aan de Eerste Kamer ontbreekt echter een vernieuwde toelichting op de 
herziene tekst.1802 Om meer helderheid te verkrijgen in de ontstaansgeschiedenis van een 
bepaalde fiscale rechtsfictie wordt aanbevolen om ook hier het advies van de rechtsfilosoof 
Bentham te volgen. Hij raadt aan om elke wet te voorzien van een uitgebreid commentaar 
dat de reden voor en de rechtvaardiging van deze rechtsregels bevat. 1803 Geadviseerd 
wordt om een dergelijke samenvattende geconsolideerde toelichting op te stellen na de 
aanvaarding van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer. Dat dwingt de wetgever ook 
om te onderzoeken in hoeverre zijn oorspronkelijke memorie van toelichting nog 

1800 Zie Essers 2010, blz. 97. Zijn betoog betreft wetgeving in het algemeen. 
1801 Essers 2010, blz. 97, inzake wetgeving in het algemeen.
1802 De tekst van sommige regelingen staat zelfs op gespannen voet met het oogmerk dat in de parlementaire 

geschiedenis is geschetst. Zie Lubbers & Sangster 2012. Toch vindt in Nederland nog weinig discussie plaats 
over de (on)bruikbaarheid van de parlementaire geschiedenis bij wetsuitleg. 

1803 Bentham (Works) 1838-1843, Volume I, A Fragment on Government, Introduction.
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standhoudt na latere wijzigingen op het voorstel en eventuele amendementen.1804 
In lijn met de ideeën van Bentham wordt bovendien geadviseerd om de belastingwet-
gever in een preambule bij elke heffingswet te laten aangeven wat het primaire doel is 
van deze heffing en welke uitgangspunten daarbij gelden.1805 Het expliciet vermelden van 
deze basis verschaft een interpretatiekader dat de normgerelateerde fiscale rechtswerke-
lijkheid van deze verzameling rechtsregels helder afbakent. Daardoor komt ook de fiscale 
rechtsfictie - een afwijking van de in de preambule vermelde reguliere fiscale rechtswer-
kelijkheid - duidelijker in beeld.

3.8  Samenvattend oordeel

Als de reguliere rechtsregels in de inkomstenbelasting tekort schieten in hun bereik of in 
hun uitvoering waardoor zij hun doelstelling niet optimaal kunnen effectueren, kan inzet 
van de fiscale rechtsfictie een oplossing bieden. Die kunstgreep van de fiscale rechtsfictie 
wordt dan ook ingezet omwille van de doelmatigheid, het bestrijden van misbruik of een 
combinatie van deze motieven met andere argumenten. Dat de belastingwetgever graag 
terug valt op deze bijzondere fiscale rechtsregel is niet verwonderlijk: het gebruik van de 
fiscale rechtsfictie biedt immers veel voordelen, ook op het terrein van de doelmatigheid. 
Het bijzondere karakter van de fiscale rechtsfictie in de inkomstenbelasting vereist 
evenwel een behoedzame inzet van deze kunstgreep. De aanwezigheid van dit fiscale 
alsof kan spanning oproepen met de vereisten die het goede belastingrecht aan haar 
stelt. Die spanning vloeit ook voort uit de relatie van het alsof met de drie dimensies van 
de werkelijkheid die een rol spelen bij de aanwezigheid van een fiscale rechtsfictie: 

o de empirische werkelijkheid van belastingplichtigen; 
o de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid; 
o de daarvan afwijkende fictieve fiscale rechtswerkelijkheid. 

Ik heb de rechtsfictie gedefinieerd als een bewuste, doelgerichte afwijking van de reguliere 
fiscale rechtswerkelijkheid, een begripsafbakening die voortvloeit uit het (h)erkennen van 
deze dimensies van de werkelijkheid. Het onderscheid tussen deze dimensies beïnvloedt 
ook de aanvaardbaarheid van de rechtsfictie in de inkomstenbelasting. Wordt dit 
onderscheid genegeerd, dan kan noch de juridische, noch de maatschappelijke legitimiteit 
van de fiscale rechtsfictie worden onderzocht. 

1804 Evt. novelles kunnen op een later tijdstip verwerkt worden in de herziene toelichting.
1805 Bentham adviseert om deze vermelding op te nemen in artikel 1 van iedere wet, een in mijn ogen directere 

vorm. De Raad van State meent evenwel dat zo’n inleidende bepaling met een omschrijving van het doel of 
de onderliggende filosofie niet thuis zou horen in een wet: “Het opnemen van bepalingen die niet bedoeld 
zijn om zelfstandige betekenis te hebben, past niet bij de functie van de wet als grondslag voor het overheids-
handelen en voor de rechtszekerheid voor burgers.” Zie Jaarverslag Raad van State 2014, blz. 49.
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Of en in hoeverre er een onaanvaardbare kloof ontstaat tussen de door de fictie gecreëerde 
fiscale rechtswerkelijkheid en de twee andere werkelijkheidsdimensies, hangt sterk samen 
met het motief van het fiscale alsof. Dit motief voor de introductie van een rechtsfictie in 
de inkomstenbelasting, haar bestaansrecht, is niet alleen van belang voor haar recht-
matigheid (de verwerkelijking van rechtsbeginselen), maar beïnvloedt ook het maat-
schappelijke aspect van de legitimiteit (de gepercipieerde rechtvaardigheid van het alsof). 
Ook dat onderscheid moet worden gemaakt om de aanvaardbaarheid van het alsof te 
kunnen beoordelen.
Zo sluit de doelmatigheidsfictie van nature dichter aan bij de reguliere fiscale rechtswer-
kelijkheid dan een fictie die gecreëerd is om misbruik van deze bestaande fiscale 
rechtsregels te kunnen bestrijden. Laatstgenoemde fictie zal op haar beurt meer overlap 
vertonen met de economische aspecten van de empirische werkelijkheid van belasting-
plichtigen, dan de doelmatigheidsfictie die dit aspect van deze werkelijkheid slechts 
benadert. De mengfictie combineert beide motieven en neemt in dat opzicht een 
tussenpositie in. De mate van overlap is sterk afhankelijk van de vormgeving van de fictie 
en is bovendien veranderlijk omdat noch de rechtsregels, noch de empirische werkelijkheid 
een statisch geheel vormt.

Door haar afwijking van de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid kan de fiscale rechtsfictie 
in botsing komen met de (on)geschreven rechtsbeginselen die de kernwaarden van ons 
fiscale recht vormen. De rechtvaardiging voor een doorkruisen van deze rechtsbeginse-
len hangt samen met het bestaansrecht van de fiscale rechtsfictie, ook de soort botsing 
correleert met dit motief. Zo creëert iedere pragmatische rechtsfictie spanning met het 
gelijkheidsbeginsel omdat de wetgever met het oog op de doelmatigheid en eenvoud 
situaties van belastingplichtigen die feitelijk, economisch en/of juridisch van elkaar 
verschillen, fiscaal toch op gelijke wijze behandelt.1806

Een op misbruik gerichte fiscale rechtsfictie toont de spanning met deze kernwaarde in 
veel mindere mate. Dit alsof tracht juist om, met het oog op de doelstelling van een 
bepaalde rechtsregel, economisch vergelijkbare situaties van belastingplichtigen op 
gelijke wijze te behandelen. Deze reparerende vorm van het alsof kan echter strijdigheid 
vertonen met de verdragsrechtelijke goede trouw indien de wetgever met het gebruik 
van deze nationale fiscale rechtsfictie ten onrechte heffingsrechten naar zich toetrekt. In 
grensoverschrijdende situaties kan de uitwerking van dit alsof bij een individuele belas-
tingplichtige leiden tot een mogelijk dubbele heffing vanwege de samenloop tussen een 
fictieve en een reële inkomensheffing in twee verschillende staten. 
De mogelijke problemen van de mengfictie op dit gebied concentreren zich vooral 
rondom het draagkrachtbeginsel en het daaraan gerelateerde eigendomsrecht. Het 
belasten van een rendementspotentie staat immers ver(der) verwijderd van het werkelijk 

1806 Strijdigheid met deze kernwaarde van het recht treedt pas op bij een overduidelijke onevenredigheid.
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genoten en dus draagkrachtgenererend inkomen. De belastingwetgever zal er daarom 
op moeten toezien dat de inzet van deze mengfictie niet leidt tot uitkomsten die sterk 
afwijken van de inkomenswerkelijkheid van belastingplichtigen, een conclusie die ook 
geldt ten aanzien van de doelmatigheidsfictie. 

Ook de maatschappelijke legitimiteit, de ervaren rechtvaardigheid van de fiscale 
rechtsregels, staat onder druk als de wetgever een alsof benut in de inkomstenbelasting. 
Een inkomensheffing over het daadwerkelijke inkomen wordt immers als het meest eerlijk 
ervaren. Uit het empirische onderzoek blijkt dat de respondenten het gebruik van een 
fiscaal alsof ter voorkoming van misbruik aanvaardbaar achten, maar zij accepteren de 
doelmatigheidsfictie in mindere mate. Het onderzoek heeft ook aangetoond dat de 
respondenten niet of nauwelijks bekend zijn met het bestaan en het bestaansrecht van 
de rechtsfictie in de inkomstenbelasting. Ook daarom zal de wetgever veel meer aandacht 
moeten besteden aan zijn communicatie over het gebruik van de fiscale rechtsficties, hij 
zal vooral ten aanzien van de doelmatigheidsfictie uiteen moeten zetten waarom dit alsof 
nodig wordt geacht. Zowel in de wettekst als in de toelichting op de aangifte zal niet 
alleen haar bestaan zichtbaar gemaakt moeten worden (de kenbaarheid), de wetgever zal 
ook haar bestaansrecht moeten verwoorden om daarmee haar inzichtelijkheid te 
vergroten (de herkenbaarheid). Die noodzaak tot heldere en begrijpelijke communicatie is 
relevant voor het behoud van de vertrouwensrelatie tussen belastingplichtige en 
wetgever.

Deze opsomming van kanttekeningen toont dat de inzet van een fiscaal alsof met mate 
gehanteerd zal moeten worden. Die voorgeschreven behoedzaamheid geldt nog sterker 
bij het gebruik van een gestapelde fiscale rechtsfictie. Deze opeenhoping van soms 
tegengesteld gerichte motieven vertroebelt het zicht op de kern van het fiscale alsof. Het 
stapelen van ficties verhoogt enerzijds de spanning met de kernwaarden van ons fiscale 
recht (zoals het gelijkheids- en het draagkrachtbeginsel) en anderzijds vergroot ze, soms 
op onverwachte wijze, de afstand tussen de fictieve fiscale rechtswerkelijkheid en de 
empirische werkelijkheid van belastingplichtigen. Hoewel de fictiestapeling bij de 
waardebepaling van verhuurde woningen in box 3 inmiddels ook aandacht heeft 
gekregen in jurisprudentie1807 en in literatuur,1808 blijft deze stapeling bij andere ficties nog 
onzichtbaar. Toch blijkt deze vermenging van motieven aanwezig in alle onderzochte 
modelficties, ze komt zelfs tot volle bloei in de vermogensrendementsfictie van art. 5.2. 
Wet IB 2001. Deze vermogensrendementsheffing herbergt zelf een combinatie van 

1807 HR 3 april 2015, BNB 2015/174 en HR 24 april 2015 BNB 2015/175.
1808 Zie Dusarduijn 2010 (blz. 173), Van Duijvenbode 2011, Bruijsten 2015 en Van Apeldoorn, Gribnau en Verbeek 2015.
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uiteenlopende ficties1809 die in de uitwerking van het systeem wordt aangevuld met een 
aantal doelmatigheidsficties en instrumentele bepalingen.1810 

Tot slot wijs ik op de noodzaak voor het bewaken van de inherente eindigheid van de 
fiscale rechtsfictie. Het alsof kenmerkt zich immers door een bewuste en doelgerichte 
afwijking van de reguliere fiscale rechtswerkelijkheid.1811 Deze doelgerichtheid verlangt 
dat het alsof vervalt op het moment dat rechtsfictie niet langer haar doelstelling kan 
verwezenlijken. Dat kan zich voordien indien sprake is van een wijziging in de reguliere 
fiscale rechtswerkelijkheid of in haar uitvoeringsmogelijkheden, maar ook als de empirische 
werkelijkheid van belastingplichtigen verandert.1812 Tijdens het bestaan van een fiscale 
rechtsfictie zou daarom periodiek getoetst moeten worden of en in hoeverre haar inzet 
nog noodzakelijk is. Een wijziging in de twee andere dimensies van de werkelijkheid kan 
er toe leiden dat het fiscale alsof haar bestaansrecht verliest of om andere redenen niet 
meer voldoet aan de criteria voor de fiscale rechtsfictie. Overigens zal ook tussen deze 
toetsingsperioden door de getalsmatige vormgeving van de fiscale rechtsfictie bewaakt 
en herijkt moeten worden. Een jaarlijkse herijking kan voorkomen dat niet alleen de kloof 
met de empirische werkelijkheid toeneemt, maar ook de weerstand tegen het alsof bij 
belastingplichtigen.

Uit het voorgaande volgt dat het gebruik van de fiscale rechtsfictie niet alleen voordelen 
met zich mee kan brengen, maar ook risico’s. De fictie is niet alleen een afwijking van de 
reguliere fiscale rechtswerkelijkheid, haar gevolgen kunnen ook afwijken van de 
empirische werkelijkheid. Deze afwijkingen van beide werkelijkheidsdimensies zijn niet 
per definitie ontoelaatbaar. Het afwijken vereist wel een nadrukkelijke discussie daarover 
en ook een duidelijke norm. De inzet van de fiscale rechtsfictie brengt immers beperkingen 
met zich mee. De bewijslast voor de noodzaak tot deze afwijking dient aan de kant te 
liggen van de wetgever die deze inbreuk heeft gemaakt.1813 

1809 Zie deel 2, hoofdstuk 4, par. 4.5.1. Het betreft met name de rendementsfictie zelf, de peildatumsystematiek, de 
‘voor zover’ redenering, het veronderstelde bronkarakter van het box 3 vermogen en het gebrek aan differentiatie  
in de rendementsgrondslag 

1810 Een stapeling van doelmatigheidsficties is aanwezig in de eerder besproken leegwaarderatio, een stapeling 
met instrumentele ficties doet zich vooral voor in afdeling 5.2, waar de vrijstellingen gehuisvest zijn.

1811 Zie deel 1, hoofdstuk 1, par. 1.2.2.
1812 Moltmaker 1968, blz. 15, stelt dat haar inhoud uiteindelijk moet worden geabsorbeerd in een nieuw te vormen 

begripsbepaling die weer bij de tijd is. Die absorptie geldt echter niet alleen het begrip zelf, zoals Moltmaker 
stelt, maar ook de inhoud.

1813 Vgl. Adams, Hirsch Ballin & Meuwese 2014 die bij hun terugblik op leven en werk van Willem Witteveen ook zijn 
visie op de fictie schetsen. Ze beschrijven de behoefte aan een toetsingskader “aan de hand waarvan afwijkingen 
van het ideaal in kaart kunnen worden gebracht.”
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Het met mate hanteren van het fiscale alsof kan worden gewaarborgd wanneer de 
wetgever voorafgaand aan de introductie van een rechtsfictie in de inkomstenbelasting 
haar inzet toetst aan een aantal criteria. Het ontwikkelde beoordelingskader kan daarbij 
een leidraad zijn.1814 

3.8.1  Samengevat toetsingskader
Dit bij deel 4 van het onderzoek behorende beoordelingskader weerspiegelt de voorwaarden 
voor de aanvaardbaarheid van het gebruik van de fiscale rechtsfictie in de inkomsten-
belasting. De antwoorden op deze vragen kunnen waarborgen dat het fiscale alsof 
voldoet aan de vereisten van het goede belastingrecht.

De doeltreffendheid van de fiscale rechtsfictie
- Zijn het doel van en de noodzaak voor het gebruik van de fiscale rechtsfictie expliciet 

gemaakt op een heldere en controleerbare wijze?
- Is de haalbaarheid van de beoogde effecten en de uitvoerbaarheid van deze fiscale 

rechtsfictie onderzocht op een heldere en controleerbare wijze?
- Welke alternatieven voor het gebruik van de fiscale rechtsfictie zijn onderzocht? 
- Zijn het doel van en de noodzaak voor het gebruik van de fiscale rechtsfictie 

cijfermatig expliciet gemaakt op een heldere en controleerbare wijze? Betreffen deze 
gegevens zowel het macro- als het microniveau?

- Zijn de berekeningen die ten grondslag liggen aan de (getalsmatige) vormgeving 
van de fiscale rechtsfictie expliciet gemaakt op een heldere en controleerbare wijze?

De transparantie, de duidelijkheid en de toegankelijkheid van de fiscale rechtsfictie
- Op welke wijze blijkt uit de wettekst dat sprake is van de aanwezigheid van een 

fiscale rechtsfictie?
- Op welke wijze blijkt uit de toelichting bij de aangifte dat sprake is van de aanwezigheid 

van een fiscale rechtsfictie? 
- Op welke wijze blijkt uit de toelichting bij de aangifte waarom de wetgever kiest voor 

het hanteren van een fiscale rechtsfictie? 
- Is onderzocht of de toelichting op het bestaan en het bestaansrecht van de fiscale 

rechtsfictie begrijpelijk is voor belastingplichtigen?
- Is in het persoonlijke dossier van de belastingplichtige duidelijke en uitgebreide informatie 

opgenomen over de achtergronden van de voor hem geldende fiscale rechtsficties?
- Is in het persoonlijke dossier van de belastingplichtige duidelijke en uitgebreide 

informatie opgenomen over de gevolgen van de voor hem geldende fiscale rechts- 
ficties voor zijn persoonlijke situatie?

1814 Deze aandachtspunten zijn geconcretiseerd in het in bijlage 1 opgenomen beoordelingskader. Ik heb deze 
vragen op een andere wijze gerangschikt zodat ze aansluiten bij de verschillende aspecten van het goede 
belastingrecht.
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De geldigheidsduur van de fiscale rechtsfictie
- Op welke wijze is de periodieke herijking van het bestaansrecht van de fiscale 

rechtsfictie gewaarborgd?
- Op welke wijze is tijdens het bestaan van de fiscale rechtsfictie de periodieke herijking 

van haar getalsmatige vormgeving gewaarborgd? 
- Op welke wijze is een periodieke herijking van de verdragsrechtelijke positie van de 

fiscale rechtsfictie gewaarborgd?

De juridische legitimiteit van de fiscale rechtsfictie
- Welke concrete gevolgen voor de rechtsgelijkheid heeft het gebruik van de fiscale 

rechtsfictie voor de verschillende groepen belastingplichtigen?
- Welke rechtvaardiging kan worden aangevoerd voor het ontstaan van rechtsonge-

lijkheid door het gebruik van de fiscale rechtsfictie?
- Welke concrete gevolgen voor de verdragstrouw heeft het gebruik van de fiscale 

rechtsfictie voor de verschillende bilaterale verdragen? 
- Welke concrete gevolgen heeft het gebruik van de nationale fiscale rechtsfictie in 

grensoverschrijdende situaties voor de individuele belastingplichtige?
- Welke concrete gevolgen voor de draagkracht heeft het gebruik van de fiscale 

rechtsfictie voor verschillende groepen belastingplichtigen? 
- Welke mogelijke gevolgen voor het eigendomsrecht heeft het gebruik van de fiscale 

rechtsfictie voor individuele belastingplichtigen? 

De maatschappelijke legitimiteit van de fiscale rechtsfictie1815

- Op welke wijze is onderzocht of en in welke mate belastingplichtigen de introductie 
van de fiscale rechtsfictie redelijk vinden?

- Op welke wijze is onderzocht of en in welke mate belastingplichtigen de gevolgen 
van de fiscale rechtsfictie redelijk vinden?

- Op welke wijze hebben de inzichten verkregen uit deze onderzoeken de vormgeving 
en de inhoud van de voorgestelde fiscale rechtsfictie beïnvloed?

De proportionaliteit van de fiscale rechtsfictie, mogelijkheden tot verfijning
- In welke mate kan de werking van de fiscale rechtsfictie worden verfijnd door een 

uitbreiding van het aantal categorieën of het aantal waardeklassen? 
- In welke mate kan de werking van de fiscale rechtsfictie worden verfijnd door de 

toevoeging van een mogelijkheid tot tegenbewijs?
- Op welke wijze is gewaarborgd dat het bereik van de anti-misbruikfictie zich beperkt 

tot gebleken misbruik?

1815 Voor het beoordelingskader zijn de aandachtspunten met betrekking tot de duidelijkheid en de toegankeli-
jkheid van de fiscale rechtsfictie in een afzonderlijke categorie ondergebracht, zie verder.
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- Is rekening gehouden met een maximaal toegestane afwijking van de uitkomst van 
de fiscale rechtsfictie met de empirische werkelijkheid van de gemiddelde belasting-
plichtige?

- Is rekening gehouden met een richtlijn voor de maximaal toegestane afwijking van 
de uitkomst van de fiscale rechtsfictie met de empirische werkelijkheid van een 
individuele belastingplichtige? Beschikt deze belastingplichtige bij overschrijding 
van deze richtlijn over een reële mogelijkheid tot tegenbewijs?

De stapeling van fiscale rechtsficties
- Welke concrete gevolgen heeft het gebruik van de gestapelde rechtsfictie voor de 

verschillende groepen belastingplichtigen?
- Welke argumenten kunnen worden aangevoerd voor de stapeling van fiscale rechtsficties?
- Is rekening gehouden met een maximaal toegestane afwijking van de uitkomst van 

de gestapelde fiscale rechtsfictie met de empirische werkelijkheid van de gemiddelde 
belastingplichtige?

- Is rekening gehouden met een richtlijn voor de maximaal toegestane afwijking van 
de uitkomst van de gestapelde fiscale rechtsfictie met de empirische werkelijkheid 
van een individuele belastingplichtige? 

 Beschikt deze belastingplichtige bij overschrijding van deze richtlijn over een reële 
mogelijkheid tot tegenbewijs?



491

 H
o

of
ds

tu
k 

3

4





493

 H
o

of
ds

tu
k 

4

4

Hoofdstuk 4    Slottonen: een persoonlijke noot

Binnen het recht hanteert het fiscaaljuridische denken een eigen benadering en ook een 
eigen ordening van de empirische werkelijkheid. Die geheel eigen wijze van kijken is ook 
nodig. Belastingheffing is nu eenmaal een andere bezigheid dan het regelen van rechts-
betrekkingen tussen de bewoners van een samenleving. Om belasting te kunnen heffen 
van deze bewoners zullen gebeurtenissen, feiten en omstandigheden teruggebracht 
moeten worden tot hanteerbare elementen die passen binnen de door de fiscale 
rechtsregels aangebrachte begrenzing. Die abstractie is onlosmakelijk verbonden met de 
blik van ‘de’ fiscale jurist en bereikt een hoogtepunt in het optreden van de fiscale 
rechtsfictie. Haar alsof bezit niet alleen het vermogen om de normgerelateerde werkelijkheid te 
doorkruisen, maar ze is ook in staat om een werkelijkheid te creëren die abstraheert van 
de empirische werkelijkheid. Dit fiscale alsof biedt grenzeloze mogelijkheden: bij de fictie 
nemen we immers iets aan dat (juridisch of economisch) niet waar is.1816 

Hoewel het alsof een rol speelt op alle terreinen van het recht, groeit de rechtsfictie vooral 
op fiscale grond. Het werken met ficties voelt voor de fiscale wetgever heel vertrouwd. 
Het inkleuren van een inkomensconcept vergt nu eenmaal dat veronderstellingen worden 
gemaakt die los (kunnen) staan van de inkomenswerkelijkheid. Maar de fiscale rechtsfictie 
gaat daarin een stap verder: ze is niet op de eerste plaats geïnteresseerd in de empirische 
werkelijkheid van een belastingplichtige. Om uiteenlopende redenen dicht het alsof 
kenmerken toe aan een persoon of een situatie die zonder deze fictie onlogisch zouden 
zijn. Dat roept evenwel de vraag op in hoeverre de rechtsregels in de inkomstenbelasting 
zich aan de empirische werkelijkheid van belastingplichtigen kunnen en mogen 
onttrekken. Op welk moment nadert het fiscale recht een werkelijkheid die niet meer te 
negeren is? Er komt immers een punt waarop een belastingplichtige niet meer bereid is te 
vertrouwen op het alsof van zijn belastingwetgever.

In dit onderzoek ben ik op zoek gegaan naar wat er achter het schijnbaar ondoordringbare 
beeld van de fiscale rechtsfictie schuilgaat. Pas als wordt ingezoomd op de onderdelen 
van de fiscale rechtsfictie, als haar motieven en haar gevolgen zichtbaar worden gemaakt 
en ontrafeld, pas dan wordt de fiscale kleur van het alsof zelf begrijpelijk. Dan kan, als weer 
wordt uitgezoomd, ook het totaalbeeld van de fiscale rechtsfictie beter worden begrepen. 
Op dat moment kan ook de onderzoeksvraag naar de voorwaarden voor de legitimiteit 
van het alsof worden beantwoord.

1816 Van Apeldoorn 1966, blz. 349.
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Uit het onderzoek naar de kern van de fiscale rechtsfictie is gebleken dat dit alsof voordelen 
biedt voor zowel de vormgeving als de uitvoering van het fiscale recht. Haar aanwezigheid 
in de inkomstenbelasting veroorzaakt echter wrijving met belangrijke rechtsbeginselen. 
De toepassing van de fiscale rechtsfictie leidt tot opvallende gevolgen die zowel het 
rechtmatig zijn, als het als rechtvaardig ervaren van dit alsof beïnvloeden. Aan het huidige 
gebruik van de fiscale rechtsfictie kleeft dan ook een aantal manco’s, deze gebreken 
kunnen haar bestaan(srecht) twijfelachtig maken. Natuurlijk bestaat er verschil tussen het 
belastingrecht zoals dat is en het belastingrecht zoals dat zou moeten zijn. De constatering  
van de afstand tussen het ‘zijn’ en het ‘behoren te zijn’ (Sein en Sollen) is zelfs klassiek.1817 
Maar het recht reikt verder dan dat verschil. Zo stelt Scholten:

“Zijn en Behoren ontmoeten elkaar in het recht.”1818 

Ook in hun fiscale vorm dienen rechtsregels niet alleen tot uitdrukking te brengen wat  
is, maar ook wat behoort te zijn. Die ontmoeting is eveneens aanwezig in de fiscale 
rechtsfictie. Ook een wetgever die een pragmatische rechtsfictie, een anti-misbruikfictie 
of een mengfictie introduceert vanwege de voordelen van het gebruik van hun fictieve 
aard op uiteenlopende gebieden, mag nimmer vergeten dat ook deze rechtsregels 
moeten voldoen aan het ‘behoren te zijn’, de legitimiteit van hun bestaan. Juist omdat het 
recht, als werk van mensen, alleen uit de basisgedachte begrepen kan worden.1819 Dat 
betekent dat ook het alsof van de rechtsfictie in de inkomstenbelasting deze belofte van 
rechtvaardigheid zal moeten naleven.

Het in dit vierde deel ontwikkelde beoordelingskader biedt de wetgever een mogelijkheid 
om te kunnen waarborgen dat zijn rechtsfictie in de inkomstenbelasting aan die belofte 
kan voldoen. Dan bestaat er ook geen bezwaar meer tegen de ‘onwaarheid’ die de fiscale 
rechtsfictie zou weerspiegelen.1820 Bovendien draait het bij belastingheffing niet om het 
verkondigen van de waarheid, in het fiscale recht bekommeren we ons niet om die 
vloeibare waarde.1821 Bij het gebruik van een fiscale rechtsfictie draait het zelfs niet eens 
om de werkelijkheid: waar het alsof optreedt in de fiscale wereld, is sprake van een 
samenloop van drie uiteenlopende werkelijkheden. 

1817 Radbruch 1973, blz. 95, spreekt over: “Diese Unableitbarkeit des Werts aus der Wirklichkeit.” Hij benadrukt overi-
gens het met waarden geladen karakter van het recht

1818 Scholten 1949, blz. 465.
1819 Radbruch 1973, blz. 91: “Recht ist Menschenwerk und kann wie jegliches Menschenwerk nur aus seiner Idee 

begriffen werden.“
1820 De waarheid die er werkelijk toe doet is bovendien persoonlijk: ieder mens bestaat op zijn eigen, unieke wijze.
1821 Vgl. Geppaart 1999. 
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Het is dus niet de waarheid, noch de werkelijkheid die er toe doet. Uiteindelijk draait het, 
zoals vaker in het menselijk bestaan, om de waarachtigheid. Deze waarachtigheid vereist 
van de rechtsfictie in de inkomstenbelasting dat haar alsof oprecht, eerlijk en rechtvaardig is.1822 

De fiscale rechtsfictie moet oprecht zijn in haar bedoeling,1823 ze dient eerlijk te zijn in haar 
communicatie en rechtvaardig in haar gevolgen. Deze drie aspecten van de waarachtigheid 
kunnen worden vervuld als de inzet van de fiscale rechtsfictie voldoet aan de eisen die het  
beoordelingskader aan haar stelt. Dat zijn de voorwaarden die het gebruik van het fiscale 
alsof aanvaardbaar kunnen maken en deze fiscale rechtsfictie aanvaardbaar kunnen 
houden.

Ze bieden bovendien een waarborg dat het veinzen van deze fiscale rechtsfictie met 
mate wordt gehanteerd, het alsof in de inkomstenbelasting kan dan een oprecht veinzen 
worden.1824

1822 Deze drie kernwoorden vormen volgens Van Dale de betekenis van de (verouderde) term ‘waarachtig’. 
1823 Bentham (Works) 1838-143, Volume I, The Pursuit of Truth, terugblikkend: “Where the object to be accomplished 

by the fiction is a right one, it should have been accomplished directly, and without falsehood or ambiguity, by 
the Legislature; where the end is a wrong one, it should not have been accomplished at all.”

1824 De term ‘oprecht veinzen’ is ontleend aan de schrijver Frans Kellendonk. Voor schrijvers vormt deze term een 
aanduiding voor ‘goede’ fictie. Zie ook Peeters 1991, blz. 204 e.v. 
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Legal fictions in income tax, the color of ‘as if’ in taxation 

Legal fictions in income tax are a special legal concept characterized by their ‘as if’ nature. 
These legal fictions in taxation presuppose, for example, that someone enjoys a given 
income in a given period although he does not actually receive that income or, in any 
event, does not do so to that extent or at that time. Nonetheless, he is taxed on the basis 
of his fictitious income, as though he actually receives that income. Intuitively, however, it 
only seems reasonable to levy tax on the income actually received, since only then can 
justice be done to the ability-to-pay principle on which a tax on income is based. The use 
of legal fictions in taxation may seem ‘strange’ to taxpayers. To legislators, however, there 
is nothing strange about the presence of an ‘as if’ in law. Ever since law was in its infancy, 
they have employed the instrument of the legal fiction for a variety of reasons. Indeed, the 
use of legal fictions is actually inevitable in tax law. After all, the existence of a tax on 
income requires a concept of income based on assumptions that may be unrelated to 
what the members of society regard as the reality of their situation in terms of income for 
the purposes of civil law or in economic terms. The tax legislator employs legal fictions in 
taxation mainly where the ordinary rules of tax law do not – or no longer – provide an 
adequate answer to the complexities of social life or to the moments when cracks start to 
show in tax law implementation.

As legal fictions in income tax disregard certain details of taxpayers’ empirical reality, they 
guarantee the efficient implementation of tax law. The color of ‘as if’ in taxation also has a 
positive effect on the legal certainty of taxpayers. However, the introduction of legal 
fictions in taxation can be hard to reconcile with other principles of law, such as the 
equality and ability-to-pay principles. An unduly large gap between fictitious legal reality 
in taxation and the empirical reality experienced by taxpayers may also weaken social 
support for ‘as if’ in taxation. This raises the question of in what circumstances the use of 
legal fictions in income tax is acceptable. This question is central to the study of the 
justification for legal fictions in income tax.

My own view is that the use of legal fictions in income tax is acceptable provided they are 
effective and also satisfy the proportionality requirement. By effective, I mean that the 
introduction of a legal fiction in income tax must significantly help to achieve the 
legislator’s objectives. This also implies that the decision to use the legal fiction must be 
clearly explained. And by proportionate I mean that the fiction must strike a fair balance 
between efficiency (i.e. the practicability and simplicity of tax law) and legitimacy (legal as 
well as social). 

The requirement of legal legitimacy (lawfulness) means that the tax legislator is responsible  
for implementing written and unwritten principles of law. These core values of tax law 
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include legal equality, principles of treaty law, the ability-to-pay principle and the right to 
property. Social legitimacy (the perception that the legal fiction in income tax is just) plays 
an important role in the acceptability of ‘as if’ in taxation. 
Using these acceptability criteria as a guide, I have split this study of legal fictions in 
income tax into four parts, each dealing with a different aspect of these fictions. 

Part 1: the account of the fiction 

Part 1 of the study describes the three worlds of fictions: literature, academia and the law. 
After comparing the different forms of ‘as if’, I conclude that each fiction is closely 
connected with our thoughts and with our language. The imagination of fiction proves to 
be an indispensable element of our thinking and of our ability to put these thoughts into 
words. The philosopher Jeremy Bentham (1748-1832) was one of the first to draw attention 
to the linguistic character of fictions. Bentham also pointed out that the human habit of 
using words to designate things may mean that any object to which a name has been 
given becomes confused with an existing reality. As a result of this word-thing thinking, 
people also have a tendency to treat a legal fiction as a reality. This tendency is 
strengthened by a desire for equilibrium in human thought, a phenomenon described by 
Hans Vaihinger (1852-1933). As human thinking always seeks equilibrium, people have a 
tendency to treat a fiction as a hypothesis or even as an established doctrine. This aspect 
of human thought can play a role in explaining how people recognize or indeed fail to 
recognize the existence of legal fictions in income tax. This link between the fiction and 
thinking and language also influences the fiction’s relationship with reality.

The three dimensions of reality
Despite the similarities between the different types of fiction, the color of ‘as if’ in taxation 
differs from the features of her relatives in literature and academia. I have concluded that 
three different dimensions of reality must be distinguished within the world of tax law:

1. The first dimension of reality concerns the empirical reality of taxpayers. This reality is 
the sum of such factors as social and economic facts and circumstances which occur 
in the life of taxpayers and the impact of the civil law.

2. The second dimension of reality is formed by ordinary legal reality in taxation, in 
other words the reality constructed by the tax legislator through application of a legal 
norm. This legal norm is connected with the objective of a distinct part of tax law. The 
norm therefore forms the filter by which certain facts and circumstances from the 
empirical reality are transformed into a legal reality in taxation.

3. The third dimension of reality is fictitious legal reality in taxation: i.e. the legal reality 
which occurs as a deliberate departure from the ordinary legal reality created by legal 
norms in taxation. 
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Definition of legal fiction in income tax
In view of the above, I have defined legal fictions in taxation introduced by the legislator 
as deliberate and purposive departures from ordinary legal reality in taxation. 

The relationship with the second dimension of reality (ordinary legal reality in taxation) 
defines legal fictions in taxation, where the ‘as if’ creates a legal reality separate from it. It 
is essential to distinguish between these two dimensions of legal reality, since we cannot 
otherwise see or appreciate that legal fictions in taxation have a different relationship with 
written and unwritten principles of law than with the ordinary rules of tax law. This 
legitimacy of legal fictions in taxation has been examined in part 2 of the study. 

The relationship of legal fictions in taxation with the first dimension of reality (empirical 
reality) does not form part of its definition. However, the distance between the two 
dimensions does affect the social acceptability of such fictions, in other words whether 
they are felt to be just (social legitimacy). Taxpayers tend, after all, to regard the empirical 
reality as ‘the true reality’. As legal fictions in taxation can be at odds with facts and 
circumstances that constitute this empirical reality, this can influence support for the ‘as if’. 
This element of social legitimacy is illustrated in part 3 of the study. 

Part 2: the author of the fiction and his motives 

To be able to analyze the acceptability of ‘as if’ in a legal sense, it is first necessary to 
examine why the tax legislator creates this deliberate and intentional departure from 
ordinary legal reality in taxation. There seem to be three main motives for introducing 
legal fictions in income tax: 

(i) simplicity and efficiency, 
(ii) anti-abuse, and 
(iii) mixed motives (i.e. a combination of different arguments). 

To be able to compare these categories, I have chosen a core fiction from each category.1825 
On the basis of the objective, the expected benefits and the history of these core fictions, 
I have gone on to study the acceptability of the use of legal fictions in each category. The 
core fictions have been analyzed in terms of their effectiveness and proportionality. I have 
then translated the findings from the core fiction to obtain a broader picture of other ‘as 
is’ provisions in each category. 

1825 These are the notional rental value (efficiency), the disposal fiction where the holder of a substantial interest in 
a company emigrates from the Netherlands (anti-abuse) and the levy on notional yield on assets (mixed legal 
fiction). These legal fictions in Dutch income tax are considered at greater length in the body of the text, but 
not in this abstract.
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Simplicity and efficiency: the pragmatic legal fiction
Pragmatic legal fictions in taxation generally take the form of a fixed rate levy applicable 
to similar or closely related situations and circumstances. Although a fixed rate levy may 
guarantee efficient implementation of the tax rules, this legal fiction does not always turn 
out to be simple in terms of clarity and accessibility. This efficient ‘as if’ is intended to 
approximate as closely as possible to the empirical reality of taxpayers. The study therefore 
concludes that both the need to enforce the fixed rate levy and its numerical composition 
should be reviewed periodically. I have examined the legal legitimacy of this pragmatic 
legal fiction by reference to its relationship with the equality principle. After all, a fixed rate 
levy treats unequal situations as though they were equal. The possible conflict with Article 
14 of the European Convention on Human Rights (ECHR) and Article 26 of the International 
Covenant on Civil and Political Rights is generally justified by invoking the principle of 
permissible implementation. The study shows that in some situations a fixed rate levy 
goes further than is strictly necessary in the light of the criteria of simplicity and efficiency. 
To this extent, the ‘as is’ provision is then at odds with the equality principle. 

Preventing abuse: the anti-abuse legal fiction
Anti-abuse fictions in taxation usually take the form of an ‘as if’ that expands the scope of 
a legal norm. By bringing certain facts and circumstances within the scope of what has 
proved to be an unduly narrow legal norm, an anti-abuse fiction can enable the norm to 
take better account of what taxpayers experience as the empirical reality in economic 
terms. The study concludes that the use of legal fictions of this kind should be restricted 
to the identified abuse. It should therefore be possible to assess whether an anti-abuse 
fiction is properly applied in each case or to adduce evidence to the contrary. Not every 
legal fiction in this category is found to fulfil this condition.

This category of legal fictions in taxation is often used in cross-border situations. However, 
the use of a fiction covered by national law may mean that the rights to levy tax shift 
under treaty law. If the legal fiction has been introduced after the conclusion of a treaty, it 
may erode the right of the other State to levy tax. This is contrary to the obligation of State 
parties to perform treaties in good faith (Vienna Convention on the Law of Treaties). At 
treaty level, this possible conflict can be resolved in various ways, ranging from a 
notification obligation to the inclusion of a more comprehensive reservation in the treaty 
text itself. The study shows, however, that the position of taxpayers under treaty law still 
receives insufficient attention from the authorities. After all, treaties merely define the 
right of taxation and which State may exercise it, but the actual levying of tax pursuant to 
the assignment of this right is determined by the national law of the State concerned. The 
exercise of the right of taxation on notional income may result in double taxation if the 
other State party is also entitled to levy tax on that income (whether contemporaneously 
or later), but does not grant an exemption or allow set-off. Greater consideration should 
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therefore be given, both generally and in treaties, to the consequences of applying a 
fiction under national law.

Combination of motives: the mixed legal fiction 
In this category, the legal fictions in income tax are based on a variety of motives from the 
moment of their introduction. In creating a mixed legal fiction the legislator combines the 
motives mentioned previously (i.e. simplicity, efficiency and anti-abuse) with other 
motives (instrumental or didactic considerations, budgetary interests and so forth). The 
character of this variant of as if in taxation is particularly evident in legal fictions designed 
to levy tax on a potential profit, also known as a presumptive profits tax. In practice, the 
use of this profits fiction is seen to be advantageous both in terms of efficiency and from 
a budgetary perspective. However, its use also causes problems, due mainly to the 
distance between the empirical reality of taxpayers and the fictitious legal reality in 
taxation created by the ‘as if’. This distance proves problematic above all in situations in 
which the mixed legal fiction results in the undifferentiated taxation of the presumptive 
profits of taxpayers or their assets. As a result, the empirical reality of taxpayers, at both 
group and individual level, can be far removed from the fictitious legal reality that is 
actually taxable. This objection becomes even more serious if the profitability criterion is 
not reviewed periodically. In individual situations, the use of a profits fiction could 
therefore be at odds with the ability-to-pay principle. Indeed, in certain circumstances the 
use of this tax fiction could even undermine the right to property. This entitlement to 
peaceful enjoyment of possessions is protected by Article 1 of Protocol No. 1 to the ECHR. 

Stacking of legal fictions
The study also examines the stacking of legal fictions in taxation, in other words situations 
in which a fiction that has been introduced is subsequently modified by the addition of a 
new legal fiction. Legal fictions whose scope is amplified by an instrumental fiction or a 
supplementary pragmatic fiction tend mainly to be fictions of a pragmatic or partially 
pragmatic nature.1826 I have found that stacking legal fictions in this way almost always 
results in complications. First of all, the grafting of an instrumental objective on to a rule of 
tax law created for reasons of efficiency blurs the justification for the equal treatment of 
unequal cases. And, second, an accumulation of legal fictions introduced for reasons of 
efficiency may mean that the fictitious legal reality becomes even more distant from the 
empirical reality and that problems consequently arise in relation to the right of ownership. 
Owing to the combination of objectives and motives, the stacking of legal fictions is 
therefore a subject that requires the special attention of the legislator. 

1826 I include mixed legal fictions in this category. 
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Part 3: The public of the fiction: their view on ‘as if’ in taxation

The presence of a legal fiction in income tax has also been found to influence the extent 
to which taxation is regarded as fair. As perceived fairness determines the degree of 
support for a rule of tax law, this also influences the willingness of taxpayers to pay their 
taxes. Part 3 of the study examines the social legitimacy of legal fictions in taxation. Two 
elements play a role here:

1. Distributive fairness is the fairness of the result of the division of liability to tax where 
a legal fiction is used. If taxpayers can trust the tax legislator to achieve a fair 
distribution by using a tax fiction, they will be more ready to accept the fiction. 
Reciprocity (the extent to which taxpayers can rely on the tax morale of others) also 
influences their willingness to meet their own tax obligations. How the use of legal 
fictions in taxation is expected to affect this reciprocity can either increase this trust 
or cause it to evaporate. 

2. Procedural fairness concerns the introduction and monitoring of the process of the 
legal fiction in taxation. Factors that play a role in the perceived fairness of the legal 
fiction are found, above all, to be the extent to which taxpayers are familiar or 
unfamiliar with the existence of and justification for the fiction and can monitor its 
outcomes. If taxpayers neither know nor recognize the legal fiction and are also 
unable to influence its outcomes, this can create a sense of legal alienation.

To measure the actual level of support for the use of legal fictions in taxation, I tested both 
elements of social legitimacy by empirical research. This research shows that legal fictions 
in taxation have little social legitimacy. All three categories of respondents, namely those 
who have a positive attitude paying taxes (‘Paying taxes means I’m making a contribution’), 
a neutral attitude (‘Paying taxes means I’m making a payment’) and a negative attitude 
(‘Paying taxes means that something is being taken from me’), regard legal fictions in 
income tax as less fair than ordinary rules of tax law. The majority of the respondents also 
consider that levying tax other than on the basis of the true income does not contribute 
to a fair system of taxation. Almost half of the respondents state that they always regard 
the application of legal fictions in taxation as unfair, even in situations where they happen 
to benefit from this. This shows that these respondents put little faith in the ability of legal 
fictions in taxation to achieve a fair distribution. 

Influence of the motives for introducing legal fictions in income tax
The perceived fairness of legal fictions in taxation is influenced, however, by the different 
motives for applying them. Social acceptance of these fictions appears greatest where the 
reason given for their introduction is to combat abuse. This can be explained by the 
notion of reciprocity, in other words the idea that taxpayers are willing to make their 
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contribution on condition that others also do so. A legal fiction which helps to combat 
abuse by others enhances social legitimacy and therefore helps to secure its acceptance.  
 
Social legitimacy is less strong where the motive is to make things simpler for taxpayers or 
facilitate monitoring by the tax authorities. As essentially pragmatic fictions of this kind are 
regarded as less fair, I conclude that they should be used only with due care. Moreover, the 
tax legislator should clearly explain to taxpayers why the efforts to achieve a fair system of 
taxation in which each person makes his contribution also necessitate the use of pragmatic 
fictions. 

Finally, I found that where taxpayers can produce evidence to rebut a presumption, this 
tends to increase the social legitimacy of legal fictions and thus increases support for 
them. These findings apply equally to all the different motives for introducing legal fictions 
in taxation. The research results confirm the assumption that having some control over 
the process and its outcomes increases public acceptance of the decisions of the tax 
legislator. 

Familiarity with legal fictions in income tax
The study has also shown that the majority of the respondents have no knowledge of the 
existence of legal fictions in taxation or of the justification for them. Analysis of legislative 
texts and the wording of explanatory notes on tax returns show that the legislator 
expressly avoids using the term fiction. Indeed, rather than using its own term ‘as if’, it 
expressly couches tax provisions in terms of ‘is’. As a result, legal fictions become invisible 
to taxpayers, which helps to explain their unfamiliarity with them. The avoidance of the 
term fiction also strengthens the word-thing thinking referred to in part 1 of the study. 
One reason for the legislator’s avoidance of the term fiction could be the (linguistic) 
prohibition on fictions in the Legislative Drafting Instructions. Another could be that the 
legislator engages in tax framing and thus uses language designed to influence the reader. 
After all, the word fiction could suggest that there has been a fabrication. However, I 
conclude that where a tax legislator resorts to legal fictions it may not conceal their 
presence. To keep the trust of taxpayers, the tax legislator must act transparently. It must 
therefore provide clear and easily comprehensible information about the existence of any 
legal fictions it employs in income tax and of the reasons for this. 

Part 4: The reprint of the legal fiction in income tax

Part 4 of the study addresses the question of on what conditions the use of legal fictions 
in income tax is acceptable. Here I outline the conditions which can make the application 
of an ‘as if’ in income tax acceptable. If these conditions are fulfilled, the ‘as if’ is guaranteed 
to be not only effective and efficient but also lawful and apparently fair. These conditions 
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result from the lessons learned about legal fictions in part 1, the legal analysis in part 2 and 
the conclusion drawn from the empirical material collected in part 3. The answer based 
on this combination to the research question forms the basis for the framework for 
assessing the use of legal fictions in income tax. This concrete assessment framework is 
subdivided into the following six elements: 

o The effectiveness of legal fictions in income tax
o The legal legitimacy of legal fictions in income tax
o The social legitimacy of legal fictions in income tax
o The clarity and accessibility of legal fictions in income tax
o The transparency and the temporality of the use of legal fictions in income tax
o The stacking of legal fictions in income tax.1827

The study’s general conclusion is that the special nature of legal fictions in income tax is 
such that they may be employed only with due caution. Their presence may, after all, be a 
source of tension with the requirements for a just system of taxation. 

This tension also results from the relationship between the ‘as if’ and the three dimensions 
of reality, i.e. (i) the empirical reality of taxpayers, (ii) the ordinary legal reality in taxation 
and, by way of departure from this, (iii) the fictitious legal reality in taxation. Whether and, 
if so, to what extent a gap arises between the legal reality created by the fiction and the 
two other dimensions of reality appears to be closely connected with the motive for the 
fiction. It has been found that the motive for the introduction of a legal fiction in income 
tax is important not only to its lawfulness (the implementation of principles of law) but 
also to its social legitimacy (the perceived fairness of the ‘as if’). This distinction too must 
therefore be made in order to be able to gauge the acceptability of the ‘as if’. 

By departing from the ordinary legal reality in taxation, legal fictions can clash with the 
written and unwritten principles of law that form the core values of our taxation system. 
The justification for any conflict with these principles of law is connected with the 
presumed right of existence of legal fictions in income tax, and the type of conflict also 
correlates with this motive. A pragmatic ‘as if’, where, for reasons of efficiency, taxpayers 
whose situations are not comparable with one another are treated as equal by the 
legislator, could conflict with the principle of equality. 

This risk is lower in the case of a fiction designed to combat abuse. The very purpose of 
such a fiction is to ensure that taxpayers in economically comparable situations are treated 
equally, with a view to achieving the objective of a given legal rule. Although its aim is to 

1827 The specific questions relating to these elements have not been included here owing to the limited scope of 
this abstract.
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repair a situation, this form of ‘as is’ can conflict with the principle of good faith under 
treaty law, especially where the legislator wrongly uses this national legal fiction to 
arrogate to itself rights of taxation. Moreover, the implementation of this fiction in 
cross-border situations may expose an individual taxpayer to double taxation owing to 
the concurrence of a fictitious and a real tax on income in two different States. States 
should pay more attention to these effects of the implementation of a legal fiction in 
income tax.

The above-mentioned problems may also occur when introducing a mixed legal fiction in 
income tax. Another possible problem of this presumptive profits tax centers around in-
compatibility with the ability-to-pay principle and the related right of ownership. After all, 
a tax on presumptive profits is far removed from a tax on income actually enjoyed and 
hence on income that generates an ability to pay. The tax legislator must therefore ensure 
that the use of a mixed legal fiction of this kind does not produce outcomes that differ 
markedly from the empirical reality of taxpayers. It should be noted, by the way, that this 
conclusion also applies to efficiency-motivated fictions. 

The study has also shown that social legitimacy (the perceived fairness of the rules of tax 
law) comes under pressure where the legislator uses the color of ‘as if’ in income tax. This 
is because the tax is not levied on the actual income generated. Empirical research shows 
that the respondents consider the use of a legal fiction in taxation to be acceptable for the 
prevention of abuse. There is less acceptance of efficiency-motivated fictions. Empirical 
research has also shown that taxpayers have little knowledge of the existence of legal 
fictions in taxation or of their justification. The legislator should therefore devote much 
more attention to communicating with the public about the use of legal fictions in 
taxation. In particular, it must explain why efficiency-motivated fictions are considered 
necessary. The legislator must draw attention to the existence of legal fictions both in the 
legislative texts and in the explanatory notes on tax returns, while at the same time giving 
the reasons for their existence and thus making them more comprehensible. 

It follows from the above that the use of legal fictions in taxation has not only advantages 
but also risks. This is why legal fictions must be used with restraint in income tax. The need 
for restraint is even more apparent where legal fictions are stacked. The accumulation of 
what are sometimes mutually contradictory motives tends to obscure the essence of the 
legal fiction (its justification). Moreover, the stacking of fictions increases the possibility of 
both a subsequent, undesirable change in the original motives and a clash with the core 
values of our tax system (such as the principles of equality and ability to pay) and also 
widens the gap between the fictitious legal reality and the empirical reality of taxpayers. 
Finally, I have pointed out the need for transparency, the motivation of both choice for 
and design of the legal fiction in income tax. Since almost every legal fiction in taxation is 
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intrinsically finite it is also necessary to monitor whether they continue to be needed. 
Once the purpose of a legal fiction in income tax can no longer be fulfilled, the fiction 
should lapse or be amended. This situation may occur if there has been a change in the 
ordinary legal reality in taxation, but also if the empirical reality of taxpayers changes. 
During the existence of a legal fiction in taxation there should therefore be periodic 
assessments of whether and, if so, to what extent its use is still necessary. After all, if there 
is a change in the two other dimensions of legal reality, the legal fiction may lose its 
justification or no longer fulfil the criteria for its existence for other reasons. It will also be 
necessary to continue this monitoring and review process in the intervening periods 
between assessments in order to ensure that the gap with the empirical reality does not 
widen (thereby making the fiction less acceptable to taxpayers). 

Restrained use of legal fictions in income tax can be guaranteed if, before introducing 
them, the legislator assesses them by reference to various criteria, including effectiveness, 
legitimacy (legal and social), clarity and accessibility, proportionality and the restrained 
use of stacking. 

Finally, a personal note
It follows from this study of legal fictions in taxation that they can aid both the design and 
the implementation of tax law. However, their presence in income tax also causes friction 
with important principles of law. The application of legal fictions in taxation can have 
striking consequences that affect both their lawfulness and their perception of justness. 
This can call into doubt the reasons for their existence. Naturally, there will always be a gap 
between tax law as it is and tax law as it ought to be. Indeed, the difference between what 
is and what ought to be (Sein und Sollen) is classic. But tax law extends beyond this gap. 
Even a legal fiction may not therefore be limited to what is, but should also express what 
ought to be.

A legislator who introduces a legal fiction in income tax to benefit from the advantages of 
its fictitious nature may never forget that these rules too must fulfil the requirements of 
‘what ought to be’. This is what legitimizes their existence. Legal fictions in income tax 
must also fulfil this promise of fairness. After all, law can be understood only in terms of 
this basic notion. If this promise is fulfilled, there can no longer be any objection to the 
‘untruth’ which the legal fiction in taxation reflects. Furthermore, taxation is not about 
proclaiming the truth. Nor does the use of a legal fiction in taxation even concern the 

reality, because the occurrence of the fiction causes a concurrence of three different 
realities. 

It is therefore neither the truth nor the reality which matters. Ultimately, as often in life, it is 
about truthfulness. Truthfulness requires that legal fictions in income tax are sincere, fair 
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and just. Legal fictions must be sincere in their intentions, fair in their communications and 
just in their consequences. These three conditions can be fulfilled if fictions meet the 
requirements set by the assessment framework. It is these conditions which can ensure 
that the use of the color ‘as if’ in taxation is and remains acceptable. 
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Vragenlijst publieksenquête1828 

Deze vragenlijst wordt afgenomen in het kader van een gezamenlijk onderzoek (…). In dit 
onderzoek willen we nagaan hoe mensen denken over (bepaalde) belastingregels in  
de inkomstenbelasting. Het invullen van de vragenlijst duurt ca. 10 minuten. Al uw antwoorden 
zijn vertrouwelijk en worden anoniem verwerkt. Wij verzoeken u vriendelijk om deze 
vragenlijst zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

Vraag 1. Hoe goed of slecht bent u op de hoogte van de Nederlandse regels op het 
gebied van de inkomstenbelasting?

U kunt kiezen voor een getal tussen 1 en 5. Een 1 staat voor ‘Zeer slecht’ en 5 voor ‘Zeer goed’.

Vraag 2. Welke omschrijving van belasting betalen omschrijft uw persoonlijke gevoel het 
beste?

O Ik draag iets bij
O Ik sta iets af
O Er wordt mij iets afgenomen

Vraag 3.a Hieronder volgt een aantal stellingen. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens 
of oneens bent met de stellingen?

Helemaal 
mee  

oneens

2 3 4 Helemaal 
mee eens

Ik zou me schuldig voelen als ik niet 
mijn volledige deel aan belastingen 
zou betalen.

O O O O O

De regels voor de Nederlandse 
 inkomstenbelasting zijn rechtvaardig.

O O O O O

Belastingontduiking is onacceptabel. O O O O O

Mensen met een hoger inkomen 
moeten meer belasting betalen, 
omdat deze sterkste schouders de 
zwaarste lasten kunnen dragen.

O O O O O

Ik voel mij gedwongen belasting te 
betalen.

O O O O O

1828 Het betreft de tekst aan van de vragenlijst die ten grondslag ligt aan het in deel 3 besproken empirische onder-
zoek. De oorspronkelijke nummering van de vragen is aangepast.
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Vraag 3.b Even los van belasting betalen. In hoeverre bent u het eens of oneens met de 
onderstaande stellingen?

Helemaal 
mee  

oneens

2 3 4 Helemaal  
mee eens

Ik houd mij altijd en in alle situaties 
aan de regels.

O O O O O

Ik voel mij moreel verplicht om me 
aan alle regels te houden.

O O O O O

Vraag 4. Hebt u de laatste keer dat u aangifte inkomstenbelasting deed dat zelf gedaan, 
met hulp van een ander of heeft u het volledig uitbesteed?

1 O Zelf gedaan 
2 O Met hulp van ander 
3 O Volledig uitbesteed 
4 O Niet van toepassing

Vraag 5. Moest u de laatste keer dat u uw aangifte inkomstenbelasting invulde uw 
vermogen (box 3) opgeven? 1829

Toelichting: U moet uw vermogen (onder andere spaargeld, aandelen of beleggingen, tweede 
woning) opgeven als dit meer waard is dan de vrijstelling. De vrijstelling in box 3 bedroeg voor 
2012 en 2013 € 21.139 voor alleenstaanden en € 42.278 voor partners.

1 O Ja 
2 O Nee 
3 O Weet ik niet 
4 O Zeg ik liever niet 
5 O Niet van toepassing

Uitgangspunt van de belastingwet is dat de belasting wordt berekend over het werkelijke 
inkomen van mensen. Hierop bestaan enkele uitzonderingen. 
Op sommige punten in de aangifte wordt de belasting niet berekend over het werkelijke 
inkomen, maar over een fictief bedrag dat in plaats komt van het werkelijke inkomen.  

Voorbeeld 
Voor een bepaald soort inkomen wordt het fictieve bedrag bijvoorbeeld vastgesteld op 
het gemiddelde inkomen van Nederlanders. Stel dat dit gemiddelde in 2014 € 10.000 
bedraagt. Het werkelijke inkomen van persoon A in dat jaar is € 9.000, van persoon B  
€ 10.000 en van persoon C € 11.000. De belasting wordt dan bij alle drie de personen 
berekend over € 10.000.

1829 Deze vraag wordt alleen gesteld indien uit antwoord op vraag 4 blijkt dat aangifte is gedaan.
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Vraag 6. Hoe eerlijk of oneerlijk vindt u het als bij belastingheffing wordt afgeweken van 
het werkelijke inkomen?

1 O Heel oneerlijk 
2 O  
3 O  
4 O  
5 O Heel eerlijk

 
NB De vragen hierna zijn uitgesplitst naar zes varianten. Elke variant veronderstelt een 
ander motief voor het hanteren van een fiscale rechtsfictie. De respondenten zijn at 
random verdeeld over de categorieën.
1. De reden dat de belastingwet op sommige punten afwijkt van het werkelijke inkomen 

is dat het invullen van de aangifte daardoor eenvoudiger wordt. Er wordt ook afgeweken 
van het werkelijke inkomen als iemand kan aantonen hoe hoog zijn werkelijke inkomen is.

2. De reden dat de belastingwet op sommige punten afwijkt van het werkelijke inkomen 
is dat het invullen van de aangifte daardoor eenvoudiger wordt. Er wordt niet afgeweken 
van het werkelijke inkomen als iemand kan aantonen hoe hoog zijn werkelijke inkomen is.

3. De reden dat de belastingwet op sommige punten afwijkt van het werkelijke inkomen 
is om het moeilijker te maken belasting te ontduiken. Er wordt ook afgeweken van het 
werkelijke inkomen als iemand kan aantonen hoe hoog zijn werkelijke inkomen is.

4. De reden dat de belastingwet op sommige punten afwijkt van het werkelijke inkomen 
is om het moeilijker te maken belasting te ontduiken. Er wordt niet afgeweken van het 
werkelijke inkomen als iemand kan aantonen hoe hoog zijn werkelijke inkomen is.

5. De reden dat de belastingwet op sommige punten afwijkt van het werkelijke inkomen 
is dat de Belastingdienst de aangifte dan makkelijker kan controleren. Er wordt ook 
afgeweken van het werkelijke inkomen als iemand kan aantonen hoe hoog zijn 
werkelijke inkomen is.

6. De reden dat de belastingwet op sommige punten afwijkt van het werkelijke inkomen 
is dat de Belastingdienst de aangifte dan makkelijker kan controleren. Er wordt niet 
afgeweken van het werkelijke inkomen als iemand kan aantonen hoe hoog zijn 
werkelijke inkomen is.

Vraag 7-12: Hoe acceptabel of onacceptabel vindt u de toepassing van deze belastingregels?

1 O Zeer onacceptabel 
2 O  
3 O  
4 O  
5 O Zeer acceptabel
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Vraag 131830 
Bij de belastingheffing wordt soms afgeweken van het werkelijke inkomen. Kunt u aangeven in 
hoeverre u het eens of oneens bent met de onderstaande stellingen?

Helemaal 
mee 

oneens

2 3 4 Helemaal 
mee eens

Afwijken van het werkelijke 
inkomen maakt het doen van 
aangifte eenvoudiger.

O O O O O

Afwijken van het werkelijke 
inkomen verkleint de kans om 
belasting te ontduiken.

O O O O O

Afwijken van het werkelijke 
inkomen zorgt ervoor dat  
de Belastingdienst aangiftes 
makkelijker kan controleren.

O O O O O

Vraag 14. Hieronder volgt een aantal stellingen. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens 
of oneens bent met de stellingen? 

De wetgever heeft het recht 
om op bepaalde punten in de 
aangifte af te wijken van het  
werkelijke inkomen.

O O O O O

Belastingregels waarbij wordt 
afgeweken van het werkelijk 
inkomen zijn uitsluitend in het 
voordeel van de Belastingdienst.

O O O O O

Belastingregels waarbij 
wordt afgeweken van het 
werkelijk inkomen dragen bij 
aan een eerlijke manier van 
belastingheffing.

O O O O O

Belastingheffing die afwijkt van 
het werkelijk inkomen voelt als 
een financieel nadeel voor mij.

O O O O O

Vraag 15. Als u uw aangifte invult, zou u dan willen weten waar in de aangifte er wordt 
afgeweken van uw werkelijke inkomen? 

1 O Ja 
2 O Nee

1830 Dit is een controlevraag. Verwacht wordt dat respondenten die variant 1 of 2 voorgelegd hebben gekregen, 
hoger zullen scoren op de eerste stelling dan de andere respondenten. Uit de antwoorden op deze vraag blijkt 
dat inderdaad.
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Vraag 16. Als uw (fiscale) inkomen anders wordt vastgesteld dan uw werkelijke inkomen, 
betaalt u meer of minder belasting dan wanneer naar uw werkelijke inkomen gekeken 
zou worden. In welke situatie vindt u de toepassing van deze afwijkingsregel rechtvaardig? 

1 O Als mijn fiscale inkomen hoger wordt vastgesteld dan mijn werkelijke inkomen 
  (en ik daardoor meer belasting moet betalen) 
2 O Als mijn fiscale inkomen lager wordt vastgesteld dan mijn werkelijke inkomen 
  (en ik daardoor minder belasting hoef te betalen) 
3 O In beide situaties 
4 O In geen van beide situaties

 
Vraag 17. Wat vindt u van regelingen in de inkomstenbelasting die afwijken van het 
werkelijke inkomen?

Vraag 18. Wist u, voordat u deze vragenlijst invulde, dat de Nederlandse belastingwet 
gebruik maakt van regelingen waarbij wordt afgeweken van het werkelijke inkomen? 

1 O Ja 
2 O Nee

Vraag 19. Heeft u tot slot nog opmerkingen over dit onderwerp?1831 

 

1831 De eveneens in deze enquête opgenomen vragen over het imago van de belastingdienst zijn niet overge-
nomen nu deze niet in mijn onderzoek zijn verwerkt. Ook de vragen over de persoonlijke situatie van de re-
spondenten zijn niet in de bijlage opgenomen, zie deel 3, hoofdstuk 2, par. 2.2.4.
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