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In haar columm Hoofd Zaken gaat de directeur van het museum in op de verschillen
en overeenkomsten tussen museale en particuliere verzamelingen. Worts vindt u in de
rubriek Museumnieuws een korte reportage van de tenstoonstelling'Voor'n dubbeltje
op de eerste rang', wordt in die rubriek nogmaals aandacht besteed aan het 25-jarig
jubileum van mevrouw Handels-Versteegden, wordt een nieuwe cursus kunstgeschiedenis aangekondigd en zijn twee aankondigingen opgenomen van toekomstige tentoonstellingen. Ten slotte hebben de heren Huisman, als vrijwilliger, en Van Wingerden,
als tijdelijk medewerker, afscheid genomen.
In een nieuw geopende rubriek zal mr. C.A. van der Beek een serie artikelen wijden
aan de 'goede oude tijd in de belastingdienst'. De redactie is de heer Van der Beek zeer
erkentelijk voor het aanbod deze serie artikelen aan to leveren.
In zijn bijdrage 'De droorntax' bespreekt Professor Ydema de mogelijkheden voor een
'flat rate tax' en de vraag of een rechtvaardige belastingheffing een progressieve tariefstelling moet inhouden. Hij bespreekt daarbij het rapport 'Evenredig en Rechtvaardig'
van het Wetenschappelijk Instituut voor het C.D.A. en komt tot de conclusie dat belastingprogressie in de 21e eeuw niet aanbevelenswaardig is.
De beer Bergman heeft voor de rubriek'In gesprek met ......'een interview opgenomen
van Prof. Mr. J. Reugebrink. Tevens vindt u hier een van de pennevruchten van de
geinterviewde.
In de rubriek'Varia' treft u o.m. aan een artikel over tabakssmokkel tijdens de Eerste
Wereldoorlog, een artikel over de belasting op het gemaal, enige geboden voor de
leden van de VH.M.E en een verhaal over de verhuizing van de belastingdienst in
Rotterdam van de Puntegaalstraat naar de Kop van Zuid.
Wolfgang Kath,nInisch
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Verzamelen
Om beter zicht to krijgen op de collecties
met museale waarde in Nederland is het
nodig de contacten tussen de museumwereld en particuliere verzamelaars aan
to halen. Dit thema krijgt momenteel

Toch kunnen particuliere verz,melaars, mensen die bezig zijn met iets
dat ze graag doen omdat ze er belangstelling voor hebben, veel betekenen
voor de Collectie Nederland zoals het

maar ook - en dat is vaker het geval omdat de persoon in kwestie ouder
wordt en zich realiseert dat het leven
eindig is. Als kinderen of andere nabestaanden Been interesse in de collectie

aandacht binnen de sectie Technische en
Transport Musea (TTM) van de

geheel van het nationale cultureel erfgoed wordt genoemd.

hebben, dan wil men over het algemeen
een goede regeling treffen om de

Nederlandse Museumvereniging, waar-

Binnen de museumwereld
proberen wij in kaart to

verzameling elders onder dak to
brengen. Verzamelaars die het

brengen welke (deel)collecties zich waar bevindt en
onder welke omstandigheden dit gebeurt. Deze inventarisatie is binnen de nmuseumwereld al lastig omdat
niet iedere instelling even al
in staat is om deze informatie to verschaffen. Wat de
particuliere verzamelaars in
huis hebben is in veel geval-

van ik bestuurslid ben. Van belang is uit
to vinden welke verschillen en welke
overeenkomsten ertussen beide groeperingen zijn. Datgene wat ons bindt is
eenvoudig, dat is de verzamelwoede.
Veel musea zijn ontstaan uit de persoonlijke interesse van een verzamelaar. Het
Belasting & Douane Museum is hiervan
natuurlijk een sprekend voorbeeld. Van
der Poel begon met het verzamelen van
fiscale objecten omstreeks 1930, vanuit
een persoonlijke interesse. De omvang
en kwaliteit van zijn verzameling leidde

len helemaal niet bekend,

vooral om het verzamelen zelf to
doen is geweest, zullen er de voorkeur aan geven hun collectie na
hun dood op de veiling to brengen,
zodat een nieuwe generatie verzamelaars kan genieten van deze
mooie liefhebberij.
De kunst is musea en particuliere
verzamelaars bijeen to brengen op
een zodanige wijze dat beide partijen er iets aan hebben. Zo kunnen
musea voorlichting verschaffen

ertoe dat deze uitgroeide tot een muse-

terwijl men vaak toch bijzon-

over de wijze van registreren en

um. Zijn vooruitziende blik op organisatorisch terrein droeg hieraan ook bij,
zodat na zijn dood het museum bleef
voortbestaan en een persoonlijke verzameling op die manier verder kon uitgroeien.
Belangrijk verschil tussen individuele
verzamelingen en musea is echter dat
laatstgenoemden, volgens de huidige
professionele maatstaven, geinstitutionaliseerde verzamelaars zijn. Daarmee zijn

dere stukken heeft weten to
vergaren op beurzen, veilingen en via persoonlijke contacten. Vanuit museaal oogpunt zou het in kaart brengen van particuliere verzamelingen een belangrijke bijdrage zijn aan het verkrijgen
van nicer inzicht in het
totaal van de Collectie
Nederland. Belangrijk is dat

verantwoord bewaren van objecten, terwijl particulieren inzicht
kunnen verschaffen in de samenstelling van hun collectie en de
wijze waarop men stukken heeft
vergaard. Daarnaast kan het
komen tot een intensief bruikleen
verkeer. Voor de verzamelaar is het
vaak aardig om een geliefd stuk uit
de eigen collectie terug to vinden
op een tentoonstelling, terwiji het

deze organisaties gebonden aan allerhan-

individuele verzarnelaars op
een gegeven moment

een waardevolle aanvulling in een

nicer zijn beschreven in de ethische
gedragslijn voor musea. Het nationaal

ophouden met verzamelen.

museale presentatie realiseert.

museum register hanteert ook dergelijke
voorwaarden.

op een bepaald terrein niets
meer to verzamelen valt,

de voorwaarden en regels, die onder

museum in kwestie langs deze weg

Dit kan gebeuren omdat er
Loes A. Peeperkorn-van Donselaar
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plaatsvond in penningen hoewel reeds bij de
Muntwet van 1816 het decimale stelsel was
ingevoerd, zoals blijkt uit de prijs van deze
krant, zeveneneenhalve cent

Voor in dubbeltje
op de eerste rang
Onder deze titel is van 14 februari tot en met 2 september
2001 een tentoonstelling georganiseerd door het Belasting
& Douane Museum. Hieronder volgen enige impressies
van de opening van deze tentoonstelling.
Foto A
De burgemeester van Rotterdam, de heer mr. I.W.
Opstelten wordt ontvangen door de directeur van
het museum

Foto B
De burgemeester verricht de officiele openinghandeling via de Kop van Jut

Foto C
Na de officiele opening wordt het publiek muzikaal onthaald door The Amazing Stroopwatels'.
Zij zijn o.m. de auteurs van het lied 'De Aanslag',
opgenomen in Impost, nr 19 blz. 23

Foto D
Rondleiding door John Vrouwenfelder
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25-j arig
jubileum
als

vrijwilligster

Op 9 april hood het museum een
receptie aan Mevrouw C. HandelsVersteegden aan ter gelegenheid van
haar jubileum als vrijwilligster van het
Belasting & Douane Museum. Temidden
van haar familie, waaronder Naar echtgenoot die als vrijwilliger op de achtergrond ook in het zonnetje werd gezet,
(oude) bekenden en het museumpersoneel werden vele herinneringen opgehaald. De foto's geven een impressie
van de gezellige sfeer in de serre.
In haar dankwoord memoreerde
mevrouw Handels-Versteegden dat ze in
die 25 jaar zo veel indrukken had opgedaan waarop ze zou kunnen terugblikken dat ze zich wilde beperken tot het
doen van enkele grepen. Dat deed ze
aan de hand van het ABC als volgt:

is

, wat mijn man en ik hier, in die tijd hebben ondervonden.

is

, met veel Boeken, ingenaaid en gebonden.

is
is

, die voor dit alles de le stap heeft gedaan.
en zijn vraag was: "Wilt a daar nog foto's van afstaan?"

ie'

is

, waarmee ik dit work al die jaren heb gedaan.

is

, ook fotocollectie, waartoe ik later ben overgegaan.

is de
is de
is

, die met de codering van de boeken begon.
, die ik hem daarbij geven kon.
, voor alles wat met het Museum to maken heeft.

is
is

, die jullie allen rnij geeft.
en wet de mfjne, om hier nog even to blijven.
en

is de
is

, het doel van ons alter streven.

is de

, en bescherming van bedreigde diersoorten doen zij ook nog even.
, die moeten worden waargernaakt.

zijn
is

en daar wordt men door moeilijkheden niet geraakt.
nog ouderwets geschreven.

is

en reizen door Europa's dreven.

is
is de

, die U allen wacht.

zijn

van allerlei aard.
en

is v

is

.... met vreugde in doze verblijven.

en

om samen to delen uiteraard.

om daarin to slagen.

... Ja, daar ga ik mij maar niet aan wagen.
is het
is
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van alle mensen
, die zou ik u allen, mode namens mijn man, willen toewensen.

DE HAAGSE SCHOOL
In het najaar zal mevrouw Marianne
Roeloff wederom een cursus kunstgeschiedenis verzorgen in het Belasting &
Douane Museum.

Enkele gegevens over de opzet van de cursus
De cursus bestaat uit 5 lessen. Een les
duurt 1 % uur, na 3 kwartier is er gelegenheid voor een kopje koffie. De 5e
les is een excursie. De les vindt
plaats in Museum Mesdag, daarna
in Panorama Mesdag in Den Haag
(vervoer op eigen gelegenheid).
Aan de hand van dia's vertel ik het
verhaal van De Haagse School. Aan
het eind van de cursus krijgt elke
cursist een tekst. ledere les zijn er
een aantal boeken ter inzage over
de to behandelen kunstenaars.

Korte inhoud van de cursus DE HAAGSE
SCHOOL
J.H. Weissenbruch,
schelpenvisser, 1902

Het onderwerp luidt: DE HAAGSE
SCHOOL, de eerste generatie; Bosboom,
Israels, Roelofs, Gabriel, Mesdag en
Weissenbruch.

Onder De Haagse School wordt
een zeer vernieuwende beweging
in de Nederlandse schilderkunst
verstaan, die plaats vond in en om
Den Haag road 1870.

Facinerend zoals hij de kleuren van het
landschap, waargenomen op een
bepaald moment, weet vast to leggen op
het doek. Gabriel is eveneens een
echte landschapschilder. Zijn prachtige, holder gecomponeerde landschappen laten een heel subtiel,
genuanceerd kleurgebruik zien.
Mesdag is de grote zeeschilder. De
zee, waargenomen onder verschillende weergesteldheden, weet
Mesdag heel trefzeker op het doek to
zetten. Tenslotte J.H. Wcisscnbruch.
Ongelofelijk boeiend is het zijn pad
to vervolgen: van het vroege gedetailleerde landschap naar het strand,
de lucht, verwerkt tot een stralende
harmonie van licht en kleur.
Weissenbruch verwijdert zich heel
ver van de werkelijkheid.
Bij elke schilder zal worden ingegaan

De cursus zal worden gegeven op 4 donderdagochtenden van 10.30 tot 12.00 uur,
en wel op 27 september, 11 oktober, 1 en
15 november, terwijl op, naar keuze, 28
of 29 november een excursie is voorzien
in Museum Mesdag en Panorama
Mesdag, beide in Den Haag.
Het cursusgeld bedraagt fl 165,-. U kunt
zich voor de cursus aanmelden of nadere
informatie opvragen bij:
Mevrouw Marianne Roeloff
Postbus 61, 2210 AB Noordwijkerhout
Telefoon: 0252 - 376893

Enkele gegevens betreffende Mevrouw
Roeloff
Na haar studie kunstgeschiedenis in
Leiden hebben Fenna de Vries en zij een
galerie voor moderne kunst gehad naast
museum Boijmans Van Beuningen.
Begin jaren '80 is zij begonnen met cursussen kunstgeschiedenis to geven
(dit is het 19e cursusjaar).
De eerste jaren heeft zij het algemeen
overzicht van de Europese kunstgeschiedenis gegeven. Sinds eind jaren '80
behandelt zij in een cursus een bepaald
onderwerp, qua tijd eind 19e / begin 20e
eeuw.
Zoals 'De Haagsc School'.

Heel boeiend is het to ontdekken
dat elke schilder zijn eigen vernieuwende pad volgde. In de cursus zal
allereerst het oeuvre van Johannes
Bosboom belicht worden. Door zijn
hoofdthema, het kerkinterieur, to
volgen wordt de evolutie in zijn
werk duidelijk. Facinerend is in zijn
latere werk het goudachtige licht,
met een forse penseelstreek neergezet. Vervolgens bekijken wij het
zeer boeiende werk van Jozef
Israels. De mens is altijd aanwezig,
veelal weergegeven in een treffende gemoedsgestelheid. In zijn latere
werk wordt het palet lichter, de
penseelstreek expressiever. Willem
Roelofs is een landschapschilder.

op zijn inspiratiebron, voor ieder
verschillend, zoals voor Bosboom
Emanuel de Witte. Het Franse
Impressionisme zal bij de cursus
worden betrokken; heel boeiend is
de vergelijking met de Haagse
School schilders. Verschillende aspecten rond de Haagse School schilders
zullen worden belicht, zoals de verzamelaars, tentoonstellingen, de
kunsthandel.
In de loop van de cursus zal duidelijk worden wat zo vernieuwend is in
het work van de Haagse School schilders. Heel verrassend is het de ontdekken hoe dicht zij de abstractie
benaderen.
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Interbellum
r u w r V 11 V %a A. V M M i

Tentoonstellingsmakers Kossman en De
Jong maken van de tentoonstelling een
totale ervaring door de bijzondere opstelling van de collectiestukken en het
gebruik van monumentale filmprojecties
met licht en geluid. De tentoonstelling

In het kader van Rotterdam Culturele

wordt geopend op 17 augustus en is tot
en met 2 december 2001 in het voormalige
pakhuis Las Palmas op de Kop van Zuid

Hoofdstad van Europa wordt een tentoonstelling over Rotterdam in het
Interbellum (1918-1940) georganiseerd,
waarbij alle Rotterdamse musea, het
Gemeentearchief en de Gemeentebibliotheek betrokknn zijn. Op de tentoonstelling zijn uit de collecties van
deze musea ongeveer 150 objecten to
zien die to maken hebben met de culturele bloeitijd van het Rotterdam uit die
periode. Grote, kleine, bijzondere, ontroerende en indrukwekkende schatten

Ontwerptekening voor het rijwielbelastingplaalje

met elk hun eigen verhaal.

1934-1935 door de kunstenaar W.J. Rozendaal

in Rotterdam to zien. Ter illustratie van de
crisistijd werkt het Belasting & Douane
Museum aan doze tentoonstelling mee
door het beschikbaar stellen van allerlei
objecten met betrekking tot de rijwielbelasting, waaronder de originele ontwerptekeningen. In het kader van de tentoonsteling verschijnt het boek'Interbellum
Rotterdam, Kunst en Cultuur 1918-1940,
samengesteld door Marlite Halbertsma en
Patricia van Ulzen.

Met de kornst van de euro als aanleiding
zal van 28 november 2001 tot en met 3

collages, die geinspireerd zijn op spreekwoorden en gezegden over numismati-

meer in gebruik zijnde portemonnees in
liggen. Gerhild T6th-van Rooij wil ze

februari 2002 de kunstenaar Gerhild T6th-

sche onderwerpen. Hierbij komt ook een

graag ontvangen, gaaf of versleten, het

van Rooij in het Belasting & Douane

zekere artistieke humor om de hock kij-

Museum haar werk rond het thema "geld"
exposeren. Zij woont en werkt in het
Friese dorp Aldtsjerk (Oudkerk).
De kunstwerken van Gerhild T6th-van
Rooij zijn divers van karakter. Ze bestaan
uit objects d'art, installaties, fotowerk en

ken. Speciaal voor deze expositie vervaardigt ze enkele nieuwe kunstwerken. Voor
een van deze werken heeft ze een grote
hoeveelheid portemonnees nodig.
We roepen de lezers van Impost op thuis
eens in kasten en laden to kijken of er niet

duet er niet toe. U kunt uw portomonnee(s) gratis opsturen door het volgende
adres to gebruiken:

8
Numme, 23

juni 2001

Belasting & Douane Museum, redactie
Impost, Antwoordnummer 3634, 3000 WB
Rotterdam.
De inzendtermijn sluit 1 augustus 2001.

Kolenkachels en
ponskaarten (1)
4 - - ... A

Hoe het begon

MANUAL
DES

CONT1UBUABLES,
OU

_lt

L C VT E I L

CONTENANT les Lois fondamcutales , les Decrets et les
Instructions ministcrielles stir les Contributions dircctes;

A L'USAGE
Des Pnffets, Sous-Prefets, Maires', Adjoints de Maires et Co(nmissaires-REpartiteurs , pour I'Assiette et la Repartition des
Contributions ;
Des Directeurs , Inspecteurs et Controleurs , pour la Confection
des Matrices et des Roles ;
Des Receveurs gencraux, des Receveurs particuliers et Percepteurs
i vie, pour lc Recouvrenient;
Des Contribuablcs, pour les Reclarnatious i

PAR J. G. DULAURENS,
41-DEYANT CtrEF DR BUREAU AU M(NISTiRE DES FINANCES , ET ACTUELtEM[RT
DIRECTiUR DES i.ONTRtUUTLONS DU DEPAETEMENT De RitBNK.

A PARIS,
Chez RONDONNEAU et DECLE, Proprietaires du Dep3t
des Lgis, place du Palais de Justice, n° i ;
Et PATRIS etCle, Impr.-Libraires, rue de la Colombe, n04,
daps la Cite.
1
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De mammoet en de surnumerair van's
Rijks belastingen met vakexamen hebben met elkaar gemeen dat ze in de
wereld van vandaag niet meer worden
aangetroffen . Wel lopen hier en ciaar
nog grijze bollen rond die in een even
grijs verleden surnumerair van 's Rijks
etcetera zijn geweest , en daar ben ik er
een van.
Wat het begrip surnumerair inhield word
mij enigszins duidelijk toen in het voorjaar van 1944 de directeur van de H.B.S.
waar ik destijds wat algemene ontwikkeling opdeed een paar folders van de
Rijksbelastingacademie ( die helaas ook
al niet nicer bestaat) ter inzage legde .
Ik had Been familie of kennissen bij de
belastingdienst en mijn beroepskeuze
zou waarschijnlijk anders zijn geweest
als ik toen niet zo'n folder had gelezen .
Maar ik heb nooit spijt gehad van die
keuze . Voordat ik overstapte naar de
rechterlijke macht heb ik ruim een kwart
eeuw bij de belastingdienst gewerkt in
diverse functies.
Napoleon
Als Napoleon niet behept was geweest
met veroveringsdrift was ik waarschijnlijk nooit surnumerair geworden.
Napoleon heeft ons land in 1810 ingelijfd bij Frankrijk en vervolgens de
Franse belastingwetten en ook de Franse
organisatie van de belastingdienst bier to
lande ingevoerd. Die organisatie kende
het carrierepatroon surnumerair - controleur - inspecteur - directeur. Prins
Willem, die op 30 november 1813 in
Scheveningen landde en op 2 december
als Souverein Vorst is ingehuldigd, handhaafde voorshands op doelmatigheidsgronden vele Franse wetten en het door
de Fransen ingevoerde overheidsapparaat. Hij liet ook vrijwel alle ambtenaren
die ondcr hct bcicttcndc reginm gediend
haddcn bun functic bchoudcn.
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Van het "Manuel des contribuables" (zie
ill.: copie van de titelpagina ), waarin de
Franse belastingwetten en uitvoeringsvoorschriften staan, bestaan twee
Nederlandse vertalingen die in talrijke
details verschillen vertonen . 1) 2)

In de ene vertaling is het woord "surnumerair" vrijwel onveranderd ( alleen
het accent ontbreekt ) overgenomen ; in
de andere wordt gesproken van "overvoltalligen'.
Het woord overvoltallige is in onbruik
geraakt , maar de surnumerair heeft het
anderhalve eeuw volgehouden, en zijn
taakomschrijving in 1811 was al praktisch
dezelfde als in mijn surnumerairsjaren .

Opa, vertel eens wat van vroeger!
In december 1949 - ik was toen 23 jaar

belastinginspecteurs waarin een bepaald
beleid was afgesproken.
Volgens dat verslag waren aanwezig Jan,
Piet, Klaas en Annie enz.( ik verzin nu
maar wat namen ). Wie later zo'n verslag
leest dat alleen voornarnen noemt heeft
geen idee wie er bij waren.
De voornamencultuur die ohs land in
het laatste kwart van de twintigste eeuw
langzaam overspoelde is in dat geval wel
erg doorgeslagen.
In 1950 was het wel heel anders.
Tutoyeren kon alleen in zeer beperkte
kring, onder collega's van gelijke of bijna
gelijke rang en bij niet to groot leeftijdsverschil. Als Jong inspecteur van 26 jaar
word ik eens uitgenodigd op een borreltje door een collega die reeds de intussen
ook al weer verdwenen rang van hoofd-

( die het zo nodig zelf bij de Agent van
de Nederlandse Bank opnam ) en betaalde daarmee contant op het ontvangkantoor. De kassier droeg het geld aan mij of
en ik stortte het nog dezelfde dag op het
postkantoor. De directeur van het postkantoor, of een van zijn medewerkers,
bracht het dan weer naar de Agent van
de Nederlandse Bank.
Soms liep ik onbezorgd over straat met
een eenvoudig en wat sleets rijksaktentasje waarin meer dan honderd briefjes
van duizend zaten die op zo'n dag een
rondje door de stad maakten. Van overvallen hoorde je niet. De politie bekeurde
nog fietsers die rechtsaf sloegen zonder
hun hand uit to steken.
Een ton was erg veel. Het maandsalaris
van een adjunct-commies met een paar

legde ik het vakexamen of en ik ruilde
dus per 2 januari 1950 het betrekkelijk

inspecteur-titulair had bereikt en die een
jaar of twintig ouder was dan ik. Mijn

dienstjaren lag destijds in de orde van
grootte van f 220.- . Zelf had ik ongeveer

zorgeloze studentenleven in voor noeste

Bade zou bij zijn eega, die zo midden

de helft meer. Bruto, wel to verstaan.

dagelijkse arbeid in kantoren waar kolenkachels vaak nog zeer zichtbaar en ook
overigens zeer merkbaar aanwezig

dertig was, op een middag op theevisite
gaan, en na kantoortijd gingen mijn collega en ik naar zijn huis, waar de gastvrouw mij begroette en zei dat de dames
elkaar waren gaan tutoyeren en dat ik
haar ook maar bij de voornaam moest
noemen. Ik zie nog voor me hoe mijn
collega met een gezicht waaruit duidelijk
bleek dat hij dat helemaal niet van plan
geweest was tegen mij zei: "zeg maar
Gerard" (die naam heb ik veranderd). Hij

Twintig jaar later Bing het wel heel
anders. Hoewel er rond 1970 nog maar
weinig contante betalingen plaatsvonden
werd het beetje geld dat nog door de
loketten ging opgehaald door gewapende mannen die een geldauto zo dicht
tegen een achterdeur van een belastingkantoor parkeerden dat er nauwelijks
cen velletje papier tussen kon. En nu zijn
er niet eens ontvangkantoren meer.

waren en waar ik nooit anders dan in
colbert met das verscheen. In herfst en
winter begaf ik mij destijds derwaarts
onder een zwarte hoed, een zogenaamde
"Eden-hat ".
In dit hummer van "Impost", en in volgende nummers, zal ik wat herinneringen ophalen omtrent de gang van zaken
in de belastingdienst, vooral uit de jaren
'50 en '60 van de vorige eeuw.

vond het ook nog nodig er bij to zeggen
dat ik dat op kantoor maar niet moest

Er is sindsdien zo veel veranderd ! Hoe
waren voorheen de ambtelijke verhoudingen, de omgangsvormen, de wijze

doen. Dat tekent de sfeer van toen.

van corresponderen, de hulpmiddelen ?
In mijn rol van rustend beer op leeftijd
zal ik aan wat lichte nostalgia misschien
niet geheel ontkomen. Sommige anecdotes, en een enkele practical joke, zijn
vastlegging waard. De buitenstaander
meent vaak dat er geen saaier beroep

In het voorjaar van 1950 werd ik belast
net de waarneming van een ontvangkantoor in een middelgrote stad wegens
langdurige ziekte van de ontvanger. En
daar ontdekte ik onder nicer hoe het
betalen van grote bedragen toen ging.
Dat was nog echt de goede Dude tijd.

denkbaar is dan dat van belastingambtenaar.

Het was een "gemengd kantoor"; dat wil
zeggen dat praktisch alle soorten belas-

Maar hoewel de verantwoordelijke tank
van de belastingambtenaar zeer serieus

ting er binnenkwamen, waaronder door
grote ondernemingen of to dragen loonbelasting, accijns en omzetbelasting.

client - en pleegt - to worden genomen,

Wilde men zeker zijn dat een bedrag op

Geld over straat

er moet ook gelachen worden. En dat

tijd betaald was dan moest enkele dagen

gebeurde veel.

v6Or de vervaldatum een bankopdracht
verzonden worden. Dat kostte zoveel
rente dat het bij grote bedragen de moeite waard was om het anders to doen.
Men nam op de vervaldag een voor die

Jan, Piet, Klaas en Annie
Op een zitting van het Gerechtshof in de
jaren negentig werd mij een verslag
overgelegd van een vergadering van

I
2

tijd aanzienlijk bedrag op bij de batik

Handlciding der Contribuabclen (tweetalig) Amsterdam 1811 (Gouvernementsdrukkeril)
Handbuck der Contribuabelen (alleen in Net Nederlands, niet Net woord surnumerair).
Dordrecht, 1811 (A. nlussc en Loon).
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( Wordt vervolgd )

Clarien A . van der Bcck

De droomtax

De discussie over belastingprogressie is
actueel geworden door de motie-Reitsma
in de Tweede Kamer en het antwoord
daarop van staatssecretaris Bos van
Financien dat binnenkort valt to verwachten. Het Wetenschappelijk lnstituut
voor het CDA heeft een voorzet genomen met het publiceren van een studio
over de mogelijkheden voor een flat rate
tax, die op 28 mei j.l. is gepresenteerd.
De slinger van de tijd lijkt weer terug to
gaan naar de 19de eeuw. In die periode is
in de fiscale literatuur en in de parlementen hevig gestreden over de vraag, of een
rechtvaardige belastingheffing progressieve tariefstelling moest inhouden.

Belasting naar draagkracht
Indirecte belastingen golden in het algemeen als rechtvaardig, omdat zij tegemoet komen aan het beginsel dat eenieder moet bijdragen aan de gemeenschappelijke listen. Dat dit leidde tot een onevenwichtige lastenverdeling in het
nadeel van de Armen, werd wel onderkend. Het draagkrachtbeginsel, hoe
indertijd ook verwoord, leek ook toen tot
OW

u

de slotsom to voeren dat een rijke relatief nicer zou kunnen en moeten bijdragen dan een arme. Zo noemde JeanBaptiste Say in het begin van de 19de
eeuw de progressieve inkomstenbelasting een mogelijke correctie op de
degressief uitpakkende indirecte belastingen. Voorstanders van zulk een belas-

gelijk offer wordt gevraagd, en wanneer
dat offer niet meer voelbaar is zouden de
meerinkomsten zonder meer kunnen
worden wegbelast. In het Parlement was
al eerder opgemerkt dat als progressie
eenmaal zou zijn aanvaard, er geen
rechtsbeginsel meer zou zijn dat grenzen
stelt. Het zou joist deze afwezigheid van
limieten zijn die de socialisten op het
vasteland - twee termen die zijn toehoorders kennelijk moesten afschrikken,
zeker indien cumulatief gebruikt - ertoe
bracht om de doctrine van progressie to
begunstigen.' Progressie tot een 100%
tarief zou strijd opleveren met de klassieke onderbouwing van de belastingheffing in het algemeen, zoals Joseph
Chailley het voor Frankrijk verwoordt:
"Ie respect de la personne et la protection
des biens garanties par I' bat."' Als het
tot de primaire taken van de staat
behoort om de private eigendom to
beschermen, en dat geldt ook buiten
Frankrijk, dan gaat hij zijn bevoegdheden natuurlijk to boven wanneer hij de
inkomsten van de burgers confisqueert.
Dan zou geen sprake zijn van belastingheffing, maar van "spoliation".

I

ting wezen op Adam Smith. Deze had in
1776 geopperd dat het niet onredelijk is,
wanneer de rijke bijdraagt aan de publieke listen, niet alleen in verhouding tot

H

•d

OM
*14

zijn inkomen, maar ook nog ietsjes meer.=
Inzichzelf zou het niet onterecht zijn dat
een rijke naar verhouding meer betaalt
dan een arme, aldus Gladstone in het
Engelse parlement op 2 mei 1889.'

2

3

Progressie en confiscatie
Gladstone voegt aan zijn verklaring wel
toe dat men niet to ver moet gaan op de
wog van progressieve belastingen. In
Naar uiterste consequentie Ieidt progressie immers tot confiscatie.' Er zou altijd
ergens een niveau zijn, waarboven de
inkomsten niet nicer dienen tot bevrediging van behoeften, en waarbij het offer

4
5
6

De autcur is bijzondcr hooglcraar Geschiedenis
van het belastingrecht vanwege de Stichting
Belastingmuseum Prof. dr Van der I'oel en advocaat to 's-Gravenhagc. Hij was voorzitter van de
commissie die voor het Wetenschappehjk
lnstituut voor het CDA het rapport Evenredig en
Rechtvaardig voorbereidde, maar schreef deze
hijdrage vanzelfsprekend under eigen titel.
Expose du Systcme de I "impe)t progressif sur le
revenu, adopts par le conseil communal de
Verviers, et Approuvc par arrete royal du 20
novembre 1847, precede d'un examen des diverses bases do I impOt actucl, Brussel 1848.
Gecit. in R. Stourm, Systcmes gencraux
d'impOts, impbts sur le revenu Bans les differents pays, impOts stir le capital, impot uniyuc,
en nature, capitation - grands monopoles fiscaux,
impiots sur IC luxe, sur les valeurs mobilieres et
foncieres, directs et indirecte, de rcparlitiun et de
yuotitc, etc. impots stir Ics objets de premiere
necessitt, I'arijs' 1912, p. 272.
L.c.
Gecit. in Stourm, p. 273.
J. Chailley, L'impot sur le revenu, Icgislation
coniparee et economic politiyue, I'arijs 1884, p.
407, die daaraan overigens toevoegde niet volledig to willen zijn.

dat de overheid vraagt niet nicer wordt
gevoeld. Rechtvaardige belastingheffing
zou betekenen dat van ccnicdcr een
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Progressie en willekeur
Counsellor of the Exchequer Sir Vernon
Harcourt merkte in 1894 op, bij de verdediging van de New Estate Duty, dat
tariefsdifferentiatie het meest billijk en
best verdedigbaar is van alle principes.
Maar niet onbeperkt, zij dient to worden
toegepast met mate en met rechtvaardigheid.' De beperkte maat waar Sir Vernon
Harcourt op doelde is niet objectief to
duiden. Als er dan geen objectieve maat
bestaat om het offer to vertalen naar fiscale wetgeving, leidt iedere keuze voor

ginselen. De Franse fiscaal-econoom
Esquirou de Parieu ziet de progressie
zelfs als een typisch Duits fenomeen, die
samenhangt met de "tendences vagues et
sentimentales de 1'esprit germanique",
terwijl de proportionele belasting hem
"rigoureuse et logique" voorkomt,
"comme 1'esprit francais.""

Progressie in Duitsland

progressieve belastingheffing dus altijd
tot arbitraire tarieven. Het tweede probleem is het feit dat het offer niet alleen
afhankelijk is van het inkomen, maar ook

In zijn studie van 1874 ncemt Neumann
- begrijpelijk - afstand van de vaststelling van Parieu, maar hij geeft wel toe
dat de idee van progressie het Duitse cultuurgebied niet vreemd is.'2 Zwitserland
nocmt hij daarbij als bakermat van
progressieve belastingen in Europa." In

van de lasten die de individuele burger
moet dragon; to denken valt bijvoorbeeld
aan de zorgplicht voor zijn gezin, ziektekosten etc. En van de subjectieve wijze

zijn werk geeft Neumann een overzicht
van progressieve belastingen in
Duitsland. De pogingen om tot progressieve belastingheffing to komen zijn

waarop het offer als bezwaarlijk wordt
ervaren. Met het eerste valt in de wetgeving moeilijk, en met het tweede nauwelijks rekening to houden. "Spoliation ou

onder meer ingegeven door dezelfde
idee van Adam Smith, dat het rechtvaardig is om een rijke relatief meer to laten
bijdragen dan een arme. Dat leidt inder-

arbitraire, tels seraient les derniers mots

daad tot willekeur, zo geeft Neumann
toe." Hij wijst crop dat ook de criteria
van de toenmalige Klassensteuer om een
contribuabele in een bepaalde klasse
onder to brengen tot op zekere hoogte
willekeurig zijn. Maar wannecr er in het

de 1'imp6t progressif,' aldus de Franse
fiscaal-econoom Rene Stourm in 1912. Zo
beschouwd kan een droomtax moeilijk
progressieve tarieven hanteren.

Progressie in Frankrijk

gematigde progressie. In de Franse
Assemblce merkte afgevaardigde
Wolowski in 1871 bijvoorbeeld op dat de
overheid kan kiezen voor zeer gematigde
tarieven, zodat eventuele fouten zonder
ernstige consequenties blijven." Ook
Gladstone zou een gematigde progressie
kunnen aanvaarden. Maar matiging verandert volgens Say natuurlijk niets aan
het feit dat de progressie zelf al willekeur
oplevert en dat niet valt in to zien hoe
een rechtvaardige belastingheffing en
willekeur zijn to verzoenen. '"

Geen budgettair belang
Joseph Chailley voegt aan het voorgaande nog een argument aan toe. De
progressieve belasting brengt niet veel
op. Zij gaat abusievelijk uit van zeer
grote verschillen in de verdeling van de
laagste en de hoogste inkomens. Dit
argument weerlegt Chailley met statistische gegevens. In het Pruisen van zijn
tijd bijvoorbeeld viel slechts 2,3% van
alle inkomens in de hoogste categoric (>
FF 3.750). In Saksen, in de 19de eeuw een
relatief rijk land, viel slechts 5,9% in de
categoric topinkomens (> FF 2.375 < FF
7.850).'y Van meerinkomsten van een
progressieve belasting valt onder zulke
omstandigheden weinig to verwachten.

geheel geen onderscheid wordt gemaakt
tussen de burgers, zou dat kunnen leiden tot een belastingheffing die nog minder rechtvaardig is." Een onverkort pro-

Gen tariefsdifferentiatie die nauwelijks
inkomsten genereert kan natuurlijk geen
onderdcel zijn van cen droomtax.

portionele belasting zou immers onevenredig zwaar drukken op de lagere inko-

Evenredig en rechtvaardig

trauma uit de tijd van het Ancien
Regime, waar willekeur alom de fiscale
regelgeving lijkt to hebben beheerst,
ertoe geleid dat relatief weinig pleidooien voor progressie worden gehoord.
Sommige auteurs, zoals Chaillcy in 1884,
wijzen crop dat zelfs de veronderstelde
maat van een gelijk offer niet op het
recht hoeft to zijn gebaseerd. Een rijke

mensgroepen. Dat kan ook niet het effect
van een droomtax zijn. Tenslotte droomden auteurs als Adolph Wagner van een
herverdellng van de welvaart door middel van het fiscale instrument. Dat werd
in de 19de eeuw al snel gezien als strijdig
met de reeds genoemde kerntaken van
de staat, ja als een gematigde vorm van

doet verhoudinggewijs niet een groter
beroep op de diensten van de staat dan

communisme.
De opmerking van Parieu ten spijt waren
er ook kritische geluiden to horen in

gelijk aan dat in Pruisen in de 19de
eeuw: slechts 2,3%.

Duitsland. Standaard leerboeken van die
tijd, van corifeeen als Rau, Umpfenbach
en Stein, wezen progressie of met con-

Het rapport stelt vast dat de tariefsdiffe-

clusies als "himmelschreiende
Absurditat" of tenminste "nicht empfehlenswerth"."

heeft gekregen. Omgekeerd kende de
inkomstenbelasting ondanks de (pogingen voor) hervormingen een groot aantal

Frankrijk kende in de 19de eeuw geen
tariefsprogressie, zoals Stourm opmerkt.
In proportionele belastingen kan geen
willekeur bestaan, en wellicht heeft het

de arme, integendeel zelfs. Als de rijke
meer betaalt dan hij diensten terugontvangt, doet hij dat vrijwillig, "par esprit
de charite, it se depouille volontairement."' Hij sluit zich aan bij Proudhon,
die zulks een "vernis de philanthropic a
1'imp6t" noemde, en hij had zelfs kunnen herinneren aan Menier. Deze had in
1874 opgemerkt dat de theorie van de
progressieve belastingheffing cen uitvloeisel is van de katholieke idee dat de
rijke van zijn overvloed moet uitdelen,
de oude idee van de "charite"."' Hoe
positief ook bedoeld, zulke idcaen van
"charite" zijn gebaseerd op subjectieve
idealen, maar niet op objectieve rechtsbe-
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Recentelijk heeft het Wetenschappelijk
Instituut voor het CDA zijn studie voor
cen droomtax gepubliceerd: het rapport
Evenredig en Rechtvaardig. Daarin
wordt gerefereerd aan het arbitraire
karakter van progressie en op het
beperktc budgettaire belang; opmerkelijk
genoeg is het percentage belastingbetalers in de hoogste schijf per ultimo 2000

rentiatie in de 20ste ceuwse belastingheffing gaandeweg een zeer steil verloop

De Franse auteur Leon Say stelt in 1887
vast dat de toenmalige voorstanders van
progressieve belastingheffing inzagen
dat cr meerdere vormen van progressie
denkbaar zijn en dat iedere keuze arbitrair is. Daarom zouden die voorstanders

aftrekposten en ten dole bestaan die nog
steeds. Dit betekent dat de meeste belastingbetalers in de omstandigheid verkeren - vanwege de hoogte van hun brutoinkomen of vanwege hun gebruik van de
fiscale faciliteiten - dat zij feitelijk een
proportioneel tarief betalen. Dit gegeven
relativeert sterk de legitimiteit van

zich tevreden hebben gesteld met een

tariefsprogressie. Materieel lijkt de

Gematigde progressie

progressie juist degenen to treffen die
niet optimaal gebruik hebben gemaakt
van fiscale faciliteiten. Zij betalen dan

Het degressieve effect van een proportionele belasting moet dan natuurlijk wel

daaraan voldoet het CDA rapport, door
rekening to houden met de subjectieve
draagkrachtverminderende factoren van
de belastingbetaler. Dc minderverdienende krijgt aldus een steuntje in de rug,
terwijl de kosten daarvan worden gedragen door degenen die geen overheidssteun nodig hebben in verband met hun
hogere inkomsten. Overigens, zoals
Stourm terecht opmerkt, is het maar de
vraag of de opmerking van Adam Smith
moat worden geinterpreteerd als een
pleidooi voor belastingprogressie. In de
Wealth of Nations wordt verder geen

worden gecorrigeerd. Dit kan worden
bereikt door de flat rate to combineren

invulling gegeven aan die opmerking.='
In die zin lijkt zij meer een incidentele

met gerichte belastingkortingen. Aldus
ontstaat een belastingsysteem met materieel gesproken een progressief gemiddeld tarief. Ditzelfde effect ontstaat door
fiscalisering van gerichte overheidssubsidies. Dit betekent dat huidige subsidies
omgevormd worden tot heffingskortingen. Deze kunnen voor zover gewenst
inkomensafhankelijk worden toegekend.
Inkomensbeleid komt zo terecht op de
plek waar het hoort: in de inkomstcnbelasting.

verzuchting die het dilemma illustreert:
enerzijds moet iedereen gelijk worden
behandeld, maar anderzijds most de
overheid de draagkrachtloze ontzien.

zonder redelijke grond cen relatief hoog
tarief. Dat past niet bij een droomtax. Het
ligt dan ook voor de hand om de
gewenste evenredigheid in de bijdrage
die van elk van de burgers wordt
gevraagd op een andere manier na to
streven, bijvoorbeeld door een proportionele heffing.

Het rapport stelt vast dat een flat rate
tarief van 35%o haalbaar is.'" Dit is grosso
modo de druk die thans door de Wet
Inkomstenbelasting 2001 gemiddeld
wordt bereikt. De inkomenseffecten blijven dan ruim binnen cen marge van 5%.
Dc materiels evenredige lastenverdeling
wordt dan voor iedereen in de formele
tarieven vastgelegd. Daarmee wordt het
belastingrecht voor de burger transparanter en wordt de lastenverdeling rechtvaardiger, omdat de effectieve belastingdruk minder afhankelijk is van fiscaaltactische keuzen van de belastingbetaler.
Dat is meer in lijn met het draagkracht-

Hypotheekrente
Heeft de flat rate tax van het CDA dan to
gelden als droomtax? Misschien kan het
tarief nog verder omlaag. Hoe breder de
grondslag van de belastingheffing, hoe
lager het tarief kan uitvallen. De belangrijkste fiscale faciliteit die de wet kent, de
mogelijkheid om hypotheckrente voor
de eigen woning of to trekken, blijft in
het CDA-rapport gespaard.
Zoals uit het rapport blijkt, wordt het
nadeel van het vervallen van faciliteiten
in belangrijke mate gecompenseerd door
de verlaging van het (marginale) tarief.
Bij een gemiddelde rentestand van 6,3=%
en een marginaal tarief van 52%23 is het
maximale netto voordeel van de burger
uit hoofde van de hypotheekrenteaftrek
circa 3,2% van de lening per jaar.
Verlaging van het tarief naar 35% - het

beginsel. Ook de specificke kortingen die
in dit rapport worden overwogen leiden
tot een betere beantwoording aan de ver-

tarief dat het Wetenschappelijk Instituut
van het CDA hanteerde - betekent dat
een derde van het voordcel komt to vervallen. Het voordeel is dan nog slechts
2,1 % van de lening (35% van 6,3%) per
jaar. Afschaffing van de hypotheekrente-

eisten van een lastenverdeling naar

aftrek bij een flat rate tax van 35% bete-

draagkracht.

kent dus dat een voordeel van maximaal

Last but not least, het uniforme tarief en

2,1% verdwijnt. De eerste vraag is, of
daar compensatie voor moet worden

de voorgestane beperking van aftrekmogelijkheden maken de uitvoering van de
fiscale wetgeving eenvoudiger en dus
goedkoper. Al met al concludeert het rapport dat de vlaktax kan worden vormgegeven tot een reeel alternatief voor de
huidige tariefsprogressie.

gevonden.

Dan resteert de vraag, hoe die conclusie
zich verhoudt tot de opmerking van
Adam Smith dat de rijke relatief wel iets-

We mocten dan rekening houden met
inflatiewinst. Een aflossingsvrije lening
van NLG 100.0(X) uit 1971 is dertig jaar
later nog geen derde waard. ' Tweederde
is onbelaste inflatiewinst. Ik kan mij
voorstellen dat de overheid alleen compensatie biedt voor recle rente; het verschil tussen de feitelijk betaalde rents en
de inflatie. Daarvoor hoeft de overheid

jes meer mag betalen dan de arme. Ook

niet to compenseren. Als er gecompen-

7 Gecit. in Stourm, p. 273.
8 Stourm, p. 267.
9 Chailley, p. 408.
10 Menier, Theorie et application de I'impot sur le
capital, Parijs2 1875, 3.5, p. 207: "La theorie de
I'impot progressief est on vestige de I'ancien prejuge catholique que le riche doit son superflu.
C'est la vielle doctrine de la charite..."
11 Gecit. in Neumann, Die progressive
Einkommensteuer im Staats- and GemeindeHaushalt, Gutachten uber Personalbesteuerung
auf Veranlassung des Vereins fur Socialpolitik,
Leipzig 1874, p. 113.
12 Neumann, p. 113.
13 Neumann, p. 138.
14 Neumann, p. 148: "In allen diesen Fallen macht
man Classen and Stufen and wahlt fur sic verschiedene Zahlen, nicht weil man ihre Richtigkeit
zu erweisen vermag, sondern well eine gleiche
Bestimmung fur de verschiedenen Falle noch
ungerechter sein wurde. Mann tappt im Dunkeln
mit dem vollen Gefuhl, nach dieser oder jener
Seite Unrecht thun zu mussen, aber getrostet in
dem Gedanken, dab man ohne solches Tappen
noch grolleres Unrecht beginge, and dab man
sich auf jene Weise dem Ziele, das man nicht
erreichen kann, wenigstens in etwas nahert."
15 Neumann, p. 149 geparafraseerd.
16 Fr. J. Neumann, p. 112-113.
17 L'impot sur le revenu, discours de M. Wolowski,
depute de la Seine (Seances des 22 et 27 decembre 1871), avec des observations et des annexes
sur I'impot du revenu aux Etats-Unis et en
Angleterre, Parijs 1872, p. xxxviii en xxxix: "Mais
enfin, reconnaissant que I'impot sur le revenu
est de sa nature on impot arbitraire, parce qu'il
est fonde sur la notoriete, on I'a rendu infiniment modique clans le taux, pour que les erreurs
fussent de peu de consequence."

18 In: Les Solutions democratiques de la question
des impots, 1887, 3e conference: "Quand on dit
d'un impot qu'il sera persu proportioneIlenient,
on se fait comprendre de tout le monde; it est
absolument impossible de mettre l'arbitraire
dans on tarif proportionel. Mais quand it s'agit
de progression, c'est bien different; car it y a
autant de progressions qu'on veut... La progression est done naturellement arbitraire, et c'est
pourquoi ceux qui en sent partisans sont reduits
a dire quits se contenteront d'une progression
moderee. Le mot de progression moderee n'est
certainement pas one expression legislative, et je
ne vois pas comment on pourrait assurer to justice en employant clans les lois des expressions qui
presentent une idee aussi vague. Une imposition
progressive, une progression moderee, cc nest,
en realite, pas autre chose que I'arbitraire."
19 Chailley, p. 408.
20 In dit verband is het goed op to merken dat verschillende nieuwe voorstellen in Duitsland ook
komen met een tarief in de hoogste schijf van
35%.
21 Wealth of Nations, 5.6., gecit. door Stourm, p. 281.
22 Rente 10 jaar vast volgens indicatie ABN Amro
bank op 7 mei 2001. Bij 17 jaar vast is het rentepercentage 6,8.
23 Dit is een maximumtarief; voor de meeste hypotheckgevers zal (voor het grootste deal van de
aftrek) een lager tarief gelden, en is het voordeel
van de rentefaciliteit dus navenant lager.
24 CBS consumentenindexcijfer, alle huishoudens,
1969=100, jan. 1971 107,3 - jan. 2001 360.
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seerd moet worden. De reele kostprijs

Droomtax voor de 21ste eeuw

van een middellange hypothecaire

Een droomtax is een belasting die in
zoveel mogelijk aspecten leidt tot een
rechtvaardige verdeling van lasten. De
fiscale geschiedenis van de vorige eeuw
heeft geleerd dat belastingprogressie niet
hoeft to worden gezien als een " himmelschreiende Absurditat", maar voor de
21ste eeuw wil ik de tweede stellingname wel aan: zij is "nicht empfehlens-

lening was in 2000 nog Been 2%.'-' Als de
hypotheekrenteaftrek 2,1% netto voordeel oplevert bij een vlaktax van 35%,,
betekent dat, dat de fiscus de lening subsidieert. Bij een marginaal tarief van 52%
is die subsidie zelfs ca. 1,3%, (3,2% -/1,88%%)2" netto per jaar via box 1 Wet IB
2001, gerekend met de cijfers 2000. Dat is
de droom van iedere huizenkoper rnaar
is niet rechtvaardig ten opzichte van

werth". Wanneer budgettair neutraal een
flat rate tax kan worden bereikt die recht

degene die geen eigen woning bewoont

doet aan het draagkrachtbeginsel tegen

c.q. geen (maximale) hypothecaire lening

een maximumtarief van ruim onder de

heeft. In dit rekenvoorbeeld betaalt de

35% ", is wat mij betreft de droomtax
onder handbereik gekomen.

leningnemer feitelijk helemaal geen
rente. Is er dan een fiscale faciliteit
nodig?
25 In het jaar 2000 was de rente op nieuw afgesloten
hypotheken 5,88, derhalve 1,88/, hoger dan de
inflatie van 4%. CBS consumentenindexcijfer
totalen, 1995=100.
26 Cijfers als hoven in 2000.
27 Bron: CBS.
28 Zie daarover O.I.M. Ydema, Alva's erfenis,
Vierhonderd jaar overdrachtsbelasting, oratie
Leiden 1998, Deventer 1998.
29 Geraamd.
30 Bij een an nuiteitenhypotheek zou de compensatie overigens wet lets nicer dan 1/, moeten
bedragen. Op dit punt gekomen herinner ik aan
het feit dat er at rnaatregelen zijn ingezet om de
hypotheekrentefaciliteit to beteugelen. De Wet
Inkomstenbelasting 2001 kent een maximale termijn van 30 jaren, waarna attrek niet meer word(
toegelaten. Ben andere mogelijkheid is het beperken van de attrek tot de rente bij een aflossing op
basis van annuiteiten of eon lineaire aflossing.
Het voordeel van de hypotheekrentefaciliteit zou
bij een verplicht lineal re aflossing worden gehalveerd. Bij deze overgangsmaatregel hoeft in
plants van 2% dus maar I compensatie to worden gevonden, waarvan'/ procent it wordt
gecompenseerd door het afschaffen van de overdrachtsbelasting.
31 De meeste burgers die in de hoogste schijf vallen
zullen overigens wel duurder wonen; het voordeel zal bier dus gemiddeld wet iets lager uitvallen dan 0,5'%-. Omgekeerd, hoe lager het inkomen, hoe minder gebruik wordt gemaakt van de
hypotheekrentefaciliteit.
32 Zie de studies van de Leidee onderzoekers
Caminada, Goudswaard en Vording, o.a. in
Weekblad 2000/6392, p. 937v, Verkenning van een
vlakke belasting op inkomen, die uitkomen op
27,7%.

Onno Ydt'ma
Als de kosten van een hypothecaire
lening reeel ca. 2%, per jaar bedragen,
komt dat bij een gemiddelde prijs van
een koopwoning van (in 2000) NLG
428.000 neer op NLG 8.560 per jaar. Net
is goed verdedigbaar dat de burger die
kosten zelf voor zijn rekening neemt;
voor zulk een woning zal de huurprijs
gemiddeld zeker hoger liggen, ook als
daar de eigenaarslasten bij worden
geteld.
Wie toch compensatie nodig acht kan
deze voor een deel vinden in de
afschaffing van de overdrachtsbelasting.
Deze belasting heeft geen rechtsgrond,
en drukt ongelijk op de burgers." Voor
afschaffing van deze belasting bestaat
dus alle reden. Uitgaande van een
gemiddelde verhuissnelheid van eens
per twaalf jaar="en een tarief van 6%,
levert dat een voordeel op voor de huizenbezitter van een half procent van de
aanschafwaarde van het huis, per jaar.
Een kwart van de benodigde 2% is daarmee gevonden. "'
Vervolgens kan het eigenwoningforfait
worden geschrapt. Zoals ook het CDA
rapport concludeert, de rechtsgrond voor
dat forfait valt niet aan de burger uit to
leggen. Bij een gemiddelde woningwaarde van NLG 428.000 is dat forfait NLG
3.424, hetgeen binnen het 52%, tarief een
netto last oplevert van NLG 1.780, oftewel ca % %."

De miljoenennota 2001 noemt nog de
OZB. Aan dat onderwerp heb ik al eerder een beschouwing gewijd op deze
plaats en daar zal ik nu niet verder op
ingaan.
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In 1960 werd hem als Jong ambtenaar op het ministerie van Financien gevraagd een reactie to formuF

leren op een brief van een Nederlandse ondernemer die problemen had met de Franse fiscus over een
in Frankrijk al sinds 1953 geheven belasting: la taxe sur la valeur ajoutee. Hij verdiepte zich in de
Franse wetgeving en ontdekte de BTW. En zoals het dan gaat: vanaf dat moment gold hij op
het ministerie als de deskundige op dit gebied - dat hij nooit meer zou verlaten.
Of, zoals prof. mr J. Reugebrink (1930) het zelf uitdrukt: 'Mijn leven is vergroeid met de BTW.'

`Mijn levee is
ve rgroe id met de BTW
Zijn fascinatie voor de indirecte belastingen kwam eigenlijk tot stand door een
reeks toevalligheden, vindt hij achteraf.
'Mijn vader was douaneambtenaar, wat
verklaart dat ik geboren ben in Nieuw
Amsterdam. We zijn in de loop der jaren
de nodige keren verhuisd. Vanaf 1940
woonden we in Apeldoorn, waar ik naar
het lyceum ging. In de periode dat ik
tegen m'n eindexamen aanzat en me
afvroeg wat ik daarna moest gaan doen,
kreeg ik een folder van de
Rijksbelastingacademie onder ogen.
Het leek me wel wat, maar ik heb toch
eerst m'n militaire dienstplicht vervuld.
Daarna meldde ik me aan en na een
snort parapsychologisch onderzoek door
directeur Van der Poet werd ik toegelaten. Dat was in 1952.'
Band
Van der Poe] en Reugebrink konden het
vanaf het eerste contact goed met elkaar
vinden. 'We kregen at snel een band.
Toen ik in het derde jaar van de
Academie met de fiscale vakken bezig
was - de eerste twee jaar werden vrijwel
alleen besteed aan juridische onderwerpen - zei hij dat ik indirecte belastingen
moest gaan doen omdat ik daar volgens
hem heel geschikt voor was. Ik hechtte
nogal aan zijn mening en volgde zijn
raad op. Dat ging good tot het examen.
Daar stelde hij me allerlei vragen waarop
ik geen antwoord wilt. Na afloop had ik

liggen. Het was van Van der Poet en
geschreven in een vrijwel onleesbaar
handschrift. De volgende ochtend heb
ik de tekst samen met zijn secretaresse
kunnen ontcijferen. Er stond zoiets als:
'Amite, trek het je niet to zeer aan. 1k
heb je toch nog een zes gegeven". Toen
ben ik maar bij de indirecte belastingen
gebleven.'
Na zijn afstuderen werd Reugebrink surnumerair, met als titel'adjunct-inspecteur in ambulante dienst'. Het beviel
hens maar matig. 'Ze stuurden je het hele
land door om overal to helpen waar er
achterstand was of een zieke collega tijdelijk moest worden vervangen. Als je
naar een volgende standplaats ging,
hoorde je dat gewoonlijk een of twee
dagen tevoren. Dat begun me at snel
tegen to staan en ik vroeg of er geen
functie op het ministerie beschikbaar

N.

c
C

was. Die was er en zo ben ik in Den
Haag beland.'
Specialist
Op het departement raakte Reugebrink
al snel bekend als BTW-specialist. Zelf
beschouwt hij dat nauwelijks als een verdienste, want moeilijk werd het hem niet
gemaakt. 'In het begin van de jaren
zestig interesseerde zich nog niemand
voor de BTW. Of beter gezegd: de ambtelijke top was ronduit tegen. Er gold in
Nederland voor de heffing van omzetbe-

zwaar de pest in. Mijn eerste gang was

lasting een systeem dat was bedacht
door CT Tuk, de legendarische Directeur

naar het secretariaat om to melden dat ik

Generaal voor Fiscale Zaken. Het was

weer directe belastingen ging doen. Toen

een zogenoemd cumulatief cascadestelsel. Boze tongen beweerden dat het zo
ingewikkeld was dat alleen C.P Tuk wist
hoe het werkte, maar dat deed niet of

ik 's avonds tegen de schrik een borreltje
wilde gaan drinken, zag ik hij de voordeur in de brievenbus een klein kaartje

J
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aan het feit dat het eigenlijk tot algernene tevredenheid functioneerde. Op het
ministerie word invoering van de BTW
dus als onnodig beschouwd. Dat word
versterkt vanuit de politiek, waar staatssecretaris Van den Berge binnenskamers
voortdurend bezwaar maakte tegen de
manier waarop Brussel de harmonisatie
van de omzetbelastingen meende to
moeten aanpakken. Hij wilde dat eerst
zou worden onderhandeld over de
meest ideale verhouding tussen directe
en indirecte belastingen. Dat was een
andere manier om to zeggen dat de zuidelijke lidstaten fiscaal orde op zaken
moesten stellen door Finn directe belastingen to verhogen.'
Overleg
Reugebrink woodde als ambtenaar het
Brusselse harmonisatieoverleg bij, waarbij zijn opdracht was om vooral goed to
luisteren. Verdere instructies kreeg hij
niet nice en het ministerie voelde zich
ook niet gebonden aan de standpunten
die hij in het overleg innam.
In Brussel zette Reugebrink zich met
name in voor de neutralisering van de
omzetbelastingen. '1k was daar sterk
voor. De aftrek van voorbelasting is daarbij essentieel en heeft onder nicer als

Koos Reugebrink
was gedurende de jaren
1984 Um 2000 bestuurslid
van het museum

doel een cumulatie van de heffing to
voorkomen. Voorbelasting moet dus
altijd kunnen worden afgetrokken, was
mijn mening. Maar Frankrijk was tegen.
Daar gold het zogenoemde butoir: de
aftrek mocht nooit huger zijn dan de verschuldigde belasting. Ik vond dat nit een
oogpunt van neutraliteit heel merkwaardige opvatting, die het gelukkig ook niet
gehaald heeft.'
Waarom Nederland zijn verzet tegen
harnionisatie van de omzetbelasting uiteindelijk opgaf, heeft volgens

Onnoemelijk veel problemen en probleempjes moesten worden opgelost.
Ambtelijk verantwoordelijk voor de

op Sint Hubertus hem to lang duurden
word koers gezet naar de karpervijver,
waar de strijdende partijen zich links en

Reugebrink vooral een pragmatische

nieuwe wet was Reugebrinks Was

achtergrond. 'We voerden veel bilateraal
overleg met Duitsland en daardoor kwa-

Millenaar, die op enig moment het slot
Sint Hubertus op de Hoge Veluwe
afhuurde en daar de betrokken ambtena-

rechts van hem opstelden. Vervolgens
gooide hij een stukje brood in het water.
Als de eerste hongerige karper van rechts

men we to weten dat Duitsland, los van
de EEG, een Mehrwertsteuer wilde
invoeren. Dat kwam omdat de internationale concurrentie, met name Frankrijk,
Duitsland dwong de daar geldende
omzetbelasting to neutraliseren. Toen ik
dat aan Tuk vertelde, zei die onmiddellijk: "Dat moet de minister weten".
Witteveen luisterde en was al even kort
in zijn reactie: "Ga maar een wet maken".
En zo zijn we begonnen aan wat later de
Wet OB 1968 is geworden.'

Weinig tijd
Het bleek een geweldige klus, waarvoor
maar weinig tijd beschikbaar was.
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ren onderbracht met de boodschap dat
ze er niet uitkwamen voordat de
Memorie van Antwoord geschreven was.
En dat terwijl het Voorlopig Verslag nog
moest verschijnen! Maar door hun goede
relaties met Tweede-Karnerleden wisten
Reugebrink cum suis (under nicer
Gorren en Simons) wel wat er leefde.
En zo kon het gebeuren dat de regering
het Voorlopig Verslag van vele tientallen
pagina's binnen veertien dagen beantwoordde met een Memorie van
Antwoord die dubbel zo dik was.
Millenaar was ook de uitvinder van het
'karperisme'. Als de onderlinge debatten

kwam kreeg die kant gelijk, kwam hij
van links dan kreeg de andere partij Naar
zin.
Voordruk
Een aantal parlementariers had volgens
Reugebrink moeite zich de principes van
de wet eigen to maken. 'Het PvdAkamerlid Berg bijvoorbeeld begreep de
working van de aftrek van voorbelasting
niet goed en kwam daardoor tot cijferopstellingen die ver bezijden de werkelijkheid waren. Dat inspireerde de politiek
verantwoordelijke staatssecretaris
Grapperhaus bij de parlementaire behandeling tot woorden die ik nooit zal ver-

geten: "Ik heb de indruk dat ik met
nadruk moet wijzen op de voordruk".'
Ook Reugebrinks vrouw speelde een rol
in de totstandkoming van de wet. 'Dat
het onroerend goed in de BTW At komt
door haar. Aanvankelijk gingen we er bij
het ministerie vanuit dat onroerend good
onder het nultarief moest vallen: je verbruikt het niet en het is geen besteding
want het wordt at maar meer waard.
Mijn vrouw spaarde in die tijd zegeltjes
bij Albert Heijn. Die had een actie: als je
voor honderdvierenveertig gulden zegels
had, kreeg je een koelkast. Die zat in die
tijd nog in het weeldetarief. Toen ik op
het ministerie vertelde dat wij thuis nu
ook een koelkast hadden, merkte een
collega op: "Dat ding is roerend, het is
belast met OB, weeldetarief, straks met
twaalf procent". Daarop zei een andere
collega: "Maar dan laat je die koelkast
toch inbouwen? Dan is het onroerend
goed geworden en dus nultarief".
Millenaar wist nog een aardig voorbeeld.
lemand met geld legt plavuizen van honderd gulden per stuk in zijn huis: onroerend goed, nultarief. Een arme sloeber
moet het bij linoleum laten, dat is een
stuk goedkoper, maar wel roerend.
Dat kon niet. Toen hebben we de knoop
doorgehakt: onroerend goed moest worden belast.'
Tussen indiening van het wetsontwerp
en aanvaarding door de Eerste Kamer op
26 juni 1968 lagen maar negen maanden.

toen de Hofstra-penning uitgereikt en
hoogleraar Van Dijck uit Tilburg, die mij
toesprak, haalde de bewuste passage aan
als voorbeeld van onverantwoordelijke
wetgeving. "Dat kun je toch niet met
droge ogen lezen", zei hij letterlijk. "De
oen die dit geschreven heeft ..." Waarop
ik zei dat ik die oen was geweest. De zaal
lag natuurlijk dubbel.'
Combinatie
Inmiddels speelde ook het onderwijs een
belangrijke rol in Reugebrinks werkzame
leven. In 1965 was de
Rijksbelastingacademie opgeheven en
word de inspecteursopleiding ondergebracht bij de Rijksuniversiteit Leiden.
Daar was natuurlijk ook behoefte aan
kennis op het gebied van de indirecte
belastingen en daarvoor werd
Reugebrink aangetrokken. In 1965 werd
hij buitengewoon lector in het belastingrecht, in het bijzonder de kostprijsverhogende belastingen, en in 1978 gewoon
hoogleraar. In 1982 volgde zijn benoeming tot directeur van het Opleidings
lnstituut Financier, dat de inspecteursopleiding van Leiden overnam. Het OIF
werd in 1990 opgeheven als gevolg van
de herstructurering van de
Bela stingdienst. Reugebrink bleef ook in
zijn OIF-tijd als hoogleraar (maar nu buitengewoon) actief in Leiden. 'De combinatie van Bela stingdienst en onderwijs
hecft me altijd getrokken. ik ben vole
malen benaderd door bedrijven en door

Overdrachtsbelasting

belastingadvieskantoren, maar ik heb het

Na het succesvol afronden van de BTWwetgeving werd Reugebrink gevraagd
zich to buigen over een andere indirecte
belasting: die op de verkrijging van
onroerende goederen, oftewel de overdrachtsbelasting. De basis daarvan was
ooit gclegd door Alva's twintigste penning. Ook bij deze wetsherziening - die
uiteindelijk uitmondde in de Wet op
belastingen van rechtsverkeer van 1970 moesten weer heel wat problemen wor-

altijd afgehouden. Ik voelde me nicer
thuis aan de andere kant.'

den opgelost. Het meest filosofische
daarvan, herinnert Reugebrink zich, was

Veelzijdig
Hij heeft het vak nog niet losgelaten, zij
het dat hij zich beperkt tot de nicer principiele kwesties. 'ik ben eigenlijk meer
filosoof dan jurist. Daarom mag ik nog
graag nadenken over een brandende
vraag als: waarom moet een gemeente
belasting betalen? Of over een al even
netelige kwestie als het onderbrengen
van arbeidsintensieve diensten in het

het vinden van een rechtsgrond.

lage BTW-tarief. Daarover heeft

'Daarover moesten we natuurlijk wat
zeggen in de Memorie van Toelichting.
Waarom gaan we heffen? Op grond van
welk rechtsbeginsel kunnen we dat
doen? Niemand kwam eruit. In de
Memorie van Toelichting heb ik daarom,
in overleg met de bewindslieden overigens, geschreven dat het afschaffen van
een belasting nog onrechtvaardiger kan
uitpakken dan het handhaven ervan. Die
woorden hebben later, in 1987, nog voor

Vermeend ooit mijn advies gevraagd en
ik heb toen het volgende gezegd. De
enige juiste motivering voor het lage
tarief is dat het om een eerste levensbehoefte gait. Daarbij heb ik een voorbeeld
gegeven. Mijn oude schoonmoeder
woont in een bejaardentehuis op de vijfde verdieping. Ze is niet mobiel meer en
haar enige bezigheid bestaat nit voor het
raam zitten en naar buiten kijken. Een
schoon raam is dus voor haar een eerste

een komisch incidentje gezorgd. Ik kreeg

levensbehoefte en daarom mag de gla-

zenwasser van mij het lage tarief hanteren.'
Dichter
Over het fiscale vak schreef hij (merendeeis under de raam Jacques
Reugebrink) vele gedichten, waaronder
een sonnettencyclus ter gelegenheid van
de honderdste verjaardag van mevrouw
1. Belasting. Maar daarmee is zijn veelzijdigheid nog niet compleet. Hij treedt nog
regelmatig op als predikant, vanaf zulke
uiteenlopende kansels als die van de Sint
Jan in Maastricht en van camping Het
Toppershoedje in Ouddorp.
Een ding At hem echt dwars. 'ik ben nu
de zeventig gepasseerd en op grond
daarvan mag ik niet nicer optreden als
ceremonieel rector bij promoties. Dat
deed ik altijd erg graag. Ik ben als hoogleraar recordhouder op het gebied van
het tekenen van bullen. Bij elkaar heb ik
er ruim vierduizend getekend, doctoraal
en doctoraat samen. Opeens is me dat
vanwege mijn leeftijd ontnomen. Dat
vind ik jammer en ook lichtelijk beledigend.'
Het betekent wel dat hij nicer tijd heeft
voor het oplossen van monsterdoorlopers - waarbij die waar de omschrijvingen niet genummerd zijn maar in een
willekeurige volgorde staan zijn voorkeurhebben.
Henk Bertman

(Uit: Jacques Reugebrink, De zieke oude dame,
Sonnettencyclus teegelegenheid can de honderdste veryaarday war mevrouw 1. Belasting)

17
Mummer 23
juni 2001

Tabaksmokke 1

a1

De Eerste Wereldoorlog (19141918) ging niet ongemerkt aan

deserteurs en Belgische vluchtelingen
tegen to houden. Ondanks de draad

Nederland voorbij, ondanks dat de toen-

wisten 1 miljoen Belgen toch naar

Net bijgaande artikel

malige regering met veel kunst en vliegwerk de neutraliteit probeerde to hand-

Nederland to vluchten.

heeft eerder de basis

haven. De oorlog manifesteerde zich in
Nederland door een schaarste aan producten en een enorme toename van

Een voorbeeld van een product
dat tijdens de Eerste wereldoorlog veelvuldig gesmokkeld werd is tabak. Op de
foto is to zien hoe een timmerman wordt
aangehouden door douaneambtenaren
in burger (knielende man en de man
daarachter) en soldaatcommiezen.
De stapel planken die de timerman met
zich meedroeg blijkt uitgehold to zijn.
De gebeurtenis is door de douane in 1916
gereconstrueerd voor een serie prentbriefkaarten. De kaarten bevinden zich
nu in de collectie van het Belasting &

gevormd voor
een publicatie in
'Belastingwerk'.

zwarte handel en smokkelpraktijken aan
de grens, De Nederlandse regering werd
daarover aangesproken en er werd
gedreigd dat de neutraliteit ter discussie
zou komen to staan als die ongebreidelde
smokkelhandel door zou gaan.
De Nederlandse overheid wilde er zeker
wat tegen doer maar op voorwaarde dat
de douane assistentie kreeg van militairen. Die assistentie kwam er in de vorm
van soldaatcommiezen. De strengere
controle verminderde het smokkelen
wel, maar niet genoeg naar de zin van de
Duitsers. Er werd toen een 450 kilometer
large stroomdraad aangelegd langs de
Nederlands-Belgische grens, de zogenaamde doclendraad. De draad had niet
alleen de functie om het smokkelen to
voorkomen, maar ook de functie om
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Douane Museum. De museumwinkel
verkoopt reproducties.

Mark van Lcenwen

Onderstaand artikel betreft een verkorte versie van een publicatie in het decembernummer
van 'Arneklanken', het kwartaalblad van de Historische Vereniging van Arnemuiden.
Het is met toestemming van de auteur opgenomen.

%.g.v viub v A,

u v v C) %;0 A"

f. 3,13 op.100 broden van fijn wit brood
f.4,60; 100 roggebroden van 1 N.P. f.1,36;
100 tarwekoeken f.5,10 voor 100 N.P.

In vroeger tijd word er vooral belasting
geheven op alcoholische dranken,

Er werd door de visiteurs die voor de
controle op de belasting waren aangesteld op toegezien dat de impost word
betaald, voordat het graan in de molen
werd gebracht of voordat de brood-en
meelsoorten en gebak werden ingevoerd.
Vrijstelling van Impost was er voor tarwe
en rogge die gemalen werd voor bier-

vlees(geslacht) en op het malen van
diverse graansoorten(gemaal). In o.a. het
Reglement voor de belastingen op het
Gemaal van de
Stad Goes nr.1279,
uit 1831,vinden wij

brouwerijen en azijnmakerijen, maar dan
moest dat grain wet met mout vermengd zijn.
Ook "mesting" of beestenvoer was onbelast: er moest echter wet 2 ponden zand
per mud doorgemengd worden,zodat

-I

D J4oolenoar .

DeaHeemcl yeef t, Wie var 9d die heeft

gegevens die ons
een uitstekend
beeld geven van
deze belasting.Deze
had een grote
invloed op de prijs
van het brood.
Bekend is dat de
broodbakkers die
woonachtig wares
op het eiland
Walcheren, wat de
broodprijzen betreft, zich moesten
richten naar de

tact imandr Moolcrr wcl yedraaid
Uiin 'wicker 13'vrden vvel bewaaid
En't -verck von n ooddritfttivord bedriimi
W ie dcoUt' r ci c 1n Ge nii tJe m is
We toeyekeerd van hertert t r
Nau't Eeirtt iS onop horidl(ick Geeten.

zogenaamde
Middelburgse Pas.
Dat wit zeggen, dat
zij de broodprijzen
van Middelburg
moesten volgen.
Voor een mud
tarwe van 75
Nederlandsche
Ponden (75 kilogram) bedroeg de
belasting f.2,38.
Voor een mud
rogge van 75 N.P.
bedroeg de belas-

ting 68 cent. Voor tarwemeel(ongebulid:
dus met alle zemelen er nog in) f. 3,20
per 100 N.P Fijn tarwemeel met weinig
zemelen f. 5,10 per 100 N.P
Fijn tarwebrood,waarvan de grofste
zemelen wares verwijderd,bracht voor
100 broden van I N.P

het voor consumptie door de mens ongeschikt zou zijn. Tarwekorrels die gepeld
werden voor by. een stijfselfabriek, hadden een laag tarief wat de belasting op
het gemaal betreft.
Om geknoei,fraude of andere onregelmatigheden to voorkomen, werden de
zakken waarin het gemalen meet werd
vervoerd,gemerkt met een of meer letters
in"olieverw". Natuurlijk had iedere bakker zijn eigen zakken en een eigen merk.
Op iedere zak was ern kwitantie van
betaalde impost aangebracht + een
duplicaat. Alle zakken moesten bij elkaar
blijven; ze mochten niet in andere zakken worden uitgestort.
Opdat er geen zaken zouden gebeuren
die het daglicht niet konden verdragen,
mocht er alleen gemalen worden op
werkdagen tussen 9 uur en 12 uur en
tussen 2 uur en 5 uur; 's nachts dus niet!
Na ontvangst van het graan + het
impostbiljet was de molenaar verplicht
dit biljet half door to scheuren en in de
z.g. Molenbus to deponeren.
Vergeetachtigheid word zwaar bestraft.
Van iedere zak werd het duplicaat-biljet
van een met rood krijt aangebrachte
streep voorzien. Als de laatste zak van de
partij uitgestort was, werden de biljetten
van alle zakken van een dwarsstreep
voorzien.
Een van de controlerende beambten
stond klaar om de partij die de molen
ging verlaten, of to tekenen. Hij deed dat
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op de rug van het Consent-biljet met
"zwarten inkt", met datum,maand,uur
en handtekening. Op de wagen of kar
van de molenaar moest in "Olieverw"
met grote,duidelijke letters de naarn van
de molenaar en de molen worden aangebracht. De zakken met meel/bloem moesten binnen 24 uur na mating naar de
opdrachtgever teruggebracht worden of
opgehaald.

DcBacker•.
Di,-'t 1ic11cam >,ord ,

in kisten worden verzameld via 1 of 2
trechters. De kisten werden met sloten
vergrendeld. 1 sleutel werd bewaard bij
de Ontvanger der Stedelijke Belasting.
Als je het vak van korenmolenaar uitoefende,mocht je niet ook het bakkersambacht uitoefenen, of meelverkoper of
grutter (kruidenier) zijn. Bakkers mochten ook geen grutter zijn.
De grutters die dat vak van vader op
zoon at tang uitoefenden,
rnochten vanaf 1824 gebruik
maken van een overgangsregeling.

voor Gemoe d t.

Wel mocht een tandman(landbouwer) tevens het bakkersvak
uitoefenen. Als de
Korenmolenaar over een pelmolen beschikte, waarin gerst,
rijst of haver gepeld werden,
moest dat onbelaste graan zeer
zorgvuldig afgescheiden blijven van het belaste graan.
Om belastingontduiking/
smokkel to voorkomen, mocht
brood, meel, gebak enz. slechts
ingevoerd worden Tangs
"Wegen die door de Poorten
leiden". Daar werden de
Impost-of Consent (Begelei-

^t upper vclrl het
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.
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Als er"visitatie" werd gedaan in de
molen, werd de molen stilgezet. Er
wordt niet aangegeven of de molenaar
compensatie kreeg wegens produktieverties.Dat gebeurde wel bij de zoutindustrie, omdat de visitatie veel tijd in
beslag nam.
Niet alleen de molen werd geinspecteerd,maar ook de huizen van de molenaar en zijn knecht en alle "Lokalen",
waar graan of meelspecien waren opgeslagen.
Tijdens het malen kwam er "stuifineel"
vrij,soms meer,soms minder. Dat mocht
echter niet meer zijn dan 1 1/2 pond per
mud. Over het meerdere moest later
impost betaald worden. Om beter to
kunnen visiteren, moest dat "stuifineel"
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dings)biljetten gecontroleerd.
Er hoefde geen belasting to
worden betaald voor minder
dan 10 kg meet. Bij de uitvoer
van meer dan 25 kg meel werd
er restitutie(teruggave) van de
impost toegepast. Er werden
zware boeten opgelegd aan
molenaars, bakkers enz.,vooral

kers op een bepaald,vrij hoog niveau to
houden. Ook door de hoge Land- en
Stalls-accijnzen en scherpe controle met
veel beambten werd de broodprijs
behoorlijk opgekrikt.
Over de hoogte van de belasting op het
Cemaal is een willekeurig gegeven
opvallend:
In 1817, een jaar met vrij lage graanprijzen,een reactie op het "hongerjaar"1816,
bedroeg de prijs van een mud tarwe
f.5,745 -( 60 cent voor de zemels), terwijl
de belasting voor het Land en de Stad
f.5.35 bedroeg. Naast de andere kosten
voor het maalloon, de brandstof, gist,
melk, zout, bakloon, winst voor de bakker en loon voor de dragers (samen
f.16,24) "zweefde" de belasting tussen de
30%-40%,. Een van de gevolgen was:
vooral in Holland hogere loonkosten dan
elders in het land en in het buitenland.
Misschien speelt ook nog een rol dat in
veel steden I of meer leden van het bakkersgilde in het stadsbestuur
vertegenwoordigd waren en zichzelf en
hun gildebroeders vanuit een zekere
machtspositie economisch voordeel konden bezorgen.
N.B. In de smalstad Arnemuiden heette
een van de burgemeesters in de overgangsperiode van de 18e naar de 19e
eeuw Christiaan Crucq, die ook broodbakker was op een gunstig gelegen lokatie op de hook Langstraat(aan de
Zuidzijde) en de Markt. Ook in deze
smalstad werd er op toegezien dat de
afzetmarkt beschermd werd, door vak-

clandestiene molen/maalin-

genoten van buiten to weren. Zo werd
een gezonde vorm van concurrentie letterlijk buiten de Poort gehouden.
Zie hiervoor ook: J.L. van Zanden en

richting er op nahield. Bakkers

A. van Riel: Nederland 1780-1914: Excurs:

als er's nachts werd gemalen
of vervoerd; ook als je er een

kregen een boete van f.300.=
opgelegd als ze in het geheim,zonder
toestemming "bakovens" stichtten of
meel of bloem verwerkten, dat clandestien gemalen of verkregen was. Andere
overtreders die tot de particuliere sector
behoorden,werden bestraft met een
boete tussen de f.30.= en f.100., rekening
houdend met de ernst van de overtreding.
Dit strenge systeem had veel nadelen.
Door al die belemmeringen en verboden
en regeltjes,liepen de administratiekosten
hoog op en werden vernieuwingen en
uitvindingen afgeremd.
Ook de brood (prijs) zetting was eigenlijk bedoeld om de consument to
beschermen,maar werd op den duur een
instrument om het inkomen van de bak-

de geblokkeerde modernisering van de
brood- en meelfabricage, blz. 178 e.v.
Conclusie: de minder-bedeelden,armen
en bedeelden waren een groter deel van
hun inkomen(als ze dat nog hadden)
kwijt aan brood als eerste levensbehoefte
dan nodig was.
Celukkig waren de Diakonie, de
Stedelijke Armenzorg en particulieren er
om er zorg (vaak minimaal) voor to dragon dat weeskinderen, kinderen van
ouders die niet voor hen konden zorgen
en eenzame arme ouderen zonder familie zouden overleven en niet vanwege
gebrek aan voedsel, kleding en brandstof
zouden omkomen.

PJ. Feij

1'u

Centraal
Belastinggebouw
Puntegaalstraat
to Rotterdam,
1948-1996

Tevre denhe id
Het nieuwe Centraal
Belastinggebouw
aan de Laan op
Zuid to Rotterdam,
1996
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Het was woensdagmiddag zes maart 1996 omstreeks kwart over drie in de middag
toen ik mij huiswaarts begaf. Mijn dienst zat er zogezegd 'op'. Via de kelder van
gebouw 1 bereikte ik de uitgang die toegang gaf tot de binnenplaats via welke ik de
poort uit kon lopen.

^1 ■ ^140^11AO4.^;1
w
,^ca; ^t

gang - kunnen bereiken. Maar goed, het
is nu eenmaal een situatie die at ongeveer sinds augustus 1990 bestaat. Daar
zal - men het zicht op de aanstaande
verhuizing - zeker Been verandering
(verbetering) meer in komen.

Maar eerst moest ik een stenen trap
betreden naast de oprit waar bovenaan

Maar goed, bovenaan de trap gekomen

een roodwit gekleurd paaltje- met zijn
ene poot - in een ijzeren bak to kleumen
stond. Weglopen kon het paaltje niet.
Zelfs al zou het willen dan was het bijvoorbaat al onmogelijk gemaakt om de
kuierlatten to nemen. Het paaltje was
namelijk met een metalen ketting vastgeketend. Een schalm van de ketting was
verbonden aan een oog in de kop van

gevreesde slagboom om stappend over
een betonnen drempel van ongeveer tien
centimeter hoog en mij onderwijl bukkende- om mijn kop niet tegen de brandtrap to stoten-, en schielijk over de linkerschouder kijkende om to zien of de
slagboom misschien omhoog was gegaan
om een automobilist door to kunnen
laten rijden, om via de poort aan de zijde
van de Willem Buytenwechstraat de vrij-

Ik liep dus de poort uit en de Willem
Buytewechtsraat op. Rechts van mij zag
ik dat de brug openstond. Althans de
klep van de brug beyond zich in een
stand die het mogelijk maakte dat
scheepvaartverkeer vanuit de Coolhaven
de Parksluis kon binnenvaren. Omdat ik
naar het Metrostation Coolhaven moest
(richting Ommoord) sloeg ik linksaf.

heid tegemoet to kunnen treden.

'Hoevaak', dacht ik, 'zal ik via de hiervoor omschreven route mij nog huis-

Het zal aan de aandachtige lezer ongetwijfeld zijn opgevallen dat ik als voet-

waarts begeven'? Immers, in de loop van

het paaltje. De andere kant van de ketting was een blijvende verbintenis aangegaan met het middengebouw van het
Centraal Belasting Gebouw. Dit noopte
het paaltje dus tot een permanente pas
op de plants. Gek, dacht ik nog, waarom
staat dat paaltje er eigenlijk zo bij? Welk
nut dient het?

moest ik rechtsaf, langs de door mij

ganger heel wat voetangels, klippen en
klemmen moet omzeilen, wil ik zonder
kleerscheuren het gestelde doel - de uit-

dit jaar - naar verwachting deze zomer
nog - zal de Belastingdienst verhuizen
naar'Dc Kop van Zuid'.
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Het nieuwe adres is bekend. De klanten
vragen er zelfs at naar. Ik schrijf het dus wellicht ten overvloede - maar even op.

Een stukje voor mij zie ik de slagbomen
van de Pieter de Hoochbrug naar beneden gaan en de brug opengaan. Pech,

een wat peinzende blik in zijn ogen zei

Het nieuwe adres luidt:
'Belastingdienst/Wilhelminahof, Laan op

want zulk lekker weer was het niet.

de lange duur vooral maar to benadruk-

Regen en wind genoten van een miezerig spel waaraan ik in elk geval geen
vreugde beleven kon.

ken. Ik ben pas jarig geweest.
Tweeentachtig ben ik geworden'. 'Zo, zo',

Zuid 45, 3072 Rotterdam'. Het nieuwe
telefoonnummer is 010-290...... Op de
puntjes moet u to zijner tijd het toestelnummer invullen. Dat begint steeds met
een 4 (vier) of een 5 (vijf).
Waar een mens at niet aan denkt, bij het
naar huis gaan! Je zou waarachtig nu at
gevoelens van weemoed van krijgen bij
de idee dat je straks definitief de Pluk Je
Kaal Straat zal verlaten. 0 je, bedacht ik
me opeens, de'bijnaam' van de
Puntegaalstraat zal straks niet meer
opgaan. Zonder Belastingdienst slaat de

Net weer was somber, nat, guur en koud.
De regen vie] in grote droppen neer. Niet
echt een zware bui, nee dat niet, maar
wel van die grote spetters waarvan je
toch drijfnat wordt. Langs mijn nekharen
trokken de droppels een rillerig spoor in
mijn nek. Paraplu vergeten! Diep weggedoken in de kraag van mijn jas stapte
ik voort, om uiteindelijk tot stilstand to
komen voor de slagboom van de brug.
Wat heb ik toch met slagbomen?

bijnaam nergens meer op. En meeverhuizen kan zo'n naam niet.
Hoeveel voetstappen zullen er in de loop
der jaren in het gebouw geklonken hebben? Dat zullen er heel wat geweest zijn
in de - nog net geen vijftigjarige historie
- van Het Gebouw. Het Gebouw heeft
eigenlijk nooit een gunstige indruk bij de
burger teweeggebracht. At van den
beginne of aan is er weinig positieve aandacht aan Het Gebouw besteed. Zelfs de
aanbesteding van Het Gebouw in 1938

Met opgetrokken schouders en met mijn
handen diep in de zakken keek ik uit
over de Coolhaven. Naast mij stood
inmiddels en verkreukeld oud baasje.
Zijn alpinopet was stevig over zijn bol en
oren getrokken. Hij had een pienter
gezicht met daarin twee nog pienterder
oogjes, die mij vanachter een bril met
een - voor hem - veel to markant donkerbruin montuur, twinkelend aankeken.

hij. Ik ben at zeventien jaar met pensioen', met de klemtoon op - ioen - om

zei ik, 'dat is niet mis'! Maar je staat er
nog prima op - tech -'?'0, ja hoor'! en
na een korte stilte, Ik heb pas geleden
een hersenbloeding gehad, maar het gaat
nu weer goed met me'. 'Gelukkig', zei ik,
vooral dat laatste bedoelend en niet
wetende wat ik verder nog moest zeggen. Hij zweeg ook. Om even later to
vervolgen met: 'Maar ja, thuis At nog
wel een Florence Nightingale, die heb ik
at een jaar of vijf en veertig'. Hij zei dit
met een stellegheid ter verduidelijking
van zijn tevredenheid met en over zijn
vrouw, zonder welke hij waarschijnlijk
niet zo was opgeknapt.

'De Brug der Zuchten', zie hij met een

De brug ging inmiddels dicht en de slagbomen omhoog. Ik nam afscheid met en
vriendelijk: 'Nou dag hoor. Het beste met
u'. Ik vervolgde mijn weg naar het
Metrostation Coolhaven. Toen ik daar
bijna was, keek ik eens om en zag het
mannetje nog schuifelen over de brug. Ik
miste net mijn metro. Even later zag ik
hem weer en hij had geluk. Zijn metro
richting Marconieplein kwam juist aan.

kent geen vermelding in het Jaarboekje

brede lach, met een knik naar de geopen-

Ook hij zag mij en met een blik van her-

van Rotterdam. Terwijl in dat Jaarboekje

de brug. 'Ja, zei ik op mijn beurt', maar

kenning en vriendelijk lachend stak hij

wel melding wordt gemaakt van de to
bouwen Kunstacademie aan de G.J. de
Jonghweg en de bouw van de
Marinierskazerne in de polder De Nes.
Hierover heb ik in het verleden uitvoering geschreven in het SRA-blad.

de Brug der Zuchten ligt daar', en ik
wees naar de brug over der Parksluis.
'Vroeger ging ik verder, 'toen er nog
oude trams reden met open balcons, riep
de conducteur eerst: 'Brug der Zuchten'
en vervolgens,'Pluk je Kaalstraat' met
een duidelijke hint dus naar de vestiging
van de Belastingsienst in de
Puntegaalstraat'. Een frappantere
omschrijving heeft ons Gebouw nimmer
gekregen en met dit imago leven wij
inmiddels at bijna vijftig jaar.

groetens zijn hand omhoog, waarmee hij
een boodschappentas met lange hengels
droeg. Ik groette terug.

Maar ik dwaal af. Ik was nog steeds op
weg naar huis. Ik stak de Willem Buytenwechstraat over en liep voorlangs de
Hogere Zeevaartschool van Anthony van
Hoboken. Het viel mij op dat er weer
eens nieuwe afvalbakken aan weerzijden
van de ingang waren opgehangen.

Hij sjokte de metro in. Een klein verkreukeld mannetje met een alpinopet en een
to grote bril. Maar vooral een aardig en
tevreden mannetje. Tevreden met de
jaartjes die hem nog geschonken worden, samen met zijn Florence
Nightingale.

vervolgde hij. 'Geen pretje'! 'Nee, beaam

Ik zal nog vaak aan dat mannetje terugdenken als ik op mijn nieuwe locatie zit.
Hoe noemde hij de kermisattractie ook at

over en liep voorbij de 'Buurt Super' van

ik, bang om to verzeilen in een pro-

weer? Ja, de 'Kop van Jut'. Misschien

De Jong. Vervolgens langs een autobandenhandel en een automobielbedrijf. Het
laatste bedrijf in de rij was een aannemersbedrijf. Op de hoek van de straat
sloeg ik rechtsaf de Pieter de Hoochweg
in. Het statige pand op de hoek is nu van
een afdeling van Humanitas. Vroeger
was het De Residentie van de Scheepvaartvereniging Zuid. Een wat oplettender beschouwing van dat gebouw brengt

bleem-gesprek. Maar gelukkig stapte hij
of van dat onderwerp. Zonder overgang

wordt dat wel de nieuwe bijnaam voor
het nieuwe Gebouw van de
Belastingdienst aan de Laan op Zuid 45.
Wie Weet?

Zwarte ditmaal. Ik stak de Coolhaven

aan het licht dat de vormgeving doet
denken aan een zeeschip. Kijkt u vooral
eens naar de bovenbouw.
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Ik heb net mijn belastingbiljet ingevuld',

zei hij: 'Ze (de Belastingdienst) gaan verhuizen naar de Kop van Zuid! Vroeger
had je de Kop van Jut'! 'Dat klopt', zei ik,
'maar dat was op de kermis'!
Hij gat hierop geen reactie en sprak verder: '1k woon hier at meer clan 30 jaar',
met een knikje naar de overkant richting
Pieter de Hoochstraat, waar op de hoek
de uitgeverij van Wyt is gevestigd. 'Er is
heel wat veranderd de laatste jaren'. Met

Gerard Kliick

Echtgenotc: Draagt de titel van secretaresse
op de kostenstaat van het congres
Sectretaresse: Draagt de titel Van echtgenote
op het congres
Llit: Kluwer-Fiscalianus

den van de

Uit: Kluwer - Fiscalianus

reniging van
gere Ambtenar
3

het TIiniste

In 'Inforinatief , , het blad voor leden van de VHMF,
verscheen een artikel onder bovenstaande titel
van de hand van Dirk Huizinga. De redactie stelt
zich voor steeds een of meer van de geboden in
'Impost' to publiceren, zonder dat wordt ingegaan
op de inhoudelijke achtergronden.
De hoer Huizinga merkte ter zake op:
Leden van de VHMF behoren tot de groep van
strategische functionarissen van het Ministerie
van Financieen. Het felt dat zij zich georganiseerd
hebben, betekent dat zij zich zelfs meer dan
gemiddeld bewust zijn van die positie. Voor hen
geldt het 'noblesse oblige', dat zich laat vertalen in
een gedragscode, in geboden, hoe to handelen in
de werksituatie'. Hieronder volgen het tweede,
derde en vierde gebod.

Het tweede gebod:
Gij zult de zaak niet dienen ter meerdere glorie
van u zelve, doch vooral met orginele bijdragen
aan de de gemeenschappelijke ambities.

Het derde gebod:
Gij zult investeren en gij zult leren, niet zo zeer
voor uw genoegen, als wel uit persoonlijk onbehagen en ter meerdere glorie van de Dienst.

Het vierde gebod:
Gij dient de organisatie to kennen gelijk uw eigen
broekzak, tot in de verste hoeken.
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