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1 Verantwoording 

 

Daartoe uitgenodigd door de redactie van Tijdschrift Fiscaal Recht ben ik graag 

bereid mijn persoonlijke visie te geven op de uitvoering van - en het toezicht op – een 

toekomstgerichte belastingheffing. Ik zal dat doen vanuit een Nederlands perspectief. 

Ik zal ik de problematiek schetsen in de context van de causale samenhang tussen 

de toenemende regeldruk en de overstap op horizontaal toezicht. Daarbij zal ik nader 

ingaan op de Nederlandse bestuurlijke ontwikkelingen binnen de fiscaliteit. 

Horizontaal toezicht is immers geen geïsoleerd proces. Gegeven de onderliggende 

maatschappelijke trends en de bestuurlijke achtergronden van de overstap naar een 

systeem van horizontaal toezicht, zal ik vooral de vraag aan de orde stellen, wat de 

oorzaken zijn geweest van de gewijzigde uitvoeringscultuur. Bovendien zal ik 

aangeven wat deze nieuwe werkvormen betekenen voor de 

rechtmatigheidsopvattingen betreffende het belastingstelsel. Ten slotte zal ik mij 

enkele bespiegelingen veroorloven over de toekomst van het proces van 

belastingheffing in Nederland.1 

 

De thans gepresenteerde visie is in hoge mate mede bepaald door de 

gedachtenvorming die eerder heeft plaatsgevonden binnen een tweetal met elkaar 

samenhangende commissies, waarvan ik het voorzitterschap mocht bekleden. De 

eerste commissie was het Ondernemersklankbord Regeldruk. Deze commissie werd 

in november 2004 geïnstalleerd door de minister van Financiën en de 

staatssecretaris van Economische Zaken en had tot taak aanbevelingen te doen om 

de regeldruk te verminderen. Zij heeft - naast tussentijdse domeinrapporten - op 4 

februari 2007 haar eindrapport ‘Regels op maat’ uitgebracht. De tweede was de 

Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst (hierna telkens aangeduid als de 

Commissie HTB). Deze commissie werd geïnstalleerd in oktober 2011 door de 

staatssecretaris van Financiën en heeft in juni 2012 haar rapport ‘Fiscaal toezicht op 

maat’ uitgebracht. Het thans voorgelegde artikel is een uitvloeisel van de door mij als 

                                                 
1
 Ik heb een dergelijke beschouwing eerder gegeven voor de Vereniging voor Belastingwetenschap in 

Nederland en voorts een aantal aspecten toegelicht in enkele vriendenbundels. Ik zal de vindplaatsen 

niet telkens in dit artikel vermelden, aangezien dat te weinig toegevoegde waarde heeft. 
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voorstudie voor de Commissie HTB geschreven interne startnotitie. Bovendien heb ik 

de strekking van eerdere persoonlijke publicaties in deze notitie verwerkt. 

 

Wel zijn in deze bijdrage de accenten enigszins anders gelegd dan in het rapport 

werd gedaan. Ik ga thans niet uitvoerig in op de efficiency- en 

effectiviteitsbeoordeling door de Commissie HTB. Geïnteresseerden kunnen dat 

oordeel nalezen in het rapport. De belangstelling van fiscalisten pleegt vooral gericht 

te zijn op de rechtmatigheidsaspecten van horizontaal toezicht. Daarop is deze 

bijdrage toegespitst. De beoordeling van de effectiviteit en de efficiency van de 

uitvoeringsprocessen wordt veelal primair tot het professionele aandachtsgebied van 

de accountants gerekend en is in casu buiten bespreking gelaten 2. Ook zal ik de – 

overigens zeer interessante - internationale ontwikkelingen slechts zeer beknopt 

behandelen, alhoewel ik weet dat in OESO-verband grote belangstelling bestaat voor 

de Nederlandse ervaringen op het gebied van horizontaal toezicht en de inhoud van 

het rapport. 

 

 

2 Vertizontaal toezicht 

 

Bij de aanduiding ‘horizontaal toezicht’ moet meteen een relativerende kanttekening 

worden geplaatst. In feite is er geen sprake van horizontaal toezicht, terwijl strikt 

genomen de Nederlandse Belastingdienst ook geen toezicht uitoefent. Hij is gewoon 

uitvoerder van de belastingwetten. Hij wordt daarbij gecontroleerd door de 

rechterlijke macht die het handelen van de Belastingdienst toetst op 

rechtmatigheidsaspecten. Voorts worden de werkzaamheden verricht onder de 

politieke verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Financiën die daarover 

verantwoording verschuldigd is aan het parlement. Er is geen specifieke 

toezichthouder aangesteld die toezicht uitoefent op de uitvoering door de 

Belastingdienst.  

 

De uitvoeringsrelatie is niet ‘horizontaal’ in die zin dat sprake is van een gelijke 

positie van de Belastingdienst en de belastingplichtige. De uitvoering van de 

belastingwetgeving is en blijft uiteindelijk een publiekrechtelijke activiteit waarbij de 

Belastingdienst als overheidsorgaan als puntje bij paaltje komt over machtsmiddelen 

beschikt die tot zijn staatsrechtelijke monopolie behoren en die desgewenst kunnen 

                                                 
2
  Het rapport is te vinden op www.rijksoverheid.nl/documenten- en-rapporten/2012/06 
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worden ingezet. In feite is de aanduiding ‘horizontaal toezicht’ een codenaam3 voor 

de overstap op een hernieuwde handhavingsregie waarin het op vertrouwen 

gebaseerde horizontale toezicht, gecombineerd met verticaal toezicht, wordt 

veredeld tot ‘gerechtvaardigd vertrouwen’. Dat moet ertoe leiden dat de overgrote 

meerderheid van de aangiften gebaseerd is op een betrouwbaarheidsniveau dat een 

efficiënte en effectieve vorm van ‘ketentoezicht’ mogelijk maakt. Daarbij wordt een 

afweging gemaakt tussen de voor- en nadelen van verticaal toezicht. Daarom 

gebruikte ik als kopje voor deze paragraaf de aanduiding ‘vertizontaal toezicht’. Het 

transitieproces naar horizontaal toezicht houdt in dat wordt gewerkt aan 

herformulering van de beoogde beleidsdoelen en herijking van de 

beleidsinstrumenten die daarvoor kunnen worden ingezet. In dit artikel worden de 

plussen en minnen van deze ‘nieuwe’ uitvoeringsfilosofie, maar ook haar ontstaan en 

de toekomstperspectieven toegelicht.  

 

De Commissie HTB heeft het proces van horizontaal toezicht getoetst op effectiviteit, 

efficiency en rechtmatigheid. Ik heb, zoals gezegd, vooral gekozen voor een nadere 

bespreking van de rechtmatigheidsaspecten. Aandachtspunt is daarbij de 

beoordeling of het horizontaal toezicht past in het geldende wettelijke kader 

waarbinnen de belastingheffing zich dient te voltrekken. Hierbij zal ik nader bezien 

welke verbeteringsmogelijkheden wenselijk en mogelijk zijn. Bovendien zal ik mij ook 

wagen aan bespiegelingen over de vraag of het thans bestaande systeem van 

belastingheffing in de toekomst nog wel te handhaven is en of we niet aan de 

vooravond staan van een fundamentele wijziging in het systeem van aanslagregeling 

en controle daarop. Het beroep van financieel dienstverlener 

(belastingadviseur/bedrijfsfiscalist/accountant) zal onontkoombaar verandering 

ondergaan, evenals hun organisatiestructuren zich zullen aanpassen aan de zich 

wijzigende verhoudingen.  

 

Wat betreft de twee andere toetspunten beperk ik mij tot de conclusie van de 

Commissie HTB dat de Belastingdienst de effectiviteitsverbetering door horizontaal 

toezicht niet inzichtelijk heeft gemaakt en dat ook de kosteneffectiviteit ondoorzichtig 

is gebleven. Daarvoor moeten hoognodig adequate indicatoren worden ontwikkeld. 

Als de Belastingdienst voldoende gehoor geeft aan de gesignaleerde tekortkomingen 

acht de Commissie HTB de dienst evenwel voldoende in staat het in de toekomstige 

ontwikkelingen passende compliance-scenario te ontwikkelen. Het gesignaleerde 

                                                 
3
  De Commissie HTB heeft ervoor gekozen de ingeburgerde term, alhoewel inhoudelijk niet zuiver, te 

blijven gebruiken. 
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gebrek aan inzicht in effectiviteit en efficiency roept evenwel onzekerheid op over de 

effecten van horizontaal toezicht op de naleving van fiscale regels en daarmee op de 

belastingopbrengsten. Daar liggen verbeterpunten. Dat geldt met name voor de wijze 

waarop het horizontaal toezicht is uitgerold naar de mkb-ondernemingen. Daarvoor is 

een overtuigend scenario vereist waarin alle participanten, de Belastingdienst, de 

financiële dienstverleners en de ondernemers, de meerwaarde van het horizontale 

toezicht daadwerkelijk ervaren en erkennen. Voorts moet duidelijk zijn dat slechts 

bonafide belastingplichtigen profiteren van de vertrouwensrelatie en dat malafide 

praktijken de pas worden afgesneden. 

 

3  Belastingmoraal en horizontaal toezicht 

 

Horizontaal toezicht speelt zich af in het spanningsveld tussen wet en recht. Het 

appelleert aan het maatschappelijk rechtsbewustzijn en aan de bestaande 

belastingmoraal. Er zijn boekenkasten volgeschreven over de belastingmoraal en 

haar voedingsbodem. Ik zal mij hier beperken tot de uitdagende vraag of er zoiets 

bestaat als een aspiratiemoraal die een bezielende en verheffende werking heeft op 

de plichtmoraal en die ertoe leidt dat de bereidheid ontstaat tot een trouwhartige 

afdracht van de verschuldigde belasting. In hoeverre kan dit de tax compliance 

ondersteunen en grenzen stellen aan een ongewenst feitelijk fiscale gedrag?  

 

Naarmate de aspiratiemoraal bij een groter gedeelte van de samenleving op hoog 

niveau leeft, kan ook de rechtsnorm hoger worden gespannen. Daarom moet de 

samenleving idealen koesteren. Mensen willen vertrouwd worden. Ze beseffen dat 

zonder vertrouwen sociale interactie een stroeve en armoedige aangelegenheid blijft. 

Dit sluit aan op de staatsrechtelijke opvattingen van Thomas Hobbes, John Locke en 

Jean-Jacques Rousseau. Hun gemeenschappelijke visie is dat mensen bereid zijn tot 

een sociaal contract en dat zij in dat verband bepaalde individuele vrijheden 

overdragen aan de gemeenschap (democratie) of aan een superviserende soeverein.  

 

In de hedendaagse fiscaalwetenschappelijke literatuur in Nederland loopt een 

interessante discussie over de inhoud van de rechtsnorm. Hans Gribnau schetste in 

zijn bijdrage ‘Integriteit en verantwoordelijkheid in de fiscaliteit’4 de spanning tussen 

de aspiratiemoraal en de plichtmoraal. Hij stelde dat de rechtsbeginselen de interne 

moraal van het recht belichamen en dat deze rechtsbeginselen een bemiddelende 

                                                 
4
 Opstel opgenomen in de aan mij aangeboden bundel ‘Maatschappelijk heffen’, Kluwer, Deventer, 

2006. 
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functie vervullen tussen de abstracte waarden en het positieve recht. De beginselen 

vormen als zodanig de morele kern van het recht. Respect voor de beginselen is een 

conditio sine qua non voor het legitieme recht. In zijn latere Jan Giele-lezing 2007 

‘Bijdragen aan een rechtvaardige belastingheffing’5 trekt hij de conclusie dat er bij de 

belastingheffing steeds sprake moet zijn van een bepaalde mate van wederkerigheid, 

bijvoorbeeld in de vorm van bereidheid tot samenwerking of solidariteit op basis van 

onderlinge verbondenheid. Belastingen zijn immers geen doel op zichzelf. Ze stellen 

de overheid in staat de wederkerigheid tussen personen in de samenleving te 

ondersteunen en te versterken. Gebruik van het belastingrecht ten behoeve van 

zelfverrijking stuit op de bottom line van juridische wederkerigheid die besloten ligt in 

het vertrouwensbeginsel (blz. 40). Ook in zijn preadvies ‘Fiscale ethiek: wederkerige 

verantwoordelijkheid voor de integriteit van het belastingrecht’6 zie ik deze gedachten 

terug, alsmede in zijn oratie ‘Belastingen als moreel fenomeen’.7   

 

Evenals Gribnau maakt Richard Happé zich in het preadvies ‘Belastingethiek: een 

kwestie van fair share’8 zorgen over het gebrek aan respect voor de integriteit van het 

recht. Het is van belang dat een coöperatieve instelling ondersteund wordt door de 

conditie van reciprociteit. Ook hij wijst nadrukkelijk op het wederkerigheidskarakter 

van het recht. Hij stelt zich daarom ook terughoudend op met betrekking tot de 

instrumentele inzet van de belastingheffing. De doelmatigheid en effectiviteit van 

belastingsubsidies staan op gespannen voet met de rechtvaardigheidsdimensie van 

de verdelingsbeginselen.  

 

Ik ben van mening dat het belastingrecht geen zelfgenoegzaam systeem van normen 

is. Het is idealiter de uitdrukking van het eerder bedoelde sociaal contract. De 

overheid is de geïnstitutionaliseerde legitimatie daarvan. Politieke scoringsdrift, 

overkill en moeizaam uitvoerbare regelgeving doen afbreuk aan dit ideaalbeeld en 

verminderen het gezag van de belastingwet. Een dergelijk overheidsgedrag lokt een 

even opportunistisch gedrag van de belastingbetaler uit. Happé trekt in soortgelijke 

bewoordingen de conclusie dat wetgeving met evident onrechtvaardige elementen de 

coöperatieve opstelling van de burger in diskrediet brengt. Met zijn verwijzing naar de 

coöperatieve attitude als bindend element van de samenleving legt hij een 

interessante verbinding met de betekenis van het sociale contract in de filosofie van 

John Rawls. Het ethische gehalte van het maatschappelijk gedrag van de burger in 

                                                 
5
 Sdu, Amerfoort, 2007. 

6
 Vereniging voor Belastingwetenschap, Geschrift  243, 2011. 

7 Boom, Den Haag, 2013. 
8
 Zie noot 6. 
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de samenleving met betrekking tot de daarin levende rivaliserende claims, komt tot 

uitdrukking in zijn bereidheid het belang van de collectiviteit principieel mee te wegen 

en zo nodig te stellen boven zijn eigen belang. Zodra burgers niet meer het evenwicht 

weten te bewaren tussen het nastreven van het eigenbelang en het maatschappelijke 

belang, wordt het draagvlak van de sociale rechtsstaat ondermijnd. Zijn daarmee 

verband houdende ‘fair share’-benadering doet mij denken aan de aspiratiemoraal die 

de plichtmoraal ondersteunt zonder dat deze daarmee op één lijn kan worden 

gesteld.  

 

4 De verbindende kracht van vertrouwen 

 

Het voorgaande samenvattend kan worden betoogd dat vertrouwen de basis legt 

voor elk sociaal contract. Vertrouwen creëert constructieve omgangsvormen. 

Vertrouwen en verantwoordelijkheid heb ik daarom in diverse eerdere 

beschouwingen als voedingsbodem van houdbare regelgeving geduid. Zij moeten in 

het recht begrepen zijn (vanzelfsprekend zijn) om te voorkomen dat we een vloedgolf 

van regels over ons afroepen die onvoldoende intrinsieke rechtswaarde hebben om 

als bezielende kracht voor een constructieve samenleving te kunnen fungeren.  

Happé ziet als aanhanger van de rechtvaardigheidsopvatting van Rawls de 

samenleving als een ‘cooperative venture for mutual advantage’. Het vertrouwen 

daarin betekent dat burgers beseffen dat aan de burgerrechten ook burgerplichten, in 

casu: het betalen van belasting, verbonden zijn. Happé trekt daaruit de conclusie dat 

mensen bereid (dienen te) zijn hun ‘fair share’ aan de gemeenschap bij te dragen. 

Maar ter ondersteuning daarvan geldt wel als voorwaarde dat zij waarnemen dat 

anderen dat óók doen. Coöperatie steunt immers, zoals reeds gezegd, op de 

voorwaarde van deze reciprociteit.  

 

Joop Roes refereert in dit verband in zijn opstel ‘Ethiek van de belastingadviseur’9 

aan het belang van de Aristotelische deugdethiek. De deugdzaamheid is de houding 

die je in staat stelt het midden te vinden tussen wat moet en wat ideaal zou zijn. 

Deugdzaamheid legt een koppeling tussen normen en waarden. Daar waar de 

normen een objectiverende en verplichtende werking hebben, zijn waarden niet op 

het minimum, maar juist op het maximum gericht. Waarden hebben een motiverende 

werking, maar hun geldingskracht is slechts werkzaam bij degenen die zich door de 

waarden aangesproken voelen. De deugd fungeert als verbindingsschakel tussen de 

                                                 
9
 Maatschappelijk heffen, Kluwer, Deventer, 2006  
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normstelling (in negatieve zin aangevende de ondergrens) en de waarde (in positieve 

zin aangevende de aantrekkingskracht). De deugd verwijst naar de pedagogische 

context; naar het leerzame. Hiermee verwoordt hij wat ik bedoel met het overbruggen 

van de afstand tussen de aspiratiemoraal en de plichtmoraal. De ambitie moet zijn ‘te 

willen deugen’.  

 

Op dit snijvlak tussen normen en waarden liggen beslissingen die samenhangen met 

maatschappelijk verantwoord burger- of ondernemerschap. Soms is het beter niet de 

grenzen (of de mogelijkheden) van de wet op te zoeken, omdat dit maatschappelijk 

wordt afgestraft door negatieve publiciteit, kritische reacties van de consument 

personen in het relevante netwerk of uitingen van ongenoegen door andere 

stakeholders.10 In de publieke opinie kan zodoende een norm uitkristalliseren met een 

zodanig maatschappelijk afdwingbaar karakter dat het welbegrepen eigenbelang 

vereist zich naar die norm te voegen. Het afdwingbare karakter maakt dat deze norm 

assimileert met de plichtmoraal. De aspiratiemoraal ligt echter, zoals eerder 

opgemerkt, op een hoger echelon en overstijgt de overwegingen van eigenbelang en 

de externe afdwingbaarheid. Ze voedt het streven het eigenbelang in harmonie te 

brengen met het maatschappelijk belang. Op dat hogere vlak bevindt zich ook de ‘fair 

share’- benadering. Anders gezegd: de ‘fair share’-normering ligt in de ethische sfeer 

en kan als zodanig niet door de Belastingdienst (of de samenleving) worden 

afgedwongen. Het is geen rechtsnorm. Ze heeft wel een normverheffende werking. 

Deze beschouwingen verwoorden de ontwikkeling van de tax compliance en vormen 

ook de opmaat naar een stelsel van horizontaal toezicht. 

 

 

5 Horizontaal toezicht als uitdrukking van gerechtvaardigd vertrouwen 

 

De samenleving maakte rond de millenniumwisseling een ingrijpend proces door van 

heroriëntatie op de gegroeide bestuurlijke verhoudingen. Het besef brak door dat we 

moesten inzetten op een ‘Andere Overheid’11. Burgers, instellingen en 

ondernemingen vinden regels weliswaar nuttig en noodzakelijk, maar voelen zich ook 

te vaak ingeweven in een cocon van voorschriften die hen de gewenste 

bewegingsvrijheid en initiatief ontneemt. De oorspronkelijke positie van de overheid 

als superviserende en dienstbare coördinator van het algemeen belang raakte door 

                                                 
10

 S.A. Stevens, De fair share plicht van landen en ondernemingen, Tijdschrift Fiscaal 
Ondernemingsrecht, maart 2014, nr. 131.  
11

 WRR, De toekomst van de nationale rechtsstaat, Den Haag, Sdu 2002 
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te dominant overheidsgedrag steeds meer op de achtergrond. Regels werden benut 

als besturingsinstrumenten door beleidsmakers die pretendeerden het beste te 

weten wat goed was voor de samenleving. Dat heeft tot een onwenselijke vorm van 

maatschappelijke vervreemding geleid.12 De overheid is gaandeweg weer haar 

dienstbare opstelling moeten gaan hervinden. Regelgeving moest weer de vereiste 

flexibiliteit krijgen om iedereen soepel te laten invoegen in de dynamiek van het 

maatschappelijke verkeer. Stoplichtregelgeving moest worden getransformeerd naar 

rotonderegelgeving. Evenals rotondes de mobiliteit dienen zonder afbreuk te doen 

aan de verkeersveiligheid, is dat ook in het rechtsverkeer mogelijk. Het doel moet 

centraal staan, niet het middel. Regelrigiditeit is een belangrijke hinderpaal bij het 

onderhouden van soepele verhoudingen tussen uitvoerders en toezichthouders 

enerzijds en burgers, instellingen en bedrijfsleven anderzijds. Dit noopt tot een 

aanpassing van de huidige, veelal strak verticaal georganiseerde uitvoerings- en 

toezichtsstructuur. Het is nodig te kiezen voor een uitvoeringsorganisatie die effectief 

en efficiënt is en die bovendien dienstbaar is aan de in het maatschappelijk verkeer 

levende behoefte aan zekerheid.  

 

Deze bewustwording is voor de Belastingdienst het startsein geweest voor 

‘horizontaal toezicht’. Het gaat er daarbij om wederzijds vertrouwen te creëren tussen 

belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders 

verantwoordelijkheden en mogelijkheden zijn om het recht te handhaven en om het 

vastleggen en naleven van wederzijdse afspraken. Via horizontaal toezicht kan 

ruimte worden gegeven voor een professionele wetstoepassing op basis van 

wederzijds respect en gerechtvaardigd vertrouwen. In die sfeer kunnen nieuwe 

werkprocessen worden ontwikkeld, zoals het afsluiten van convenanten, die 

belangrijke hulpmiddelen zijn in het transformatieproces van bureaucratische naar 

meer persoonsgerichte en functionele omgangsvormen, gericht op een adequate 

rechtsbedeling. De kern van het handhavingsmodel is de betrouwbaarheid van de 

aangifte te verbeteren met handhaving in de actualiteit. Deze aanpak heeft tot doel 

de compliance te verhogen. Zij beoogt de bereidheid om de regels vanuit innerlijke 

drijfveren getrouw na te leven en het streven de integriteit van de burgers, 

ondernemingen en instellingen op het gewenste niveau te houden of te verbeteren. 

In de woorden van Gribnau: de doelstelling moet zijn coöperatie te creëren op 

voorwaarde van reciprociteit.  

 

                                                 
12

 L.G.M. Stevens, Naar een solidaire participatiemaatschappij, Willem Drees Lezing 2008, Kluwer, 
Deventer. 
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Voor een deugdelijke handhaving is een cruciale factor de mate waarin de wetgever 

erin slaagt het morele ideaal van de samenleving te verwoorden in de wetgeving, 

hetzij door duidelijke teksten, hetzij door een richtinggevende considerans of 

memorie van toelichting waarin de strekking van de wet duidelijk wordt aangereikt. 

Dat is een basisvoorwaarde voor de legitimiteit van de belastingheffing. In de praktijk 

ontbreekt vaak de daarvoor vereiste zorgvuldigheid. Om de overspannen en 

averechts werkende regeldruk te verminderen is het noodzakelijk in te zien dat de 

maakbaarheid van de samenleving haar grenzen heeft. Instrumentele inzet van het 

heffingsinstrument moet daarom met kritische terughoudendheid geschieden. De 

massaliteit van de werkprocessen van de Belastingdienst staat bij voortduring op 

gespannen voet met de behoefte aan maatwerk. Kwaliteit van wetgeven eist dat van 

stond af aan de uitvoerbaarheid onderwerp van aandacht is. Dat vereist een vorm 

van dubbelsporig wetgeven, waarin robuust wordt afgewikkeld wat robuust kan en 

fijnmazig wat fijnmazig moet.  

 

Internationaal ligt dit alles nog beduidend lastiger. Daar wordt steeds duidelijker 

zichtbaar dat het gebruik van internationale belastingontwijkingsroutes, het benutten 

van gebreken in de internationale mogelijkheden tot uitwisseling van fiscaal relevante 

informatie en de gebruikmaking van belastingparadijzen de veronderstelde ‘fair 

share’ van internationaal opererende personen en bedrijven verstoort. De nationale 

en internationale kwaliteitstekorten, aansluitingsproblemen tussen de nationale 

wetgevingen en schadelijke belastingconcurrentie vanuit belastingparadijzen 

verdienen derhalve zo snel mogelijk te worden weggewerkt. Verbetering van de 

‘international tax justice’ zal een van de ambities voor de toekomstige (internationale) 

rechtsorde moeten zijn. Dit alles mag echter niet op een gemakzuchtige manier 

worden nagestreefd door te schermen met abstracte rechtsnormen, die appelleren 

aan ‘hogere idealen’, zoals de ‘fair share’-benadering, maar die onvoldoende 

concreet zijn. Het vereist dat de overheid de maatschappelijk gewenste ‘fair share’ 

eenduidig in de wet weet te verwoorden. Als ze daar onvoldoende in slaagt, is dit een 

indicatie dat de gewenste verdeling kennelijk te weinig maatschappelijk draagvlak 

heeft. Dat tekort kan niet worden opgevangen door open ethische normen te 

introduceren, want deze refereren vooral aan de aspiratiemoraal en kunnen niet 

functioneren op het niveau van de plichtmoraal die voor de belastingheffing bepalend 

is. Bovendien kan een abstract begrip ‘fair share’ nauwelijks dienstbaar zijn bij de 

internationale verdeling van de belastingdruk, aangezien daarvoor de internationaal 

levende opvattingen over ‘fairness’  te weinig eenduidig zijn.  
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Intussen is er wel een levendige interactie tussen de aspiraties die men koestert en 

de mogelijkheid de regels daadwerkelijk te concretiseren, alsmede de naleving ervan 

af te dwingen. Zo kan gewezen worden op het door de OESO op 19 juli 2013 

gelanceerde actieplan betreffende “Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS) en het 

door de Europese Commissie gepresenteerde actieplan ‘Communication from the 

Commission to the European Parliament and the Council, An action plan to 

strengthen the fight against tax fraud and tax evasion’, COM (2012) 722 final, 

betreffende een effectievere aanpak van belastingontduiking en -ontwijking in de EU. 

Het ligt voor de hand dat deze initiatieven zullen leiden tot een beter beeld van de 

omvang, samenstelling en oorzaken van de bestaande tax gap en dat zij het 

internationale belastingrecht tot een hoger rechtsniveau kunnen opstuwen. Deze 

ontwikkelingen worden ook geïntegreerd in het tax control framework dat aan 

horizontaal toezicht ten grondslag ligt. Er is in dat opzicht echter nog een lastige, 

maar boeiende weg te gaan. 

 

6 Overstap Nederlandse Belastingdienst naar horizontaal toezicht 

 

Drie omstandigheden hebben in Nederland in het bijzonder geleid tot de herijking van 

de uitvoeringsfilosofie van de Belastingdienst. In eerste instantie werd, gegeven het 

grote aantal belastingplichtigen en de te controleren aangiften, steeds duidelijker dat 

het nastreven van een 100%-controledichtheid slechts kan uitmonden in kostbare 

symboolpolitiek. Een risicogerichte systeemcontrole kan veel effectiever zijn. 

Daarnaast hoeft de Belastingdienst niet langer ter wille van een preventief 

afschrikwekkend karakter in zijn communicatie met de belastingplichtige de sfeer van 

geïnstitutionaliseerd wantrouwen uit te stralen. In tweede instantie was een 

belangrijke factor het reeds vermelde en toegelichte WRR-rapport en het daarop 

gebaseerde programma ‘Andere overheid’. Het fungeerde als een gelegitimeerde 

inspiratiebron om de wijze van uitvoering en toezicht ter discussie te stellen. In derde 

instantie waren de ook bij de Belastingdienst binnengedrongen regelrigiditeit en de 

klachten daarover in de (internationale) adviespraktijk aanleiding het beleid nader te 

bezien. De dialoog met het bedrijfsleven over de wijze van toezicht door de 

Belastingdienst viel samen met de inwerkingtreding van de code-Tabaksblat die 

beoogde te komen tot versterking van de Nederlandse Corporate Governance. Deze 

ging stringentere eisen stellen aan de mate waarin het ondernemingsbestuur ‘in 

control’ was, waarbij ook de fiscale risico’s nadrukkelijk in de beschouwingen 

moesten worden betrokken. Anders dan voorheen het geval was, werd de fiscale 

positie van de onderneming een expliciet aandachtspunt van de raden van bestuur. 
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Het lag voor de hand om daarop in te spelen en te bezien hoe de bereidheid tot 

naleving van de regelgeving (compliance) en de daaruit voortvloeiende beperking 

van fiscale geschillen en risico’s kon worden verbeterd in belang van de overheid en 

het bedrijfsleven.  

 

Bij verkenning van de irritatiepunten in de uitvoeringssfeer kwam al gauw de klacht 

boven water dat de Belastingdienst te zeer werkte vanuit wantrouwen, waardoor het 

controleproces onnodig stroperig en te weinig transparant was. Het horizontaal 

toezicht beoogde als reactie daarop vooral een verleidingsstrategie te zijn die door 

aanpassing van de bestuurscultuur de nalevingsbereidheid van het bedrijfsleven, de 

burgers en instellingen zou versterken. De Belastingdienst wenste het toezicht op de 

naleving van de belastingwetgeving doelmatig, efficiënt en op rechtvaardige wijze te 

realiseren. Hij wilde overstappen op ‘handhaven in het heden’. Hij wilde zijn 

controlecapaciteit en -energie niet langer investeren in controles achteraf die leiden 

tot naheffingen en boetes. Hij wil met belastingplichtigen op basis van wederzijds 

vertrouwen afspraken maken over de nakoming van fiscale verplichtingen, zodat 

correcties achteraf kunnen worden voorkomen. Het werken in de actualiteit versterkt 

het probleemoplossend vermogen en verkleint de onzekerheid die gepaard gaat met 

controles achteraf en langdurige (gerechtelijke) geschilbeslechting. Tegelijkertijd 

moet de belastingplichtige in alle opzichten kunnen vertrouwen op het rechtsstatelijke 

functioneren van de Belastingdienst. Kernbegrippen zijn de reeds genoemde 

elementen: wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie.  

 

Bijkomend voordeel van de introductie van deze nieuwe uitvoeringsopzet was dat bij 

het sluiten van een convenant ook allerlei ‘oude kwesties’ in goed overleg konden 

worden opgelost. Ook was de overstap op horizontaal toezicht een geschikte 

mogelijkheid voor de Belastingdienst om de verkrampte toepassing van de 

belastingwetgeving, waarin elke mogelijkheid om de wetstoepassing af te stemmen 

op de bijzondere situatie van het concrete geval de pas werd afgesneden, te 

nuanceren. Het ‘freies Ermessen’ van de inspecteur kon daardoor op een in de tijd 

passende wijze in ere worden hersteld. Horizontaal toezicht kon weer ruimte geven 

voor een professionele wetstoepassing op basis van wederzijds respect en 

vertrouwen. 

 

De overstapoperatie naar wat ‘horizontaal toezicht’ is gaan heten, is in 2005 gestart 

met een proefproject horizontaal toezicht bij Zeer Grote Ondernemingen (ZGO), 

gevolgd door een proefproject bij Middel Grote Ondernemingen (MGO). De 
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toenmalige directeur-generaal Belastingen heeft de start omschreven als een intuïtief 

proces. De invoering en verdergaande ontwikkeling van het horizontaal toezicht door 

de Belastingdienst steunden vooral op intuïtieve keuzes. Uiteraard is deze intuïtie 

mede gevormd door daaraan voorafgaande inzichten in toonaangevende rapporten, 

zoals het eerder genoemde rapport ‘De toekomst van de nationale rechtsstaat’ 

(2002) van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.13 Daarin wordt 

gewaarschuwd dat de samenleving niet verstrikt mag raken in een verstikkende 

regeldruk en dat moet worden ingespeeld op een groter zelfregulerend vermogen 

van de maatschappij. Maar in feite lag aan deze overstap niet meer dan een beknopt 

startdocument met uitgangspunten ten grondslag. Het concept voor het ‘horizontaal 

toezicht’ is werkenderwijs ontwikkeld; de invoering had het karakter van een 

incrementeel proces. Later werd horizontaal toezicht uitgerold over hele segmenten 

van het bedrijfsleven, maar dit gebeurde zonder dat de intuïtie werd aangevuld met 

een rationeel onderbouwde beleidsstrategie. Naar het oordeel van de Commissie 

HTB is de dienstleiding te lang blijven ‘hangen’ in de intuïtieve onderbouwing van het 

horizontaal toezicht en is er te weinig energie en aandacht gestopt in sturing op basis 

van adequate bestuurlijke informatie. De commissie constateerde dat er bij de 

introductie van het horizontaal toezicht geen uitgewerkt plan van aanpak werd 

gepresenteerd, er geen nulmeting heeft plaatsgevonden, er evenmin duidelijke 

prestatie- en/of kritische succesindicatoren zijn geformuleerd en verder dat tot op de 

dag van publicatie van het onderzoeksrapport geen adequate sturingsmechanismen 

zijn ontwikkeld. Pas in april 2012 is er voor het MKB een (in de ogen van de 

commissie overigens weinig overtuigende) business case opgesteld. Op deze punten 

heeft de Belastingdienst stappen tot verbetering van het proces van horizontaal 

toezicht aangekondigd. 

 

7 Van vertrouwen naar gerechtvaardigd vertrouwen 

 

Reeds meermalen is aangegeven dat vertrouwen het existentiële verbindingsmiddel 

is waarmee leefgemeenschappen moeten worden opgebouwd. Dat is het kernpunt 

van horizontaal toezicht. In de uitvoeringssfeer is een cruciale vraag of vertrouwen 

de mogelijkheid van (steekproef)controle uitsluit. In de literatuur bestaat geen 

overeenstemming over de vraag in hoeverre controle nog mogelijk is zonder 

daarmee de vertrouwensrelatie te schaden. Daarbij lijkt de perceptie van de actoren 

bepalend: ervaren zij de controle als een uiting van wantrouwen, of wordt controle 

                                                 
13

 WRR, De toekomst van de nationale rechtsstaat, Den Haag, Sdu, 2002, p. 111. 
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gezien en geaccepteerd als een ondersteuning van de vertrouwensrelatie die tot 

bevestiging leidt? In convenantsrelaties moet derhalve de functie van de controle 

door partijen indringend zijn besproken en de bedoeling daarvan moet door alle 

participanten op gelijksoortige wijze worden beleefd.14 Naar mijn mening sluit 

horizontaal toezicht een systeem van steekproefcontroles niet uit. 

 

Horizontaal toezicht en de daarmee samenhangende convenanten hebben vooral 

betrekking op de wijze van naleving van de wetgeving. Het betreft gedragsafspraken 

die tot doel hebben de wettelijke bepalingen toe te passen op een 

zekerheidscheppende wijze zonder dat onnodig bewerkelijke uitvoerings- en 

controlewerkzaamheden. Daarbij zijn uiteraard ook de kwaliteit en complexiteit van 

wetgeving bepalend voor de uitvoerings- en toezichtslast. De wetgever zou meer oog 

moeten hebben voor de met de wetgeving samenhangende uitvoeringsproblemen. 

Een grotere bewustwording van de samenhang tussen wetgeving en uitvoering is 

belangrijke uitvoerbaarheidswinst te behalen. Conflictgevoelige wetgeving zet de in 

het horizontale toezicht beoogde vertrouwensrelatie onder druk en verhoogt 

zodoende de regeldruk. De regeldruk is immers een kwalitatieve, gevoelsmatige, 

ervaring. Het gaat om de beleving. Gevoelens van irritatie worden niet zo zeer 

opgeroepen door de hoeveelheid regels, maar door de verkeerde soort regels. 

Tegenstrijdigheid, irriterende futiliteit of onzinnigheid in de regelgeving kunnen meer 

druk opleveren dan een groot aantal effectieve en efficiënte regels die geen hinder 

veroorzaken. Dergelijke negatieve gevoelens over de regelgeving hebben 

uitstralingseffecten naar de uitvoerings- en toezichtslast. In het proces van 

horizontaal toezicht kan ruimte worden gevonden om nader te bepalen hoe 

onduidelijke regelgeving in de concrete gevallen moet worden toegepast. De 

bedoeling van de wetgever kan zodoende worden vertaald naar een 

handhavingsscenario voor de werkvloer. In veel gevallen is dat voor ondernemers 

bevredigender dan jarenlange onzekerheid over de uitkomst van rechterlijke 

procedures.   

 

De Belastingdienst is daarin met de introductie van het horizontale toezicht voorloper 

ten opzichte van andere toezichthouders.15 Hij poogt de uitvoerings- en 

toezichtsfilosofie op het versterken van deze vertrouwensrelatie te baseren en af te 

                                                 
14

 L.A. de Goffau, Vertrouwen in horizontaal toezicht (Tax Assurance in beeld, deel 3), Breukelen: 
Nyenrode Business Universiteit 2008, par. 2.3. 
15

 De voor- en nadelen daarvan zijn uiteengezet in het opstel van L.G.M. Stevens, ‘De maat van 
regelgeving’, in: W. Verhoog, P. van der Zanden & R. Schouten (red.), Assurance voor de 21

e
 eeuw, 

NIVRA-VERA 2007. 
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stemmen op het karakter van de onderneming. Door de accentverschuiving van 

verticaal naar horizontaal toezicht kan – ondersteund door professioneel opgezette 

risicoanalyse- en selectiesystemen – het toezicht beter worden gedifferentieerd in 

globaal toezicht op de trouwhartige nalevers en repressief toezicht voor de malafide 

elementen van een sector. Met deze werkwijze kan de Belastingdienst de 

beschikbare controlecapaciteit voorts doelmatiger inzetten.  

 

De acceptatie van nieuwe werkprocessen, zoals het afsluiten van convenanten, kan 

een belangrijk hulpmiddel zijn bij het omturnen van bureaucratische naar 

persoonsgerichte en functionele omgangsvormen, gericht op een adequate 

rechtsbedeling.16 Voorts kan het de compliance verbeteren. Helaas is deze intuïtieve 

benadering (nog) niet met concrete ervaringsgegevens te onderbouwen. De Goffau 

constateert terecht dat het meten van de effecten van compliance nog in de 

kinderschoenen staat en dat geen verantwoorde uitspraken kunnen worden gedaan 

over de kwantitatieve effectiviteit van compliancebevorderende maatregelen.17 Het is 

van belang dat daarvoor betrouwbare indicatoren worden ontwikkeld.  

 

Horizontaal toezicht is ook uitdrukking van het besef dat de ondernemer de ruimte 

moet krijgen de regels op een optimale wijze na te leven en de bedoelingen ervan tot 

gelding te brengen. Daarop moet ook de uitvoerings- en toezichtscultuur worden 

afgestemd. Uitvoering, toezicht en handhaving moeten op basis van geïntegreerde 

risicoanalyses gedifferentieerd worden uitgevoerd. Een belangrijke indicatie dat 

toepassing van horizontaal toezicht een verantwoord risico impliceert, kan worden 

ontleend aan het door de onderneming opgestelde Tax Control Framework (TCF). 

Dit document als ‘toegangscontrole’ is echter nogal arbeidsintensief en impliceert het 

risico dat daaraan steeds verdergaande eisen worden gesteld. De onderneming 

moet voor zichzelf ervoor zorgen aan de hand van een TCF te kunnen waarmaken 

dat zij met betrekking tot de fiscaliteit ‘in control’ is en dat zij haar interne financiële 

rapportages op orde heeft. Dat is in principe een aangelegenheid van de ondernemer 

zelf: hij bouwt een TCF en geeft aan of, en in welke mate, hij ‘in control’ is. 

Vervolgens is de Belastingdienst aan zet voor de beoordeling of hij eveneens van 

mening is dat met dit TCF een voldoende graad van systematische betrouwbaarheid 

is bereikt. In de praktijk blijkt er echter, zowel bij belastingplichtigen als onder de 

medewerkers van de Belastingdienst, behoefte te bestaan aan de vastlegging van 

                                                 
16

 J.L.M. Gribnau, 'Belastingmoraal en compliance. Het belang van legitimiteit van de Belastingdienst', 
WFR 2008/6790. 
17

 L.A. de Goffau, Vertrouwen in horizontaal toezicht (Tax Assurance in beeld, deel 3), Breukelen: 
Nyenrode Business Universiteit 2008, paragraaf 4.3. 
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eenduidige minimale eisen waaraan een TCF moet voldoen. Het ontbreken van 

eenduidige criteria wordt ervaren als een handicap bij de inrichting en beoordeling 

van het TCF. Hetzelfde gevoel van onzekerheid wordt ervaren voor wat wordt geacht 

de juiste ‘tone at the top’ te zijn en welk normenkader daarvoor moet worden 

gehanteerd. Hierin schuilen verbeteringsmogelijkheden, maar de concrete 

vastlegging in regels bevat ook het risico dat de gewenste uitvoeringsflexibiliteit weer 

wordt ‘dichtgeregeld’. 

 

De Commissie HTB oordeelde per saldo positief over de switch in de achterliggende 

bestuurlijke opvattingen. Zij adviseerde een balans te zoeken tussen het verticale en 

het horizontale toezichtmodel: ‘soepel waar het kan en streng waar het moet’. Zij was 

voorts van mening dat de uitwerking van het nieuwe handhavingsmodel voldeed aan 

de geldende rechtmatigheidseisen. Dat liet onverlet dat tegelijkertijd de 

maatschappelijke behoefte ontstond aan versterking van de rechtsbescherming. 

Gebrekkige transparantie over doel en strekking van de standaardconvenanten gaf 

onnodig voeding aan de gedachte dat de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid in de 

verdrukking zouden kunnen komen. Er heeft naar het oordeel van de commissie in 

de introductiefase te lang onduidelijkheid bestaan over de status van het convenant 

en de strekking van de daaruit voortvloeiende afspraken. Maar per saldo is de 

rechtmatigheid van horizontaal toezicht steeds binnen de wettelijke kaders gebleven.  

 

In dat licht bezien is het goed dat de Belastingdienst niet al te snel toegeeft aan de 

neiging om de procedures rond horizontaal toezicht tot in detail te standaardiseren 

en te juridiseren. Als alles tot in detail juridisch zou worden dichtgespijkerd en alle 

soepelheid in de uitvoering zou worden geëlimineerd, is er geen ruimte - en ook geen 

noodzaak meer - voor wederzijds vertrouwen. Van het concept van ‘horizontaal 

toezicht’ komt dan niets terecht. De Commissie HTB achtte het daarom wenselijk het 

werken met tax control frameworks en convenanten enige ontwikkelingstijd te 

gunnen. Wel zou de transparantie kunnen worden verbeterd door organisatorische 

maatregelen te treffen, waardoor duidelijker wordt in welke rol de belastinginspecteur 

uitspraken doet: als bestuursorgaan dat moet besluiten over een aanslag, of als een 

van de vele belastingambtenaren die betrokken zijn bij een convenantsrelatie. 

Daarbij dient het voor de belastingplichtige, financieel dienstverleners en anderen 

duidelijk te zijn in welke hoedanigheid een medewerker van de Belastingdienst 

optreedt. Voor de wet kan er geen verschil in behandeling worden gemaakt tussen 

belastingplichtigen die wel en die niet onder horizontaal toezicht staan. Dat is in het 

traditionele toezicht trouwens niet anders. Ook daar handelt de inspecteur met 
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betrekking tot de intensiteit van de toegepaste controle en de wijze van afwikkeling 

van de aangifte naar bevind van zaken. Horizontaal toezicht maakt het 

onderliggende handhavingsmodel en de verwerking van de aangifte in feite juist 

inzichtelijker en minder willekeurig. De grotere mate van transparantie van het proces 

beperkt de mogelijkheid van ongelijke behandeling. Aanvullende rechtsbescherming 

kan worden overwogen bij cruciale beslissingen, zoals het besluit tot het al dan niet 

toelaten tot een convenant of het opzeggen daarvan.  

 

De toekomst moet leren of, en hoe sterk, behoefte bestaat aan een dergelijke 

voorziening. Het is zeer wel mogelijk dat in de toekomst door de opkomst van ‘tax 

assurance’ als nieuwe discipline en de ‘tax assurance provider’ als nieuwe 

beroepsgroep behoefte gaat ontstaan het regime van horizontaal toezicht wettelijk 

nader te reguleren. Daarbij moet echter wel vermeden worden dat convenanten door 

juridificering van de gedragsregels het tegendeel bereiken van het doel waarvoor ze 

zijn opgesteld en afgesloten. Convenanten regelen de rechtsstatelijke 

omgangsvormen. Zij behoren geen instrument te zijn voor een serviele 

wetsinterpretatie die de financiële dienstverleners inkapselt in ambtelijke directieven. 

Convenanten zijn ook niet de uitdrukking van de acceptatie van de ‘fair-share’- 

benadering als bron voor rechtsvinding. Ze behoren geen instrument van de fiscus te 

zijn om ‘grensverkennend gedrag’ te ontmoedigen. Convenanten zijn hulpmiddelen  

gericht op deugdelijke handhaving van de rechtsregels. 

 

8 De rechtmatigheidstoets op horizontaal toezicht 

 

Horizontaal toezicht is tot stand gebracht zonder daarop gerichte wetgevende 

initiatieven om bestuurlijke in te spelen op gewijzigde maatschappelijke 

verhoudingen. In het algemeen is de uitvoering van de overheidstaak en het toezicht 

daarop ondergebracht in gescheiden organisaties. In de fiscaliteit kennen we 

evenwel een minder stringente functiescheiding tussen uitvoering en toezicht dan op 

diverse andere beleidsterreinen gebruikelijk is.18 De Belastingdienst is als onderdeel 

van het ministerie van Financiën wettelijk belast met het heffen en innen van 

belastingen.19 Het directoraat-generaal Belastingdienst zorgt - samen met de 

                                                 
18

 Soms wordt in plaats van toezicht gesproken over ‘inspectie’. De inspectietaak is vaak afgescheiden 
van de uitvoerende taak en wordt ook veelal door een afzonderlijke dienst met eigen 
verantwoordelijkheid uitgevoerd. De benaming ‘inspecteur van belasting’ is in die context misleidend, 
want zijn werkzaamheden hebben een uitvoerend karakter. 
19

 Art. 2, vierde lid, AWR: ‘Het in de belastingwet genoemde bestuur van ’s Rijksbelastingen wordt 
uitgeoefend door de door Onze Minister aangewezen ambtenaren.’ Op deze bepaling steunt ook de 
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Belastingdienst - voor de uitvoering van het fiscale beleid. De Belastingdienst is het 

organisatieonderdeel van het ministerie waaraan de taken en bevoegdheden voor 

heffing en inning van belastingen zijn opgedragen. Alle geledingen van de 

uitvoeringsorganisatie leggen verantwoording af aan de ambtelijke top.  

 

De belastingheffing in Nederland is wettelijk opgedragen aan ‘de inspecteur’. Dat is 

het bestuursorgaan dat wettelijk bevoegd is verklaard. In feite zijn dat de voorzitters 

van de managementteams van de verschillende onderdelen van de Belastingdienst 

die als zodanig zijn aangewezen. Zij hebben in beginsel landelijke bevoegdheid met 

betrekking tot de belastingen waarvan de heffing aan hen is toevertrouwd. Er worden 

geen nadere eisen gesteld aan de persoon die deze bevoegdheid uitoefent. Het is 

een interne aangelegenheid aan wie deze functie wordt opgedragen.20 De inspecteur 

is binnen de bestuursrechtelijke kaders van de rechtsbedeling op grond van deze 

wettelijke aanwijzing autonoom in het vaststellen van de aanslag. Dit staat in 

vakkringen bekend als het reeds genoemde ‘freies Ermessen’ van de inspecteur.  

 

De inspecteur is tegelijkertijd zodoende hiërarchisch ondergeschikt aan de 

bewindslieden van Financiën. Deze hiërarchische ondergeschiktheid brengt met zich 

mee, dat de bewindslieden instructies kunnen geven aan de inspecteurs over de 

uitoefening van hun uitvoeringsbevoegdheid. De autonomie van de inspecteur moet 

derhalve enigszins worden gerelativeerd en houdt daarom in dat de inspecteur, met 

inachtneming van de instructies, zelfstandig zijn door de wet aan hem toegekende 

bevoegdheid uitoefent.21 Men kan ook zeggen: de inspecteur voert uit en de 

Staatssecretaris van Financiën houdt daarop toezicht en is daarvoor politiek 

verantwoordelijkheid voor zover zijn bevoegdheden strekken. Dit toezicht is primair 

gericht op het bewaken van de rechtswaarden en de doelmatigheid van de 

‘bedrijfsprocessen’ betreffende aanslagregeling, controle en inning. Daarbij is het van 

belang het juiste evenwicht te houden tussen het belang van de persoonlijke 

rechtsbedeling door de inspecteur (freies Ermessen) en het bewaken van de eenheid 

van beleid door de Staatssecretaris van Financiën samen met de ambtelijke leiding 

van de Belastingdienst. Beide belangen stellen aan elkaar de uiterste grenzen, 

waarbij de prudente afweging tussen de juiste rechtsbedeling en de professionele 

invulling van een adequate procesbesturing de uitkomst zal bepalen.  

 

                                                                                                                                            
Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003. Zie ook art. 62 AWR: ‘Onze Minister is bevoegdregelen te 
geven ter uitvoering van de belastingwet.’ 
20

 M.W.C. Feteris, Formeel belastingrecht, Deventer: Kluwer, 1999, p. 18. 
21

 Brief Staatssecretaris van Financiën van 27 februari 2008, nr. DGB 2008-00833 U, V-N 2008/12.4. 
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Toezicht op de uitvoering moet als zodanig worden onderscheiden van de feitelijke 

uitvoering. Toezicht op de uitvoering ondersteunt de ministeriële verantwoordelijkheid 

en heeft een belangrijke bestuurlijke functie. Het ondersteunt de ministeriële 

verantwoordelijkheid in die zin dat het erop is gericht informatie te verzamelen over 

de vraag of de uitvoering voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De toezichthouder 

moet daarover een oordeel vormen en eventueel naar aanleiding daarvan in de 

uitvoeringsprocessen namens de minister of staatssecretaris interveniëren. Deze 

toezichtstaak is in Nederland niet in een afzonderlijk orgaan ondergebracht. De 

Belastingdienst heeft als uitvoeringsorganisatie de taak ervoor te zorgen dat de uit de 

belastingwetgeving voortvloeiende verplichtingen worden nagekomen en dat de 

wettelijk verschuldigde belasting wordt betaald. Dat impliceert ook ‘ketentoezicht’. 

Dat betekent uiteraard dat de belastbare feiten bij de Belastingdienst bekend moeten 

zijn, dat deze feiten betrouwbaar zijn en dat zij leiden tot een juiste en tijdige 

belastingbetaling. De Belastingdienst is daarbij verantwoordelijk voor de mate van 

volledigheid van de noodzakelijke informatie, voor de verwerking van de gegevens 

en voor de processen van aanslagregeling, controle en inning. De verschuldigde 

belasting vloeit daarbij voort uit de wet. Het heffingsresultaat kan positief of negatief 

afwijken van wat de wetgever bij de vormgeving voor ogen heeft gehad, omdat de 

inschattingen omtrent de belastbare feiten door onvoldoende kennis omtrent de 

maatschappelijke realiteit of door gedragseffecten kunnen afwijken van 

gebudgetteerde opbrengst. Voorts kan ook politiek opportunisme bij de inschatting 

van budgettaire effecten een rol hebben gespeeld. Daarom kunnen tegenvallende 

belastingopbrengsten ook niet zonder meer aan het functioneren van de 

Belastingdienst worden toegerekend. De Belastingdienst moet in zijn uitvoeringstaak 

immers objectief en onpartijdig opereren. Hij moet optreden als rechtsbedeler in 

eerste lijn en mag derhalve ook niet worden ‘afgerekend’ op een zo groot mogelijke 

opbrengst.  

 

9 Toekomstperspectief horizontaal toezicht 

 

Het beeld dat horizontaal toezicht bij uitstek het toezichtsinstrument van de toekomst 

is, heeft de Belastingdienst jarenlang in- en extern gecultiveerd. Daardoor is bij velen 

het beeld ontstaan dat er op termijn niets anders meer is dan horizontaal toezicht. In 

de beeldvorming is de Belastingdienst deze eenzijdige boodschap inmiddels weer 

aan het relativeren. De laatste tijd is namelijk naar buiten toe nadrukkelijk het beeld 

van het ‘breed handhavingspalet’ neergezet. Het doel daarvan is het gedrag van 

burgers en bedrijven zodanig te beïnvloeden, dat met de inzet van de beschikbare 
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mensen en middelen een optimaal effect op de compliance (naleving) wordt bereikt. 

Daartoe staat een ruim geschakeerd instrumentarium ter beschikking, waaronder 

dienstverlening, verticaal toezicht (o.a. boekenonderzoek), opsporing en uiteraard 

ook horizontaal toezicht. Niet als hét handhavingsinstrument, maar als een van de 

handhavingsinstrumenten.  

 

Horizontalisering van het toezicht heeft echter zijn valkuilen. Het mag geen 

tijdverslindende bureaucratiseringsgolf oproepen door omvangrijke ambtelijke 

energie te stoppen in uitvoerige beschrijving en toetsing van tax-controlsystemen. 

Voorts moet, zoals reeds als risicofactor werd vermeld, vermeden worden dat 

convenanten door juridificering van de gedragsregels het tegendeel bereiken van 

datgene waarvoor ze zijn opgesteld en afgesloten. Ook mag horizontaal toezicht 

geen alibi zijn om de toegang tot de belastingrechter te versmallen. Voorts behoort 

deelname aan een toezichtsconvenant niet gekoppeld te zijn aan afspraken over 

gewenst of ongewenst grensverkennend gedrag; dat is een aangelegenheid van de 

belastingrechter. Wel behoort tot de gedragsafspraken dat het beginsel van fair play 

wordt gerespecteerd en dat geen relevante feiten aan de convenantspartner worden 

onthouden. Verder mag de belastingplichtige niet het risico lopen dat via 

gecertificeerde aangiftes allerlei controletaken van de fiscus gemakkelijker op hem 

worden afgeschoven. De introductie van de ‘gecertificeerde’ aangifte mag niet via 

een omweg leiden tot een wettelijke regulering van het beroep van belastingadviseur 

dat in Nederland als zodanig een ‘vrij beroep’ is, dat wil zeggen: niet wettelijk 

gereglementeerd. Als een dergelijke regulering al gewenst is, dan vereist dit een 

expliciete afweging van alle in het geding zijnde belangen. Een dergelijke regulering 

mag niet een sluipende ontwikkeling zijn die zich voltrekt in het kielzog van het 

proces van horizontaal toezicht. Wel is mijn verwachting dat horizontaal toezicht de 

overstap naar een voldoening op aangifte dichterbij zal brengen.  

 

Daarnaast is het essentieel dat deelname aan horizontaal toezicht voor de financieel 

dienstverleners een vrijwillige optie blijft en er vanuit de Belastingdienst geen druk op 

de financieel dienstverleners wordt uitgeoefend meer convenantsdeelnemers te 

werven of ‘convenantsaangiften’ in te dienen. Ook past het niet om indirect deelname 

aan horizontaal toezicht af te dwingen door bepaalde belastingfaciliteiten daarvan 

afhankelijk te maken. Als die stap wenselijk wordt geacht, zal alsnog het systeem 

van horizontaal toezicht wettelijk moeten worden begeleid. Dit alles neemt niet weg 

dat  in de praktijk de gevoelige driehoeksverhouding waarin de financieel 

dienstverlener met name bij horizontaal toezicht in het MKB-segment komt te 
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verkeren, nog een reeks van vragen zal oproepen over de in acht te nemen 

gedragsregels, die van fundamentele betekenis zullen zijn voor de toekomstige 

ontwikkeling van het vrije beroep van belastingadviseur. 

 

10 Conclusie 

 

Toepassing van horizontaal toezicht moet worden gezien in samenhang met de 

toenemende regeldruk . Het sleutelwoord voor horizontaal toezicht is ‘vertrouwen’. 

Vertrouwen creëert constructieve omgangsvormen. Vertrouwen en 

verantwoordelijkheid zijn daarom de voedingsbodem van houdbare regelgeving. 

Deze factoren voeden de aspiratiemoraal door hun normverheffende werking, die op 

haar beurt weer de ontwikkeling van een positieve tax compliance ondersteunt. 

Drie omstandigheden hebben geleid tot introductie van het horizontale toezicht. In 

eerste instantie werd, gegeven het grote aantal belastingplichtigen en de te 

controleren aangiften, steeds duidelijker dat het nastreven van een 100%-

controledichtheid slechts kan uitmonden in kostbare symboolpolitiek. In tweede 

instantie was een belangrijke factor het WRR-rapport en het daarop gebaseerde 

programma te komen tot aan een ‘Andere overheid’. In derde instantie waren de ook 

bij de Belastingdienst binnengedrongen regelrigiditeit en de klachten daarover in de 

(internationale) adviespraktijk aanleiding het bestaande rigide beleid te herzien. De 

dialoog met het bedrijfsleven over de wijze van toezicht door de Belastingdienst viel 

samen met de wens tot versterking van de Nederlandse Corporate Governance. 

Deze ging stringentere eisen stellen aan de mate waarin het ondernemingsbestuur 

‘in control’ was, waarbij ook de fiscale risico’s nadrukkelijk in de beschouwingen 

moesten worden betrokken.  

De Belastingdienst was met de introductie van het horizontale toezicht voorloper ten 

opzichte van andere toezichthouders. Hij versterkte de uitvoerings- en 

toezichtsfilosofie door deze te baseren op een vertrouwensrelatie en af te stemmen 

op het karakter van de onderneming. Door de accentverschuiving van verticaal naar 

horizontaal toezicht werd het toezicht gedifferentieerd in globaal toezicht op de 

trouwhartige nalevers en repressief toezicht voor de malafide elementen van een 

sector. Zodoende kan de Belastingdienst de beschikbare controlecapaciteit 

doelmatiger inzetten. Bovendien kan de acceptatie van nieuwe werkprocessen, zoals 

het afsluiten van convenanten, een belangrijk hulpmiddel zijn bij het omturnen van 

bureaucratische naar persoonsgerichte en functionele omgangsvormen, gericht op 

een adequate rechtsbedeling. Blind vertrouwen wordt op die wijze omgezet in 

gerechtvaardigd vertrouwen. Voorts kan deze werkwijze de compliance verbeteren. 
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Gekozen is voor de benadering: ‘soepel waar het kan en streng waar het moet’. Bij 

de uitwerking van het nieuwe handhavingsmodel zijn de geldende 

rechtmatigheidseisen niet in het gedrang gekomen. In feite is de transparantie van 

het handhavingsmodel verbeterd en het risico van willekeur in de afhandeling 

verminderd. Dat laat onverlet dat mogelijkerwijs in de toekomst behoefte ontstaat aan 

versterking van de rechtsbescherming door de participatie in het stelsel van 

horizontaal toezicht te onderwerpen aan voor bezwaar en beroep vatbare 

beslissingen. 

Horizontalisering van het toezicht heeft echter zijn valkuilen. Het mag geen 

tijdverslindende bureaucratiseringsgolf oproepen door omvangrijke ambtelijke 

energie te stoppen in uitvoerige beschrijving en toetsing van tax-controlsystemen. 

Voorts moet vermeden worden dat convenanten door juridificering van de 

gedragsregels het tegendeel bereiken van datgene waarvoor ze zijn opgesteld en 

afgesloten. Ook mag horizontaal toezicht geen alibi zijn om de toegang tot de 

belastingrechter te versmallen. Voorts behoort deelname aan een 

toezichtsconvenant niet gekoppeld te zijn aan afspraken over gewenst of ongewenst 

grensverkennend gedrag. Rechtsvinding is uiteindelijk een aangelegenheid van de 

belastingrechter. Wel behoort tot de gedragsafspraken dat het beginsel van fair play 

wordt gerespecteerd en dat geen relevante feiten aan de convenantspartner worden 

onthouden. Verder mag de belastingplichtige niet het risico lopen dat via 

gecertificeerde aangiftes allerlei controletaken van de fiscus gemakkelijker op hem 

worden afgeschoven. 

 


