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“(...) I shou’d be the cully of my integrity, if I alone shou’d impose on myself a severe restraint amidst the 

licentiousness of others.” 

David Hume, A Treatise of Human Nature, p. 343. 

 

 

Belastingrecht, zo stelt Hans Gribnau, is “meer dan een moreel neutraal systeem van regels”.
2

 Niet 

alleen berust dit recht op beginselen die morele normen en waarden uidrukken, ook de naleving van dit 

recht veronderstelt verantwoordelijkheidszin en plichtsbesef. Gribnau wijst in dit verband op de 

noodzakelijke wisselwerking tussen overheid en burger in de bewaring van de morele integriteit van het 

belastingbeleid. Een overheid die, gedreven door fiscaal instrumentalisme en efficiëntie-denken, louter 

inzet op ‘financial engineering’ en ad hoc wetgeving verliest het vertrouwen van de burgers. Maar 

omgekeerd geldt ook, zo bepleit Gribnau, dat de belastingplichtige, van individuele burger tot 

onderneming, maat moet houden en zich hoeden voor een al te agressieve ‘tax planning’. Niet alles wat 

binnen de grenzen van de wet valt, is noodzakelijk ethisch zuiver op de graat. Respect voor de 

intrinsieke moraliteit van het belastingsrecht veronderstelt blijvende waakzaamheid en bereidheid tot 

het maken van ethische keuzes. Een ethisch verantwoorde ‘tax compliance’ draagt zo bij tot de 

legitimiteit van het belastingbeleid en de kwaliteit van het samenleven als zodanig.
3

 

 Hoe ver moet die zin voor verantwoordelijkheid echter gaan? De gemiddelde burger geeft in 

fiscalibus zeker blijk van plichtsbesef.
4

 Toch is hij niet graag het slachtoffer van zijn eigen integriteit, 

hoezeer ook figuren als Ernest Solvay en Warren Buffett sympathie afdwingen.
5

 Gribnau benadrukt in dit 

verband dat de verleiding tot meer creatieve ‘tax planning’ wel erg groot wordt wanneer fiscale 

“wegwerpwetgeving” om zich heen grijpt en de burger door de bomen het bos niet meer ziet.
6

 Hierdoor 

groeit wantrouwen ten aanzien van de overheid. Het legaliteitsbeginsel verleidt dan niet zelden tot free 

rider gedrag en belastingontwijking. Of erger. Dit roept de vraag op of er niet te veel wordt gevraagd van 

de burger. Belastingfraude kan natuurlijk onder geen beding goedgepraat worden. Maar is er enig 

fundamenteel bezwaar tegen creatieve ‘tax planning’? Indien hier echter ook regels gelden, zij het zuiver 

ethische, wie bepaalt dan wat die regels toelaten en wat niet? Is het niet voldoende zich aan de wet te 

houden en, waar mogelijk, het eigen profijt en voordeel te maximeren? Gribnau herinnert er aan dat 

louter calculerend gedrag leidt tot vervreemding tussen burger en overheid. Samenwerking die enkel nog 

                                                                 
1 Dit is een uitgewerkte versie van de repliek op de uiteenzetting door collega Hans Gribnau naar aanleiding van de inauguratie 

van Antwerp Tax Academy op 21 februari 2013. 
2 Cf. supra: J. L. M. Gribnau, “Belastingen en ethiek: de ethische dimensie van ‘tax planning’”, §9.  
3  J. L. M. Gribnau, Belastingen als moreel fenomeen, Boom fiscale uitgevers, 2013, p. 37 e.v.. 
4 Gribnau verwijst hier naar beleidsondersteunende enquêtes in Nederland, cf. supra: Gribnau, “Belastingen en ethiek: de 

ethische dimensie van ‘tax planning’”, 8.1.  
5 Cf. het titel citaat van Hume bij dit artikel. Hume schetst in zijn morele en politieke theorie op meerdere plaatsen een 18de 

eeuwse versie van het Prisoner’s Dilemma uit de 20ste eeuwse rationele keuzetheorie. Cf. hiervoor A Treatise of Human 
Nature, ed. by D. F. Norton & Mary J. Norton, Clarendon Press, 2007 (1740), 3.2, “Of Justice and Injustice”. 
6 ibid., 6.2.1. 



 2

berust op regels betekent zijns inziens een aantasting van de solidariteit en gemeenschapszin van een 

samenleving. 

 Het blijft niettemin de vraag hoe in ‘tax compliance’ een meer spontaan plichtsbesef en de zin 

voor ethische maat kunnen worden bevorderd. In wat volgt, verdedig ik de gedachte dat naleving van 

belastingplicht eerst en vooral afhangt van goede wetgeving. Ik baseer me hierbij op enkele leerstukken uit 

het corpus van de 17
de

 eeuwse politieke filosoof Thomas Hobbes.
7

 Hobbes wordt gezien als een voorvader 

van het rechtspositivisme. In zijn Leviathan verdedigt hij dat de vrijheid van de burgers net zo ver strekt als 

‘de stilte van de wet’ toelaat.
8

 Vaak wordt dit leerstuk gezien als een pleidooi voor een strikte legalistische 

houding in hoofde van de burgers of, zoals Hobbes ze noemt, de ‘onderdanen’ (subjects) van de staat. 

Wat de wet niet strikt verbiedt, is toegelaten. Toch modificeert Hobbes dit louter negatieve 

vrijheidsconcept. Met name heet het in de Leviathan ook dat de wetgever ernaar moet streven goede 

wetten te maken, dit zijn wetten die door de burgers als legitiem worden erkend en dus bijdragen tot een 

kwaliteitsvol samenleven. Dankzij goede wetgeving, zo lees ik Hobbes, groeit het vertrouwen in de 

overheid en weet de burger zich aangesproken op zijn morele integriteit. Hierdoor verkrijgt de ‘stilte van 

de wet’ een positieve invulling en floreert het plichtsbesef. Uit Hobbes’ politieke filosofie spreekt echter 

tegelijk een nuchtere kijk op de menselijke aard.  Zijn illusieloze blik behoedt ons voor moralisme en een 

al te rooskleurige opvatting over de morele integriteit van de mens als zodanig. In die zin levert Hobbes’ 

verhaal, zo meen ik, een interessante aanvulling op de oproep tot een meer ethisch onderbouwde ‘tax 

compliance’. 

 

1. D1. D1. D1. De stilte van de wete stilte van de wete stilte van de wete stilte van de wet    

 

In hoofdstuk 21 van zijn Leviathan geeft Hobbes aan wat de plichten en vrijheden van de burgers zijn 

eenmaal zij op basis van een verdrag een soeverein hebben erkend als wetgever en behoeder van de 

politieke gemeenschap (de Common-wealth).
9

 Hij verduidelijkt dat de creatie van een politieke 

gemeenschap op basis van het sociaal verdrag de natuurlijke vrijheid van de mens inperkt, maar tegelijk 

ook burgerlijke vrijheid creëert. Hiertoe is wetgeving onontbeerlijk. Hobbes’ visie op rechten en 

plichten van de burgers is genuanceerd en niet zo totalitair als wel eens wordt aangenomen. Hij 

stipuleert ondermeer dat een burger of onderdaan niet kan gedwongen worden zichzelf te doden of te 

beschuldigen van een misdaad: dit gaat immers in tegen het natuurlijk recht op zelfbehoud dat 

onvervreemdbaar is.
10

 Ook erkent hij wel degelijk dat de rule of law  de willekeur van de soeverein (het 

staatsbestuur) indijkt. Toch kan een goed geordende samenleving niet zonder burgerlijke wetten (Civill 

Lawes). Hobbes vergelijkt deze met “kunstmatige kettingen” die behoeden voor conflict tussen de 

                                                                 
7 Met dank aan Hans Gribnau om me te herinneren aan de blijvende actualiteit van Hobbes en, met name, zijn intrigerend 

concept van de ‘silence of the law’. 
8 Ik beperk me hier tot Hobbes’ belangrijkste en meest bekende werk. Voor meer over zijn ‘civil philosophy’ en de samenhang 

van zijn gehele oeuvre cf.: Maurice Adams, Willem Lemmens (eds.), Hobbes. In de schaduw van Leviathan, 

Pelckmans/Klement, 2007. 
9 Thomas Hobbes, Leviathan. Or the Matter, Forme, & Power of a Common-Wealth Ecclesiastical and Civill, ed. by Ian 

Shapiro, Yale University Press, 2010 (1651), Ch. XXI, “Of the Liberty of Subjects”, pp. 127-135. 
10 ibid., pp. 131-132. 
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burgers en de terugval in de natuurtoestand.
11

 In die zin heeft de soeverein de macht om de natuurlijke 

vrijheid van de onderdanen door wetgeving in te perken en de naleving hiervan met legitiem geweld af 

te dwingen. Hobbes benadrukt evenwel dat de wetgever niet in staat is elk aspect van het samenleven te 

reguleren of voorwerp te maken van wetgeving. Verwijzend naar de “stilte van de wet” merkt hij op dat 

het samenleven onder de hoede van een staatsbestuur ook ruimte schept voor vrijheid: “In die gevallen 

waar de soeverein geen regel heeft voorgeschreven, daar heeft de burger (onderdaan) de vrijheid om te 

handelen, of na te laten iets te doen, op grond van zijn eigen oordeelsvermogen.”
12

  

 Vaak verguisd als verdediger van een totalitaire staat, spreekt Hobbes hier toch eerder als een 

liberaal gezind pragmaticus. Er is zijns inziens niets onoorbaars aan het feit dat de burger waar de wet 

het toelaat zijn eigen rede volgt en doet wat hem het meest profijt bezorgt.
13

 Hobbes verduidelijkt dat de 

vrijheid van handelen en oordelen ertoe kan leiden dat de burger de staat dagvaardt, bij voorbeeld in 

een geschil over eigendom of diensten, maar ook bij geleden schade of financieel nadeel. De burger 

kan eisen gehoord te worden door de rechters die de soeverein heeft aangesteld.
14

 Voor Hobbes kan de 

soeverein dus wel degelijk zelf tegen eerder uitgevaardigde wetten zondigen en ter verantwoording 

worden geroepen. Voorts is burgerlijke vrijheid, zo benadrukt Hobbes, groter of kleiner, afhankelijk 

van plaats en tijd. Er is een tijd geweest, zo merkt hij op, dat in Engeland een eigenaar met geweld zijn 

eigendom mocht terugvorderen van een indringer (de zogenaamde Liberty of Forcible Entry). In meer 

geciviliseerde tijden is evenwel dit bij wet verboden. Op sommige plaatsen in de wereld, zo illustreert 

Hobbes verder, heeft de man de vrijheid om veel vrouwen te huwen, op andere is zo’n vrijheid niet 

toegestaan.
15

 

 Toegepast op Gribnau’s analyse van de hedendaagse cultuur van ‘tax compliance’ lijkt Hobbes 

hier een pleidooi te houden voor een strikt legalisme. Waar de wet zwijgt, mag de belastingplichtige 

handelen naar goeddunken, gedreven door een gezond eigenbelang. Hier is niets mis mee. Niet alle 

maatschappelijke verhoudingen en keuzes van de burger kunnen immers door het zwaard van de wet 

worden gereguleerd. Hobbes alludeert op het feit dat wetgeving onderhevig kan zijn aan verschillen van 

culturele en historische aard. Ook de belastingwet, zo kan men vanuit Gribnau’s betoog in dit verband 

beamen, verschilt van land tot land en is onderhevig aan culturele en historische verschuivingen. 

Hobbes spreekt zich niet uit over de inhoud van meer fundamentele normen en waarden waardoor het 

oordeelsvermogen van de burger zich zou moeten laten aanspreken. Zijn leerstuk van de stilte van de 

wet verschaft op het eerste gezicht geen richtlijnen ter versterking van het moreel plichtsbesef en de 

                                                                 
11 ibid., p. 128: “But as men, for the atteyning of peace, and conservation of themselves thereby, have made an Artificiall Man, 

which we call a Common-wealth; so also have they made Artificiall Chains, called Civill Lawes, (...)” (Hobbes cursiveert) 
12 ibid., p. 133: “As for the other Lyberties, they depend on the silence of the Law. In cases where the Soveraign has 

presrcribed no rule, there the Subject hath the Liberty to do, or forbeare, according to his own discretion.”  
13 ibid., p. 128-29: “(...) in all kinds of actions, by the laws praetermitted, men have the Liberty, of doing what their own reasons 

shall suggest, for the most profitable to themselves.” 
14 ibid., p. 133: “(...) he hath the same Liberty to sue for his right, as if it were against a Subject; and before such Judges, as are 

appointed by the Soveraign.” 
15 ibid., p. 133: “As for Example, there was a time, when in England a man might enter in to his own land, (and dispossesse 

such as wrongfully possesses it,) by force. But in after-times, that Liberty of Forcible Entry, was taken away by a Statute made 

(by the King) in Parliament. And in some places of the world, men have the Liberty of many wives: in other places, such 

Liberty is not allowed.” 
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vertrouwensband tussen overheid en burger. Hooguit wordt hier de vrijheid van de burger onder de 

aandacht gebracht en het recht om zich te laten leiden door het persoonlijk moreel oordeel. 

 Over belastingen is Hobbes zelf vrij duidelijk: zij worden geïnd van elke burger als een soort 

loon in ruil voor bescherming van de staat.
16

 Hobbes denkt hier opvallend in de eerste plaats aan 

militaire bescherming tegen de bedreiging van andere staten.
17

 Toch ligt de taak van de staat ook ruimer.  

Staat en wetgeving hebben de taak om de latente dreiging van conflict op de markt in te dijken en door 

regels het calculerend egoïsme van de burgers aan banden te leggen. Het zwaard van de soeverein heeft 

hier klaarblijkelijk een vooral instrumentele rol te spelen: politiek beleid beperkt zich tot 

conflictbeheersing en bescherming van have en goed.
18

 Nadrukkelijk wijst Hobbes er evenwel op dat de 

overheid de plicht heeft steun te verlenen aan hen die niet meer in staat zijn door eigen arbeid te 

voorzien in hun levensonderhoud. De zorg voor de minstbedeelden mag niet aan private liefdadigheid 

worden overgelaten, al heet het hier dat er meerdere opties openliggen: werklozen kunnen bij 

voorbeeld via gedwongen emigratie aan de slag in “landen die nog onvoldoende bewoond zijn”.
19

 

Belastingen moeten geïnd volgens draagkracht (Hobbes spreekt van Equall Justice”), waarbij de 

belasting op consumptie voorrang heeft op belasting op bezit of arbeid.
20

 

Op dit punt dient herinnerd te worden aan het grimmige mensbeeld dat Hobbes in zijn 

Leviathan, maar ook in andere werken, voorstaat. Het fundamenteel motief van het menselijk handelen 

is voor Hobbes de vrijwaring van het eigenbelang. De rusteloze nastreving van bezit en eigendom vloeit 

daaruit voort. Hobbes is wel eens beschouwd als een vroeg pleitbezorger van het possessief 

individualisme, zeg maar de ideologie van de kapitalistische burgermaatschappij.
21

 Het is zeker geen 

toeval dat Hobbes in voorgaande citaten alludeert op mogelijke eigendomsgeschillen tussen burgers. De 

verwijzing naar de vrijheid van de burger om de staat te dagvaarden wanneer er sprake is van nadeel of 

schade, kadert in diezelfde proto-liberale sfeer. Ook zijn allusie op de nood aan rechters om geschillen 

te beslechten. Van de staat heeft de burger blijkbaar niet veel meer te verwachten dan de vrijwaring van 

zijn negatieve vrijheid. Enig beroep op een gedeeld ethos of meer moreel onderbouwde 

gemeenschapszin blijft hier opvallend afwezig, ook al lijkt Hobbes niet ongevoelig voor de zorg voor de 

minstbedeelden. Het is echter opvallend dat hij op dit vlak van individuele caritas niet zo veel verwacht. 

Ik laat in het midden of de interpretatie van Hobbes als proto-bourgeois kapitalist historisch wel 

helemaal accuraat is. In elk geval is het een interpretatie die een zekere scepsis oproept ten aanzien van 

de mogelijkheid van een meer dan louter legalistische benadering van ‘tax compliance’. Hobbes lijkt 

                                                                 
16 Hobbes, Leviathan, Ch. 30, pp. 207-8. 
17 ibid., p. 207: “To Equall Justice, appertaineth also the Equall imposition of Taxes; the Equality wereof dependeth not on the 

Equality of riches, but on the Equality of the debt, that every man oweth to the Common-wealth for his defence. It is not 

enough, for a man to labour for the maintenance of his life; but also to fight, (if need be,) for the securing of his labour”. 
18 Volgens een dergelijke interpretatie doet Hobbes’ visie op de rol van de staat denken aan de minimale staat in Robert N. 

Nozick, Anarchy, State and Utopia, Basic Books, 1974. 
19 Terloops doet Hobbes aan futurologie wanneer hij het overbevolkingsvraagstuk als volgt samenvat: “And when all the world 

is overcharged with Inhabitants, then the last remedy of all is Warre; which provideth for every man, by victory, or Death.”   
20 Hobbes, Leviathan, p. 208: “For what reason is there, that he which laboureth much, and sparing the fruits of his labour, 

consumeth little, should be more charged, then he that living idley, getteth little, and spendeth all he gets; (...) But when the 

impositions, are layd upon those things which men consume, every man payeth Equally for what he useth: Nor is the 

Common-wealth defrauded, by the luxurious waste of private men.”   
21 De belangrijkste vertegenwoordiger van deze interpretatie is C. B. Macpherson. Cf. zijn The Political Theory of Possessive 
Individualism: Hobbes to Locke (1962). 
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hier de pessimist gelijk te geven. Zoals Gribnau aangeeft, bestaat er een pijnlijk verband tussen de 

politieke cultuur in onze hedendaagse samenleving en de mondiale economie die door bezitsdrang en 

instrumentele rationaliteit wordt beheerst. Hobbes’ illusieloze visie op de mens als calculerende homo 

economicus lijkt in deze 21
ste

 eeuw meer dan ooit verwerkelijkt te zijn. Spelers op de mondiale markt 

hebben vaak weinig of geen voeling met een concrete politieke gemeenschap.
22

 Free rider gedrag in ‘tax 

compliance’ vindt in die anonieme, grensoverschrijdende ruimte van economische bedrijvigheid een 

dankbare voedingsbodem. Maar ook binnen de klassieke natie-staat zijn onder invloed van het 

marktdenken en een libertair individualisme de traditionele gemeenschapszin en burgerdeugd sterk 

uitgehold. Ook de individuele burger is vaak een creatieve tax planner die weinig vertrouwen heeft in de 

overheid. Sommigen beweren weliswaar dat een goed begrepen marktkapitalisme juist een 

voedingsbodem zou kunnen zijn voor de ontwikkeling van een typisch bourgeois ethos waarbij sociale 

deugden en wederzijdse empathie centraal staan.
23

 Of het belastingsgedrag van heel wat burgers vandaag 

de dag blijkt geeft van zo’n ethos mag toch worden betwijfeld. 

De ‘stilte van de wet’ lijkt vandaag in fiscalibus vooral legitimiteit te verlenen aan het handelen 

volgens de wet van de sterkste. In de schemerzone van een mondiale financiële markt en een 

geglobaliseerde economie is alles toegelaten wat niet strikt is verboden.
24

 Gribnau schetst tegen die 

achtergrond het beeld van een overheid waarvan de slagkracht gering is en de morele voorbeeldfunctie 

minimaal. Er bestaat een opvallende verwantschap tussen de louter zijn eigenbelang nastrevende burger  

en een hyperactieve, technocratische overheid die in haar belastingbeleid enkel oog heeft voor 

boekhoudkundige efficiëntie. Kortom, zowel burger als overheid lijken vandaag in de greep van een 

marktdenken en de ideologie van het bezitskapitalisme waarbinnen voor burgerplicht en zin voor 

ethische maat weinig of geen ruimte is. Hoe tegen die achtergrond het vertrouwen tussen burger en 

overheid kan hersteld worden blijft vooralsnog onduidelijk. 

 

2. De 2. De 2. De 2. De taak van de wetgevertaak van de wetgevertaak van de wetgevertaak van de wetgever    

 

Toch vinden we bij Hobbes ook een meer positieve waardering van de verhouding tussen burger en 

overheid terug. Met name Hoofdstuk 30 van Leviathan verdedigt fris van de lever een visie op de nood 

aan kwaliteitsvolle wetgeving en stipuleert welke rol hierbij is weggelegd voor de soeverein (de wetgever). 

                                                                 
22 Op het ogenblik dat ik de laatste hand leg aan deze tekst pakken de kranten uit met onthullingen over gegevens van 120.000 

offshore bedrijven in belastingparadijzen. Particulieren uit 170 landen hebben blijkbaar voor 25 biljoen euro geparkeerd op 

geheime bankrekeningen. Men moet oppassen voor stemmingmakerij als men hier zomaar spreekt van massale fiscale fraude. 

Toch hebben dergelijke cijfers een invloed op de perceptie van de gewone burger wat betreft de legitimiteit van het 

belastingstelsel waartoe iedereen wordt geacht bij te dragen. De stuitende rijkdom van een elite, gekoppeld aan hun (minstens) 

belastingontwijkend gedrag, wekt gevoelens van onrechtvaardigheid op bij de massa van gewone, weldenkende burgers. 
23 Cf. hiervoor de briljante en tegelijk uitdagende studie van Deirdre N. McCLoskey, The Bourgeois Virtues. Ethics for an Age 
of Commerce, The University of Chicago Press, 2006. Ook Francis Fukuyama stelt dat het kapitalisme van de burgerlijke 

maatschappij samen moet gaan met ethiek en gemeenschapszin om echt te floreren. Cf.: Francis Fukuyama, Trust. The Social 
Virtues and the Creation of Prosperity, New York/London, The Free Press, 1995. 
24 De IFA (International Fiscal Association) wijst in dit verband op dat de mondiale vertrouwenscrisis in fiscalibus nauw 

samenhangt met de bankencrisis die wereldwijd het economisch, sociaal en institutioneel weefsel van de samenleving aantast. 

(R. Couzin, S. Dommes, e.a., IFA Initiative on the Enhanced relationship, International Fiscal Association, 2012, p. 2). Ook 

de Nederlandse commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst komt tot soortgelijke conclusies. Cf. L.G.M. Stevens, “Fiscaal 

toezicht op maat. Soepel waar het kan, streng waar het moet”, Rapport Commissie Horizontaal toezicht Belastingdienst, Den 

Haag,  juni 2012, p. 5. Cf. ook supra, de bijdrage van Gribnau. 
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“Het behoort tot de taak van de soeverein,” zo merkt Hobbes op, “goede wetten te maken”.
25

 Hobbes 

blijkt op de keper beschouwd toch gevoelig voor de wijze waarop de wetgeving en het politiek beleid 

kunnen bijdragen tot deugdzaamheid, rechtvaardigheid en billijkheid.
26

 Tevens verwijst hij naar de nood 

aan interpretatie van de wet: goede wetgeving heeft behoefte aan beoordeling door wijze magistraten en 

rechters, maar ook aan concrete beleidsvoering. Eén en ander klinkt inspirerend in het licht van 

Gribnau’s oproep tot een ethische verruiming van het fiscaal beleid in het algemeen, en een 

verantwoorde praktijk van ‘tax compliance’ in het bijzonder. 

 But what is a good Law? - verzucht Hobbes. Zijn antwoord is pragmatisch en positivistisch. Een 

goede wet is er één die (i) aan concrete noden tegemoet komt (nuttig is), (ii) bijdraagt tot het algemeen 

welzijn en (iii) over het algemeen helder en transparant is.
27

 Het nut van de wet bestaat er voor Hobbes 

vooral in dat zij de burgers moet behoeden voor “onstuimige verlangens, onbezonnenheid of 

indiscretie”. De wet, zo heet het verder, is als een haag die de reiziger op de weg houdt, maar heeft niet 

tot doel elke vorm van vrijheid onmogelijk te maken.
28

 Door de wet wordt de burger, aldus Hobbes, op 

het rechte spoor gehouden en als het ware tegen zichzelf beschermd. De vrijheid van de burgers wordt 

erkend, maar tegelijk aan banden gelegd om conflicten te vermijden. Het leerstuk over de ‘stilte van de 

wet’ klinkt hier duidelijk na. 

Veelzeggend is Hobbes’ verwijzing naar het algemeen welzijn of ‘het goed van het volk’ (the 

good of the people) als voorwaarde voor goede wetgeving. Hobbes onderkent hier klaarblijkelijk in 

hoofde van de onderdanen een gedeelde notie van algemeen belang waardoor de wetgever zich zou 

moeten laten leiden. Weliswaar bekijkt Hobbes dit algemeen belang nog sterk vanuit het perspectief 

van de soeverein en niet zozeer vanuit de wil van het volk zelf.
29

 Toch benadrukt hij dat deze soeverein 

in zijn wetgeving niet tegen het welzijn van de onderdanen in kan handelen. Tevens waarschuwt hij dat 

de soeverein zich moet hoeden voor willekeur. 

Een eeuw later zal Hume in zijn Treatise of Human Nature erop wijzen dat recht en politiek als 

zodanig ontstaan zijn dankzij de graduele ontwikkeling van een notie van algemeen belang (public 

intrest).30

 Coöperatie in ruilhandel maar ook in oorlogsvoering, zo stipuleert Hume, waren in primitieve 

tijden de leerschool waar het inzicht uit ontstond in de voordelen van het samenleven onder de rule of 

law en de bescherming van de staat. Politiek en rechtspraak vormen in die zin een systeem van 

conventies, aldus Hume, dat historisch en gradueel is gegroeid. In navolging van Hobbes verdedigt 

Hume dat politiek en jurisprudentie een noodzakelijk instrument vormen om de bezitsdrang en 

hebzucht van de mens in te dijken. Hij stelt onomwonden dat recht en politiek zijn ontstaan om de 

conflicten te remediëren die voortvloeien uit de typisch menselijke “begeerte om goederen en bezit 

                                                                 
25 ibid., p. 208: “To the care of the Soveraign, belongeth the making of Good Lawes”.  
26 Volgens Boonin-Vail heeft Hobbes wel degelijk oog voor burgerdeugden die essentieel zijn voor de naleving van de wet. Cf.: 

Boonin-Vail, Thomas Hobbes and the Science of moral Virtue, Cambridge University Press, 1994.  
27 ibid., p. 208: “A good Law is that, which is Needfull, for the Good of the People, and withall Perspicuous.” (Hobbes 

cursiveert) 
28 ibid., p. 208: “For the use of Lawes, (which are but Rules Authorised) is not to bind the People from all Voluntary actions; 

but to direct and keep them in such a motion, as not to hurt themselves by their own impetuous desires, reshnesse, or 

indiscretion; as Hedges are set, not to stop Travellers, but to keep them in the way.” 
29 Een eeuw later zal Rousseau dat doen: bij Rousseau wordt via de volonté générale het volk zelf zijn eigen soeverein. 
30 David Hume, A Treatise of Human Nature. Clarendon Edition of the Works of David Hume, ed. by D.F. and Mary J. 

Norton, Oxford: Clarendon Press, 2007 (1740), Book 3.2.: “Of Justice and Injustice”. 
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voor onszelf en onze nauwste vrienden te verwerven”. Deze begeerte is “onverzadigbaar, blijvend, 

universeel” en, wanneer zij niet wordt ingetoomd en in goede banen geleid, “onmiddellijk destructief 

voor de samenleving”.
31

 Hier klinkt een boodschap door voor onze hedendaagse, op economie en 

winstbejag gebaseerde mondiale samenleving: zonder wetten die de hebzucht en bezitsdrang indijken, is 

geen harmonieus maatschappij mogelijk. Een goed overheidsbeleid moet in wetgeving en beleid zich 

gevoelig tonen voor het belang dat iedereen heeft bij een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten. 

Dit lijkt niet enkel een kwestie van prudentiële conflictbeheersing, maar ook van het erkennen van de 

waardigheid van de burgers.
32

 Op dit punt zijn zowel Hobbes als Hume een soort profeten van het 

possessief individualisme van de burgerlijke maatschappij: ze prijzen de waarde ervan aan, maar 

waarschuwen ook voor de gevaren. 

Een derde en laatste voorwaarde waaraan volgens Hobbes goede wetgeving moet voldoen 

herinnert aan een cruciaal beginsel van de rechtsstaat: wetten moeten transparant en duidelijk zijn. Die 

duidelijkheid, zo verduidelijkt Hobbes, bestaat niet “zozeer in de woorden van de wet zelf, als wel in de 

verordening van de redenen en motieven waarom ze is gemaakt”. Of nog, een goede wet drukt 

ondubbelzinnig de bedoeling uit van de wetgever.
33

 De burger heeft er bijgevolg baat bij dat de wet in 

weinig woorden uitdrukt wat haar doel en strekking is. De wetgevende macht moet erop toezien dat het 

corpus van de wet beknopt, maar helder en ondubbelzinnig geformuleerd wordt, zodat er zo weinig 

mogelijk kans is op betwisting.
34

 

Ook hier reikt Hobbes inzichten aan die op het vlak van fiscaal beleid interessant zijn. Zoals 

Gribnau terecht opmerkt, leidt zorg om het electoraal gewin en boekhoudkundige bijziendheid van de 

overheid vandaag al te vaak tot fiscale “wegwerpwetgeving”.
35

 Geest en strekking van de fiscale wet 

blijven voor de burger onduidelijk of worden zelfs als geheel arbitrair ervaren. Dit komt de legitimiteit 

van het belastingbeleid niet ten goede. Specialisten wijzen er op dat ook in België in die zin de kwaliteit 

van de fiscale wetgeving veel te wensen overlaat.
36

 Maar ook klachten over een ongelijke 

belastingcontrole keren met de regelmaat van de klok terug in publieke debatten en de media. 

                                                                 
31 ibid., 3.3.2.12: “This avidity alone, of acquiring goods and possessions for ourselves and our nearest friends, is insatiable, 

perpetual, universal, and directly destructive of society. There scarce is any one, who is not actuated by it; and there is no one, 

who has not reason to fear from it, when it acts without any restraint, and gives way to its first and natural movements. So that 

upon the whole, we are to esteem the difficulties in the establishment of society, to be greater or less, according to those we 

encounter in regulating and restraining this passion.” Zoals Adam Smith heeft Hume een rooskleuriger beeld over de mens 

dan Hobbes voor zover een neiging tot altruïsme en vriendschap huns inziens ingeboren is. Dit altruïsme vloeit ondermeer 

voort uit en komt tot expressie in het feit dat de mens een familiedier is. Maar op zich is net die familiale band bron van 

bezitsdrang en kortzichtigheid, vandaar de nood aan de ‘rule of law’. 
32 In de 20ste eeuw zal John Rawls bepleiten dat de wel-geordende maatschappij de condities moet scheppen voor de 

ontwikkeling van een gepast zelf-respect van de burgers. Dit zelf-respect vormt onderdeel van de ‘basic goods’ waarop de 

legitimiteit van een wel-geordende liberale democratie gebaseerd moet zijn. Dit vermogen tot zelf-respect is dan zelf een 

absoluut ‘primary good’ (cf. John Rawls, A Theory of Justice, § 67, Oxford University Press Paperbacks, 1992 (1971), p. 440 

e.v.. Rawls is hier eerder beïnvloed door Kant, dan door Hobbes en Hume. Toch zal Hume ook bepleiten dat de ethiek en 

politiek wezenlijk in overeenstemming moeten zijn met de vereisten van menselijkheid (‘humanity’), i.e. respect moeten 

uitdrukken voor de persoonlijke verdienste en waarde van elke burger. Cf. in dit verband ook de verwijzing van Gribnau naar 

Dworkin. 
33 ibid., p. 209: “The Perspicuity, consisteth not so much in the words of the Law itselfe, as in a Declaration of the Causes, and 

Motives, for which it was made. That is it, that shewes us the meaning of the Legislator; and the meaning of the Legislator 

known, the Law is more easily understood by few, than many words”. 
34 Hobbes benadrukt elders wel dat elke wet behoefte heeft aan interpretatie: “All laws, written and unwritten, have need of 

Interpretation”. (Leviathan, Ch. 26, p. 166) 
35 Cf. supra, inleiding, voetnoot 6. 
36 In België spreken we in dit verband eerder van ‘steekvlamwetgeving’. Bruno Peeters wees er bij de inauguratie van de 

Antwerp Tax Academy op dat dit nog een vriendelijke term is om de kwaliteit van de actuele fiscale wetgeving te typeren.  
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Hierdoor groeit de verleiding tot free rider gedrag, maar ook tot betwisting van de beslissingen van de 

belastingadministratie. Chaos en willekeur in wetgeving en controlebeleid, zo benadrukt Gribnau, doen 

precies de schemerzone ontstaan waarin belastingontwijking en – fraude gedijen. Het wantrouwen 

tegenover de staat zet zich ten lange leste door op de verhouding tussen de burgers onderling: waar 

iedereen vreest de dupe te zijn van de eigen integriteit, wordt een cynisch legalisme een begrijpelijke 

houding. 

In zo’n sfeer kan de belastingadministratie moeilijk op veel vertrouwen rekenen.
37

 Terecht wijst 

Hans Gribnau er op dat door gebrek aan prudentie, een louter instrumenteel handelen en willekeur in 

het belastingbeleid de kloof tussen burger en overheid alleen maar groter wordt. Bovendien verwachten 

burgers onverminderd dat beleid en wetgeving bijdragen tot het algemeen welzijn (wat Hobbes ‘the 

good of the people’ noemt) en niet zomaar een groep kapitaalkrachtigen uit de wind zet. Fiscaal beleid 

moet rechtvaardig zijn, zowel in de verdeling van de lasten als de rechtspraak. Voelt een significante 

groep van burgers zich benadeeld, dan zal onvermijdelijk de bereidheid tot naleving van de 

belastingplicht afbotten. Tevens zal hierdoor de solidariteit met de bredere civiele maatschappij 

uitgehold worden, a fortiori met de groepen die geacht worden voordeel te halen uit het gevoerde 

beleid.
38

  

In die zin houdt Hobbes’ nuchtere reflectie over wat goede wetgeving behelst, de fiscale 

wetgever en beleidsverantwoordelijke een boeiende spiegel voor. Men kan opwerpen dat zijn 

aanbevelingen moeilijk zomaar op de hedendaagse, complexe maatschappij toepasbaar zijn. De proto-

bourgeois samenleving van de 17
de

 eeuw verschilt grondig van het politiek bestel in onze geglobaliseerde 

wereld van de 21
ste

 eeuw. Het fiscaal recht moet vandaag rekening houden met veel complexere 

processen en heel wat meer actoren die in economisch, sociaal en financieel opzicht de beleidsruimte 

bepalen en beïnvloeden. Toch kan het geen kwaad, zo leert ook het betoog van Gribnau, om herinnerd 

te worden aan beginselen van rechtszekerheid, onpartijdigheid en betrouwbaarheid die toch essentieel 

zijn opdat in wetgeving en beleid de vrijheid van de burgers en het algemeen belang maximaal zouden 

gevrijwaard blijven. Ook in het fiscaal recht zijn die beginselen en de algemene doelstelling van 

wetgeving en politiek bestuur van fundamentele betekenis. Hoezeer de samenleving van vandaag ook 

verschilt van die van Hobbes, wetgever en politiek bestuur kunnen zich niet permitteren 

belastingplichtige burgers ongelijk, willekeurig of zonder vooruitziendheid te behandelen. 

                                                                 
37 In Nederland poogt de uitrol van het zgn. ‘horizontaal toezicht’ hieraan te remediëren. Cf. Stevens, L.G.M., e.a., Fiscaal 
toezicht op maat, Commissie Horizontaal Toezicht Belastingsdienst (NL), Den Haag, 2012. 
38 In het reeds sterk gefederaliseerde België wordt volgens een deel van de Vlaamse publieke opinie overheidsgeld zonder 

democratische legitimatie overgedragen naar de Waalse gemeenschap ten koste van de welvaart in Vlaanderen. Dit leidt tot 

een gebrek aan vertrouwen in de overheid onder dit deel van de Vlaamse bevolking. Vooraanstaande Vlamingen vertonen 

daarom bij voorbeeld weinig sympathie voor een vermogensbelasting met als argument dat zij niet tot een cultuur van 

potverteren en ongewettigde overdrachten willen bijdragen. Ook de solidariteit tussen de generaties kan worden aangetast 

wanneer jongeren in toenemende mate het gevoel krijgen ‘op te draaien’ voor de vergrijzing, die toch door belastingsinkomsten 

zal moeten worden bekostigd. Tenslotte is er in de Westerse wereld vrij algemeen het groeiend aanvoelen dat een 

onrechtvaardig belastingbeleid bijdraagt tot de verrijking van sommigen en de (relatieve) verarming van velen (cf. supra 

voetnoot 22).  
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 Gribnau’s verwijzing naar de nood aan een herstel van vertrouwen in fiscalibus, zowel op het 

vlak van wetgeving als beleid, verdient in dit verband alle aandacht.
39

 Gribnau haalt sociaal-psychologisch 

onderzoek aan dat aantoont hoe stabiele wetgeving het vertrouwen van de burger versterkt en de 

bereidheid tot ‘tax compliance’ ten goede komt.
40

 Tot nader orde lijkt de burger de belastingnaleving als 

“een normale burgerplicht” te beschouwen.
41

 De voorwaarde tot naleving van de wet lijkt wel te zijn dat 

de burger voeling behoudt met de geest en strekking van de belastingwet. In die zin mag worden 

opgemerkt dat misschien de gewone burger al bij al trouw zijn belastingen betaalt en in die zin min of 

meer ‘gelijk’ wordt behandeld: meer kapitaalkrachtige spelers (bedrijven, financiële instellingen, zeer 

vermogende families) daarentegen lijken meer en meer in een andere wereld te leven. Met name de 

wijze waarop vandaag fiscale spitstechnologen, in het zog van de mondialisering van de economie en de 

haute finance, nationale wetgevingen tegen elkaar uitspelen om aan belastingontwijking te doen roept 

vragen op. Een politiek beleid dat hier zwijgend blijft op toezien, riskeert het vertrouwen van de burgers 

te verliezen. In tijden van economische crisis is dit een sociale tijdbom.
42

 

 Ook de kwaliteit van beleidsaanwending van belastingmiddelen beïnvloedt het vertrouwen van 

de bevolking en de bereidheid tot ‘compliance’. Burgers die de zekerheid hebben dat in de toekomst 

de overheid een kwaliteitsvol sociaal zekerheidsbeleid en een rechtvaardige gezondheidszorg 

garandeert, zijn zeker tot naleving van hun belastingsplicht bereid: die bereidheid verdwijnt echter snel, 

wanneer er doemscenario’s opduiken over een mogelijks financieel bankroet van de overheid of de 

afkalving van de welvaartsstaat. Solidariteit tussen de burgers, meer bepaald tussen de generaties, stoelt 

essentieel op vertrouwen: maar dit vertrouwen, het sociaal kapitaal bij uitstek van de welvaartsstaat, heeft 

onverminderd nood aan sterke instituties en een daadkrachtig beleid. Goede, stabiele wetgeving is 

hiertoe inderdaad onontbeerlijk. Het hoeft, tenslotte, geen betoog, zoals ook Gribnau aangeeft, dat de 

verhouding tussen burger en belastingadministratie ook enkel op vertrouwen kan gebaseerd blijven als 

de wetgeving en de handhaving van belastingbeleid transparant, solide en rechtvaardig georganiseerd 

worden. 

 Hoe breed en omvattend moet de wetgeving en de greep van de overheid in fiscalibus dan zijn? 

Hierover bestaat zeker geen eensgezindheid. De politieke cultuur vandaag verschilt op dit vlak van land 

tot land, maar ook in elk land onderling botsen op dit punt visies met elkaar. Volgens Machiavelli werd 

de politieke strijd in de 15
de

 eeuwse Florentijnse staat (maar ook al bij de Romeinen) bepaald door twee 

groepen: aan de ene kant de rijke bezitters (ottimati) die vooral uit zijn op de bewaring en uitbreiding 

van het familie fortuin, aan de andere kant het armere plebs (het volk) dat al blij is niet te veel het 

                                                                 
39 Cf. supra, J. L . M. Gribnau, “Belastingen en ethiek: de ethische dimensie van ‘tax planning’”, §9. In de sociale wetenschap 

had Niklas Luhmann al in 1968 oog voor het belang van vertrouwen als mechanisme van sociale binding en 

gemeenschapsvorming, cf. zijn Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität, vertaald als Trust and Power 
(Toronto: Wiley, 1979). Enkele boeiende recentere studies in de ethiek en de sociale theorie: Baier, A. C., 1986. “Trust and 

Antitrust,” Ethics, 96: 231–260; O’Neill, O., A Question of Trust, Cambridge: CUP, 2002; Cook, K. R., Hardin, R. and M. 

Levi, Cooperation Without Trust?, New York: Russell Sage Foundation, 2005; Hardin, R., Trust and Trustworthiness, New 

York, NY: Russell Sage Foundation, 2002; Hardin (ed.), 2004, Distrust, New York: Russell Sage Foundation. 
40 ibid., 6.1.2 en 6.2. 
41 ibid., 8.1. 
42 Er zijn de laatste tijd duidelijk tekenen dat de politieke klasse in de geïndustrialiseerde landen beseft dat het tijd is om hier 

actie te ondernemen en de greep van de politiek op de mondiale financiële economie te vergroten. De bankencrisis van 2008 

speelt een doorslaggevende rol in deze omslag. 
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slachtoffer te zijn van de bezitsdrang en willekeur van de rijken en vooral vrijheid nastreeft.
43

 Zoals 

Hobbes, liep Machiavelli niet al te hoog op met de menselijke soort. Bezitsdrang, naijver, machtshonger 

en zucht naar status zijn een voordurende factor van politieke en sociale strijd en mogelijke instabiliteit. 

Goede wetgeving en wijs bestuur zijn onontbeerlijk om deze strijd in te perken en de ondernemingszin 

en vrijheidsdrang van de mens in goede banen te leiden. 

 Maar gaan we er even van uit dat zo’n kwaliteitsvolle wetgeving en een bezonnen politiek 

bestuur mogelijk zijn, dan kan ook Hobbes’ leerstuk van de ‘stilte van de wet’ wellicht een positievere 

invulling krijgen dan ik in een vorige paragraaf schetste. Indien de burger de wet alleen ziet als een 

hinderpaal voor zijn eigen vrijheid en winstbejag, dan is het voorspelbaar dat de verleiding tot free rider 

gedrag onweerstaanbaar is, telkens wanneer de kans zich aandient. Meer zelfs, de mogelijkheid dat de 

ander ook tot zo’n gedrag geneigd is, zal alleen maar tot wantrouwen leiden tussen burgers onderling en 

dus de solidariteit en gemeenschapszin verder uithollen. Niemand wil immers het slachtoffer zijn van de 

eigen integriteit. Maar de situatie wordt geheel anders als de burger zich positief kan identificeren met 

de wet, of nog, inziet dat ze bijdraagt tot het algemeen belang en, tegelijk, nuttig is voor iedere burger op 

zich beschouwd.
44

 

Hobbes had zeker oog voor die meer positieve invulling van het leven volgens de ‘rule of law’ 

onder de hoede van de staat. Ook Gribnau wijst er op dat voor Hobbes de staat niet louter een negatief 

instrument is om mogelijke conflicten tussen de burgers (en staten onderling) met het zwaard te 

beslechten: de staat creëert ook vrijheid en welzijn, ja, maakt beschaving mogelijk. Wanneer burgers dit 

inzien en zelf in hun persoonlijk leven de kans krijgen welzijn en geluk te realiseren, zijn ze ook beter in 

staat zich positief met de maatschappij, met hun politieke bestuur, te identificeren. De stilte van de wet 

creëert dan precies de ruimte waarin de naleving van de wet en gehoorzaamheid aan de staat iets 

‘vanzelfsprekends’ krijgen. De vrijheid van de burgers is hier tegelijk de voedingsbodem van deugden 

die positief worden geïncorporeerd en door opvoeding en spontane sociabiliteit gecultiveerd en van 

generatie op generatie doorgegeven. Zo ontstaat een burgerlijk ethos dat inderdaad op vertrouwen en 

gemeenschapszin is gebaseerd.
45

 Maar zonder goede wetgeving is de opbloei van dit vertrouwen 

onmogelijk en blijft elke oproep tot zin voor ethiek en morele integriteit leeg en betekenisloos. 

    

3. 3. 3. 3. BesluitBesluitBesluitBesluit    

                                                                 
43 Machiavelli herinnert er in zijn Discorsi aan dat in het oude Rome bij de twist tussen Furius Camillus en Manlius Capitolinus 

(4de eeuw voor Christus) deze laatste poogde de eerste in diskrediet te brengen door het plebs te doen geloven dat hij 

belastinggeld in de zakken van de rijken deed belanden (Machiavelli, The Discourses (vertaling van Discorsi sopra la prima 
Deca di Tito Livio door Leslie J. Walker), Penguin, 1970, p. 128 (I.8)). Machiavelli’s geschriften in het algemeen leren ons dat 

de strijd tussen de bezittende rijken (ottimati) en het volk (plebs) niet alleen in het oude Rome, maar ook in het renaissance 

Firenze veelal ontsproot aan twisten waarbij de eersten beducht waren voor het krimpen van hun rijkdom (ten voordele van de 

staat), terwijl het volk steeds opnieuw vond dat zij onrechtmatig veel moesten afdragen in vergelijking met de rijken (cf. 

hiervoor Miles J. Unger, Machiavelli. Een biografie, Ambo, 2011). 
44 In een belangwekkende studie verdedigen Nagel en Murphy dat de morele legitimiteit van belastingen gelegen is in de 

essentiële bijdrage die het afstaan van een deel van het persoonlijk eigendom levert aan het algemeen belang. Of nog: burgers 

zouden moeten inzien dat precies door belastingen de staat floreert, waardoor dan weer het nastreven van persoonlijk bezit – 

door economische bedrijvigheid op de markt – eerst mogelijk wordt. Cf.: Liam Murphy & Thomas Nagel, The Myth of 
Ownership. Taxes and Justice, Oxford: OUP, 2005. 

 
45 Deze band tussen vertrouwen en sociale deugden is volgens Fukuyama essentieel voor een stabiele op kapitaal en nijverheid 

gebaseerde maatschappelijke orde. Cf.: Francis Fukuyama, Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity, New 

York/London, The Free Press, 1995. 
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Erkenning van de morele integriteit van de wet, zo verdedigt Gribnau, is essentieel voor een ethisch 

ondersteunde ‘tax compliance’. Met Hobbes als leidraad stelde ik mij de vraag hoe groot in deze het 

plichtsbesef en de zin voor verantwoordelijkheid van de burger mag verwacht worden te zijn. Sociaal 

onderzoek en ervaring leren op dit vlak dat verantwoord gedrag van de burger een relatie van 

vertrouwen ten aanzien van de overheid (en vice versa) veronderstelt.
46

 Voorwaarde voor de opbloei en 

bestendiging van dit vertrouwen is evenwel het bestaan van een goede wetgeving en een daadkrachtig, 

consequent politiek beleid. Hobbes’ leerstuk over de ‘stilte van de wet’ leert ons in deze dat de burger 

wel moet verleid worden tot een strikt legalisme en een weinig coöperatieve houding wanneer de 

wetgeving te wensen overlaat of als onrechtvaardig wordt ervaren. In belastingbeleid is bovendien van 

essentieel belang dat de burger op een nuchtere wijze kan inzien dat hij belang heeft bij de naleving van 

de wet en dat daarenboven de wetgeving en het globale beleid bijdragen tot het algemeen belang. 

 Belastingen leggen immers een claim op het eigendom van de burgers, wat gezien de natuurlijke 

bezitsdrang van de mens geen vanzelfsprekende zaak is. Hier leert Hobbes ons dat we best uitgaan van 

een realistische kijk op de mens, een benadering die in de 18
de

 eeuw ook door David Hume wordt 

voorgestaan.
47

 Het heeft weinig zin in het fiscaal beleid enkel een beroep te doen op het altruïsme of de 

spontane gemeenschapszin van de individuele burger. Maar indien burgers ervaren dat politiek bestuur, 

ook op het vlak van belastingen, bijdraagt tot hun persoonlijke ontplooiing en hun zelfgekozen vrijheid 

zal wel degelijk een vertrouwen in overheid en medeburger tot stand komen. Daartoe is echter een 

heldere, op het algemeen belang gerichte wetgeving onontbeerlijk. In die zin, zo wou ik aantonen, kan 

Hobbes’ leerstuk over de stilte van de wet ook in een positieve zin worden  begrepen. Waar de burger 

inziet dat de wet nuttig en legitiem is, groeit zijn vertrouwen in de overheid. Indien de staat daarenboven 

de wet goed doet naleven en een beleid voert dat het algemeen belang dient, ontstaan in hoofde van de 

burger wel degelijk plichtsbesef en zin voor verantwoordelijkheid, ook in fiscalibus. De neiging tot free 

rider gedrag en agressieve ‘tax planning’ zal zo hoogstens sluimerend aanwezig zijn, of zelfs als moreel 

laakbaar worden afgewezen. De keuze voor een verantwoorde ‘tax compliance’ krijgt iets 

vanzelfsprekends, de naleving van de wet gebeurt als het ware stilzwijgend. Doordat de wet zwijgt, doet 

ze haar werk. 

 Misschien is in deze tijden van mondialisering van de economie en een toenemend op 

bezitsdrang gestoeld individualisme de hoop op zo’n positieve houding ten aanzien van belastingen niet 

gemakkelijk te realiseren. Tussen droom en daad staan hier wel degelijk ‘wetten in de weg en praktische 

                                                                 
46 Voor het belang van vertrouwen in maatschappelijk bestuur cf. V. Braithwaite & M. Levi (eds.), Trust and Governance, New 

York, 1998. Cf. ook T. R. Tyler, Y. J. Huo, Trust in the Law: Encouraging Public Cooperation with the Police and Courts, 
New York: Russell Sage Foundation, 2002.  
47 Hume is in deze een typische vertegenwoordiger van de Schotse Verlichting. Zijn visie op de oorsprong en structuur van de 

burgerlijke maatschappij is erg verwant met die van Adam Smith, met wie hij erg goed bevriend was. Ik heb in deze bijdrage 

abstractie gemaakt van Smith, wiens betekenis voor het nadenken over een ethische verruiming van de belastingnaleving een 

apart onderzoek verdient. Het weze vermeld dat Adam Smith niet enkel de auteur is van de Wealth of Nations (1771), waarin 

de grondslag voor het vrije markt kapitalisme is gelegd, maar ook van de Theory of Moral Sentiments (1759), een werk dat 

tijdens zijn leven groot aanzien genoot. In feite toont Smith zich bekommerd om economische bedrijvigheid en industriële 

expansie in evenwicht te houden met de ontwikkeling van specifieke burgerdeugden en een ethos van matigheid en 

medemenselijkheid. Voor dit moreel project van Smith cf. Ryan Patrick Hanley, Adam Smith and the Character of Virtue, 

New York, Cambridge University Press, 2009.  
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bezwaren’. Paradoxaal genoeg herinnert Thomas Hobbes ons er aan dat zonder het zwaard van de wet 

van de burger moeilijk veel meer dan een louter legalistische houding kan worden verwacht. Tegelijk 

hebben we echter een daadkrachtig politiek bestuur nodig dat erin slaagt wetten uit te vaardigen en een 

beleid te voeren dat de burgers doet uitstijgen boven hun kortzichtigheid en bezitsdrang. We hebben, 

kortom, vertrouwen nodig in onszelf als burgers die niet enkel persoonlijke rijkdom nastreven, maar 

ook een goed leven in harmonie met de gemeenschap die ons welvaart en welzijn bezorgt. 


