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In haar column merkt de directeur van het museum under meer op dat medewerkers

van de Belastingdienst zich ervan bewust moeten zijn dat ze werken bij eon eeuwen-

oude installing die een belangrijke maatschappelijke functie vervult. Het Bestuur van

de Stichting Belastingmuseum 'Prof. dr. Van der Poel' zal deze stelling ongetwijfeld

onderschrijven. In verband hiermede heeft de redactie het wenselijk geacht de conter-

feitsels van het voltallige Bcstuur en de directeur op deze plaats nog ceps te publice-

ren.

In de rubriek Museumnieuws is een inleiding opgenomen betreffende de tentoonstel-

ling over geld die van 30 november 2001 of in ons museum to zien zal zijn. Voorts zijn

verwijzingen opgenomen naar een douanewerkgroep over corruptie en integriteit en

de uitwisselingstentoonstellingen tussen de Europese culturele hoofdsteden Oporto en

Rotterdam. Ook is in deze rubriek een artikel gepubliceerd over de depotbeheerder

van het museum en over depotbeheer in het algemeen. Tenslotte is de 'Smokkeltrip'

de nieuwste attractie die aan het museum is toegevoegd.

Onder de museumschatten bevindt zich een zilveren koffiepotje met valse tekens. In

dit nummer van Impost wordt hierover het een en ander verteld. In de'Goede Oude

Tijd in de Belastingdienst' gnat de heer mr C.A. van der Beek verder met zijn verhaal.

Het interview van de beer Bergman heeft deze keer betrekking op de heer Piet de

Kam, de secretaris-penningmeester van het Stichtingsbestuur.

In de plaats van de bijdrage van Prof. Ydema is een bewerking opgenomen van de

voordracht die de hoer dr L.M. Koenraad heeft gehouden over de geschiedenis van

het fiscaal procesrecht tijdens het in november 200(1 gehouden symposium, onder

nicer georganiseerd door de Werkgroep Geschiedenis van de Overheidsfinancien.

In de rubriek'Varia' is een artikeltje opgenomen over het Costernianoproer van 1690,

alsmede een reactie op het verhaal 'Tevredenheid' uit het vorige nummer van Impost.

Eveneens vindt a wederom drie van de tien geboden voor de leden van de VHME

Wolfcarrg Kattenhusch
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Lie±de voor musea

'Chinezen verbouwen bordeel tot museum'.

Deze kop op de pagina Buitenland van

NRC Handelsblad van 29 augustus 2001

moet veel lezers geprikkeld hebben om

verder to lezen. Dit gold zeker voor

degenen die, zoals ik, bij een museum

werken. Het ging om het voormalig

hoofdkwartier van een beruchte Chinese

smokkelaar, genaamd Lai Changxing, die

in de jaren negentig voor meer dan zes

miljard dollar aan smokkelwaar op de

Chinese markt bracht. Om zijn lucratieve

werkzaamheden to kunnen uitvoeren,

had hij de hulp van een groot aantal

(hoge) ambtenaren nodig. Hiertoe nodig-

de hij ze uit voor een gezellige avond.

Na eerst de inwendige mens to hebben

versterkt met lekker eten en drinken, gaf

Lai zijn slachtoffers gelegenheid om zich

to laten verwennen door mooie vrou-

wen. Terwijl ze deze behandeling welwil-

lend ondergingen, liet de smokkelbaas

de heren filmen, om ze vervolgens to

chanteren.

In 1999 was het uit met de pret. Lai week

uit naar Canada en de Chinese overheid

legde beslag op het hoofdkwartier, dat

volgens de Beijing Youth Daily'Een vat

vol vuiligheid en een smeltkroes van

drank, seks en geld' was. In de strijd

tegen de corruptie, onder aanvoering

lijkt een realistischer beeld to

hebben van de toekomstige bezoekers

aan museum 'Kleine Rode Kamer',

zoals het voormalige hoofdkwartier

nu heet, want de verwachting wordt

uitgesproken dat het eerder een

gewone toeristische attractie

wordt dan een educatieve

instelling die overheidsdie-

naren ervan moet weerhou-

den om zich door criminelen

to laten inpakken.

En zo zien wij dan maar

weer dat de redenen voor

het oprichten van een muse-

um zeer uiteenlopend kun-

nen zijn. In veel gevallen

vormt een (particuliere) ver-

zameling aanleiding om tot

opening van een museum

over to gaan. Het educatieve

element komt in dat geval

pas in tweede instantie om

de hoek kijken. Het publiek

moet zich niet alleen vermei-

en en vermaken, maar er ook

wijzer van worden. De

schooljeugd is natuurlijk een

voor de hand liggende doel-

groep, maar zoals uit het

bovenstaande bericht uit J

zonder belastingambtenaren. De aanlei-

ding is echter een andere dan in het hier-

boven aangehaalde artikel. In samenwer-

king met het Centrum voor Kennis en

communicatie van de Belastingdienst

maakt het onderwerp 'Geschiedenis van

de Belastingdienst' onderdeel uit van de

module Corporate Identity, waarbij

(nieuwe) medewerkers zich er van

bewust worden gemaakt dat ze werken

bij een eeuwenoude instelling die

een belangrijke maatschappelijke

functie vervult. Doel is bewustzijn

bij de belastingambtenaar to kwe-

ken voor de eigen positie binnen

die organisatie.

De vrees van de Chinese pers is dat

het nieuwe 'museum' in plaats van

een afschrikwekkend voorbeeld

van moreel verval een toeristische

De voorzitter van het Stichtingsbestuur

mw. mr. J. Thunnissen-Tonneman,

Directeur-Generaal Belastingdienst

(Fotobureau Thuring by., Den Haag)

De overige leden van het Stichtingsbestuur en de directeur van het museum v.l.n.r.

mr. S. Stoffer, Prof. dr. M.P.C.M. van Schendelen, mr. H.E. Koning, mr. J.N. van Lunteren,

Prof. dr. R.N.G. van der Paardt, mr. P.W. de Kam ( secretaris-penningmeester),

Prof. dr. H.A. Kogels, mr. J. Lunneker en mw. drs. L.A. Peeperkorn-van Donselaar.

van de Chinese premier Zhu Rongji,

besloot deze om het gebouw terug to

brengen in zijn oorspronkelijk staat'...

om to [kunnen] dienen als opvoedkun-

dig materiaal voor diepgaand zelfonder-

zoek voor partijkaders'. De Chinese pers

China kan worden geconcludeerd, moet

ook overheidspersoneel soms gesticht

worden.

Voor het Belasting & Douane Museum is

overheidspersoneel eveneens een

belangrijke doelgroep en wel in het bij-

4

attractie wordt. In ons geval is dat

laatste een wens. Naast het ontvan-

gen van overheidspersoneel is het

Belasting & Douane Museum er

juist voor het grote publiek, dus

ook voor de toeristische markt.

Voor jong en oud is het interessant

en intrigerend om kennis to nemen

van de geschiedenis van de fiscus.

Het historisch besef wordt er door

gescherpt. De eeuwigdurende strijd tus-

sen overheid en belastingplichtige in het

algemeen en douanier en smokkelaar in

het bijzonder, zorgt daarbij voor de nodi-

ge spanning in de presentatie. Die zorgt

er vervolgens weer voor dat de bezoeker

met een blijvende herinnering huis-

waarts keert. En met dat laatste realise-

ren wij een belangrijke doelstelling van

het Belasting & Douane Museum.

Loes A. Peeperkorn-van Donselaar
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Ode aan de

In het kader van Rotterdam Cultuurstad is

beeldend kunstenaar en schrijver

Gerhild Toth-van Rooij gevraagd voor het

museum een artistieke

tentoonstelling to maken met een

educatief en cultuurhistorisch karakter.

Zij doet dit ter ere van de nalatenschap

van het Nederlandse geld, dus

niet alleen de gulden, maar ook de

andere munten en biljetten en

als ode aan de euro.

Het Belasting & Douanemuseum geeft een stuk geschiedenis een gezicht. Het

bekijken van de verschillende aspecten van grenzen en belastingen zet je aan

het denken. Omdat iedereen met geld to maken heeft, komen belastingen snel om

de hoek kijken. De belastingen zijn voor de meeste mensen zichtbaar in

formulieren, aanslagbiljetten en afrekeningen. Dit is een beperkt beeld,

daar de meeste produkten, ruimtes, diensten en kunst verbonden zijn met

belastingen, of dit nu guldens of euro's zijn. Kinderen hebben een eigen plek

in dit museum. Hun wereld wordt groter en rijker als zij samenhangen

ontdekken. Geld heeft ontelbare banden met het leven.

Samenhangen en geldstromen laten zien in de Ode aan de euro is mijn wens. De

komst van de euro markeert gelijk het afscheid van at die vertrouwde

Nederlandse muntjes en biljetten. In de expositie kijkt u nice naar iets dat

niet vervangbaar is, telkens licht een ander facet op. De rand van een munt,

de haardracht van de koninginnen. Nu circuleren zowel prinses en

oud-koningin Juliana als Koningin Beatrix. Binnenkort is Juliana niet meer in

onze portemonnee to vinden. (Of u moet een nostalgische behoefte hebben aan

een muntje met haar afbeelding.) Zonder de komst van de euro zouden wij daar

niet bij stilstaan. Wij zouden ons nooit zo intens verdiepen in het kijken

naar ons Nederlandse geld en de waarde daarvan als er niet dat naderende

afscheid was, onomkeerbaar en daarom zo spannend.

De honderden kunstwerken die ik de afgelopen jaren maakte over het onderwerp

geld, waarde en daarop betrekking hebbende teksten passen onmogelijk

allemaal in het museum. Er is een keus gemaakt en er komt nieuw werk, dat

speciaal is gemaakt voor dit museum. Dat is altijd een noodzaak, omdat elke

expositie als geheel een creatie is, met een eigen onderwerp of een nieuwe

kijk op hetzelfde onderwerp. Elk gebouw, waar exposities met werken van mijn

hand komen to staan daagt mij uit evenals de omgeving. Rotterdam is de

geboortestad van mijn ouders, die mij altijd voorhielden dat Rotterdammers

harde werkers zijn en Rotterdam een handels- en havenstad is. Omdat je

handelt met geld, heb ik van geldbeurzen een verrassing gemaakt die 'In de

knip' heet. Dit installatie-object is speciaal voor hier ontworpen en zal

evenals eerdere installaties nooit twee keer in de zelfde vorm ergens anders to

zien zijn. Ik hoop dat u, net als de bezoekers, in uw eigen portemonnee gaat

kijken en voelen. U kunt nog even ons kleinste muntje van Europa koesteren.

U hoeft nooit to vergeten hoe klein het was, ons dubbeltje past namelijk

precies in het gaatje van uw cd. Ik hoop ook dat u als nuchtere

multiculturele Nederlanders (met een vergrootglas) het gedicht op ons

bankbiljet gaat lezen. U kunt nog even voelen aan de randen van ons geld en

aan de tekens voor slechtzienden op de biljetten. Geldgerinkel klinkt straks

anders; nu kunt u nog luisteren naar het geluid van elk muntje in elk

euroland afzonderlijk. In 2002 luisteren we allemaal naar muntjes die op

dezelfde manier rinkelen, vallen, rollen: een subtiel verschil?
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Ode aan de

Ernst

en

humor

Foto's

De kunstenaar aan het werk (p.5)

Geld zien (p.6)

6

Naast de objecten ziet u een stroom krantenwoorden die aan de eurokomst

voorafging. Ook snoep, speelgoed en kantoorprodukten met euro's die de euro

tastbaar maakten, vindt u in deze expositie verwerkt. De toekomst is alleen

to leven en to ondergaan, omdat zoveel factoren dit beinvloeden. Onze

verwachtingen van de euro zullen nooit helemaal uitkomen, omdat de eurostroom

zijn eigen weg vindt, net als alle andere geldstromen.

Overgangen boeien mij al bijna een kwart eeuw. Ik vind het een spannend

gevoel, our me voor to stellen wat er gaat komen en our dat dan in de

werkelijkheid to volgen. De euro is er al vier jaar voor mij en nu wordt

die euro dan eindelijk echt euro, reden our een feestelijke tentoonstelling

to maken die een groot publiek aanspreekt van jong tot oud en van leek tot

vakman of - vrouw. Dat betekent voor mij als kunstenaar-schrijver een balans

tussen ernst, goed kijken naar het geld dat wij nu nog in handen hebben en

humor die de relativiteit van de overgang van nationaal naar Europeser geld

even hard nodig heeft. Juist die kart, onze zoveelste stap naar een

Europesere samenleving maakt in mijn ogen het Belasting & Douane Museum

de ideale plek om de grensovergang van kwartje, gulden en riks naar een andere

eenheid en euro mee to maken. Dat kwartje en die riks, die zijn zo Nederlands,

die gaan we missen. Plastic euro's worden hoorbaar, voelbaar en tastbaar.

Na vier jaar met'op geld van nu' en de euro geinspireerde kunst gereisd to

hebben ben ik in mijn werk nog steeds niet uitgekeken op geld. Er zijn

telkens andere facetten van de komende euro belicht in mijn werk. Eerst de

ereboog als ode aan de geldmakers van de toen nog elf eurolanden, nu zijn

dat er twaalf. Als je uit alle euro-landen de biljetten bijeenbrengt ontstaat

er een geheel, die de verschillen en eigenheden van de papiergeldsignatuur

van de verschillende landen verhevigt. Daarna kwamen de Nederlandse munten

met bijnamen, die je meesleuren de geschiedenis in. Een krantenloper die de

euforie en zorg vanuit de media belichtte, is voor velen 'geen kunst' , maar

hoe kan het dat er zo sterk op gereageerd wordt, of het nu musea in Duitsland

of Nederland betreft? Foto's van de natuur die een rol speelde op geld.

Foto's van de landschappen waarin de dieren leefden die op ons geld stonden.

Foto's van mensen die geld vasthielden. Sommige foto's zijn in kast-objecten

gekomen, met speelgoedgeld. Want, wat is geld, waaraan refereert het? Zijn

het gewoon schijfjes met mevrouwen en meneren, met cijfers en merkjes? Heeft

het een bepaalde waarde? Maar, wat is die waarde, ging ik me afvragen. Vele

uren leefde ik met vragen, die sours tot een kunstwerk leidden, sours tot een

tekst en soms tot 'schijnbaar niets'. 'Schijnbaar' omdat het mijzelf naar

diepere lagen voerde die mij dichter bij het veelzijdige van de waarde van

geld en euro brachten. Is die euro anders in 'emotionele' of 'consumptieve'

waarde in Nederland dan in de andere euro-landen? Hoe At het met die waarde

in de niet-euro-landen? Geld was vroeger zijn gewicht in zilver of goud

waard. Maar hoe kornt die goudstandaard terug in het plastic geld? 'Plastic

euro's, geboren uit de creditcards' waren er al jaren voor de echte euro's.

Met de euromunten is het net zo gesteld als met ander muntgeld. Muntgeld ziet

er tegenwoordig uit als metalen penningkunst, maar de grote oplage maakt het

gewoontjes.

Voor de tentoonstelling wilde ik iets van de menselijke kant in beeld

brengen, maar geld is altijd menselijk.

Gerhild Tnth-sari Rooij

Nummer 24
november 2001



Global Forum over corruptie

en integriteit

Speiregels
integriteit
Belastingdienst

Tentoonstelling 400 jaar douane

Van maandag 28 mei tot en met donder-

dag 31 mei j.l werd in het Haagse

Congrescentrum het "Global Forum on

Fighting Corruption and Safeguarding

Integrity "gehouden. Het congres waar-

bij de bezoekers werden begroet door de

klanken van de Douaneharmonie, werd

gehouden onder auspicien van de

Ministeries van Justitie, Binnenlandse

zaken, Financir n, Buitenlandse taken en

Fconomische taken.

Arusha Declaration
Bij de opening van de douanewerkgroep

die zich vier dagdelen boog over het pro-

bleem van het uitbannen van corruptie

en het bewaren van de integriteit, merkte

Minister van Financier drs. Gerrit

Zalm op dat de Douane, alleen at

door haar positie, uiterst kwetsbaar

is voor corruptie. Uit het felt dat de

Douane in Washington (1999) niet

op de agenda stond en er nu een

hele werkgroep aan werd gewijd,

moest overigens niet worden afge-

leid dat er sprake was van een

explosieve stijging van de corruptie

bij de Douane, zei Zahn met de van hem

bekende kwinkslag. Toch is de Douane

kwetsbaar aldus de verder uiterst serieu-

ze minister.

Het Belasting & Douane Museum pre-

senteerde voor deze bijzondere gelegen-

heid in de entree en overloop van de van

Goghzaal de in een nieuw jasje

gestoken Douane 400 tentoonstelling,

aangevuld net 4 nieuwe panelen en

een vijftal kubussen met voorwer-

pen. Deze face-lift kwam tot stand

met steun van het Ministerie van

Financien. De tentoonstelling zal

tevens in het kader van

Rotterdam/Porto culturele hoofdste-

den worden gepresenteerd in

sept/oktober 2001 in het Transport en

Douane Museum, Porto, Portugal.

Uiteraard is na deze periode de externe

tentoonstelling in bruikleen verkrijgbaar

bij het museum.

Geed Nieman
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culture le

hoof'dsteden 2001

In het kader van de culturele hoodsteden Porto en Rotterdam

vond er behalve het jaarlijkse IACM ( International Association

of Customs Museums) congres ook een uitwisseling plaats tus-

sen het Museu dos Tranportes e Comunicacoes en het Belasting

& Douane Museum. De tentoonstelling Alfandega Nova, 'The

Site and the Sign', een fototentoonstelling samengesteld in 1995

door Tereza Siza met medewerking van 5 internationale foto-

grafen geeft een beeld van het voormalige entrepotgebouw

Alfandega in Porto.

De fotografen lieten hun een eigen visie los op het entrepot-

gebouw en de omgeving.

- Gabriele Basilico, Milaan, Italic, hij heeft de orngeving gefoto-

grafeerd.

- Jose Manuel Rodrigues,Lissabon, Portugal, fotografeercle 'het

werken' in het interieur en exterieur van het entrpotgebouw.

- Paul den Hollander, Breda, Nederland, hij fotografeerde het

strikte formele karakter van het entrepotgebouw als douanege-

bouw.

- Debbie Fleming Cafferty, San Fransisco, Amerika, zij geeft een

intiem beeld van de mensen en de objecten die aanwezig waren

in het gebouw.

- Humberto Rivas, Buenos Aires, Argentinie, deze laatste foto-

graaf geeft een beeld van het gebouw en de omgeving bij nacht

uit het verleden toes het gebouw zijn glorie had verloren.

De tentoonstelling geeft een momentopname van het verleden

toen het entrepotgebouw werd ontmanteld als douanegebouw

en veranderd werd in een Museum. In 2002 hoopt men het

gedeelte to realiseren waar het Portugese Douanemuseum in

komt. Het Belasting & Douane Museum heeft in Porto de ten-

toonstelling 400 + Douanegeschiedenis gepresenteerd. Een dag

voor de officiele opening van het congres van de IACM is deze

tentoonstelling door de voltallige Nederlandse delegatie

geplaatst. De opening werd verricht door de

Portugese Staatssecretaris van Financien.

De fototentoonstelling Alfandega Nova, The Site and the Sign,

word op 3 oktober geopend door de ambassadeur van Portugal

de beer Congalo de Santa Clara.

Gee'rt Nientan

Wim zutn Es

De Portugese museummedewerkster

Erica Aquiar is bezig met het inrichten van de

tentoonstelling The Site and the Sign'

Opening door de ambassadeur van Portugal

8
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Onderstaand artikel verscheen

eerder in DOU-magazine, een uit-

gave van het douanedistrict

Rotterdam en is met toestemming

van de schrijver opgenomen.

Pieter van Houten is depotbeheerder en registrator. Hij volgde een HBO-museum-

opleiding in Leiden, studeerde of op het onderdeel beheer en behoud en werkte

daarna enige tijd bij het Nationaal Schoolmuseum in Rotterdam. Ongeveer tien

jaar geleden kwam hij vervolgens in dienst bij het Belasting & Douane Museum,

waar hij zich aanvankelijk met public relations en educatie (voornamelijk

rondleidingen) bezighield.

ZZ^

Toen hij in het museum begon trof hij

een situatie aan waar weliswaar heel veel

zaken op stapel stonden, maar waar op

dat moment de zaken wel een beetje stil

lagen omdat er geen directeur was.

Langzamerhand groeide hij in het work,

leerde de collectie steeds beter kennen en

kwam steeds meer to weten over de

objecten. Bij de grote reorganisatie in

1993 veranderde zijn functie steeds ver-

der in de richting van het fysiek behan-

delen van de collectie en het aanvullen

van informatie in de vorm van registra-

tie. Er is door alle medewerkers hard

gewerkt orn de huidige professionele

situatie to verkrijgen die uitieindelijk

leidde tot de officieel erkende status van

geregistreerd museum.

Organisatie

De depotbeheerder en registrator

bevindt zich binnen de organisatiestruc-

tuur van het museum op het niveau van

Pieter van Houten

bij schilderijen

in het depot

de conservatoren. Hij behoort dus tot de

groep medewerkers die daadwerkelijk

verantwoordelijk is voor een goed

beheer en behoud van de collectie.

Registratie

Onder het registreren wordt verstaan het

inventariseren van de gehele collectie.

Elk object krijgt dan een uniek nummer

en een beschrijving. Tezamen met een

aantal 'ontsluitingen' (trefwoorden) om

het object to allen tijde terug to kunnen

vinden, worden deze gegevens op een

kaart vastgelegd. Het bestand beslaat

thans ca. 30.000 objecten. Ook bij het

museum wordt geautomatiseerd en nu al

is een groot gedeelte van de collectie,

zo'n 25.000 objecten, opgenomen in een

speciaal computerprogramma. Er is nog

veel werk to doen, want naast de nog

niet geregistreerde objecten, die nog in

het depot staan, moeten er nog ca. 5.000

objecten in het geautomatiseerde

bestand worden opgenomen. Bij de uit-

voering van het registreren wordt Pieter

geassisteerd door twee vrijwilligers.

Depotbeheer

Onder depotbeheer wordt verstaan het

fysiek beheer van alle objecten die aan

het museum worden aangeboden en die

zich in het museum bevinden. Als depot-

beheerder houdt Pieter zich verder bezig

met o.a. de verzekering van de museum-

collectie en tentoonstellingen, de

opbouw - en afbraak - van tentoonstel-

lingen, de bruikleen en museumteksten.

Verder is hij betrokken bij het verzamel-

beleid en de afstoot van collectievreemde

objecten. Hij onderhoudt ook de relatie

met andere musea en neemt deel aan

diverse overlegvormen betreffende one.

de interne organisatie en, bijvoorveeld,

de opzet van de nieuwe smokkelkelder.

Behandeling van objecten
Objecten die aan het museum worden

aangeboden worden eerst door de con-

servatoren beoordeeld. Wanneer, aan de

hand van het zogenaamde verzamelbe-

leid, wordt besloten een object in de col-

lectie op to nemen wordt er een 'klad-

kaart' aangemaakt waarop de datum van

ontvangst wordt vermeld en van wie of

van waar het afkomstig is. Het object

wordt bovendien kort beschreven, waar-

na het tijdelijk in het transito-depot (een

snort quarantaine) wordt gestald, omdat

bijvoorbeeld in houten voorwerpen

houtworm kan zitten of motten in aange-

boden kleding. De kleding wordt zono-

dig bij de Roteb'gegast'.

De kladkaart wordt intussen door de

secretaresse ingeboekt en voorzien van

een inventarisnummer. Zij verzendt dan

tevens een bedankje aan de schenker

van het object. Aan de hand van het

fysieke object en de kladkaart legt Pieter

vervolgens de door hem gemaakte offi-
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ciele beschrijving vast op de registratie -

of inventariskaart. Het object wordt ver-

volgens in de vaste presentatie opgeno-

men, gebruikt in een tentoonstelling of

opgeslagen in het depot. Het

object kan sours ook aan der-

den in bruikleen worden

gegeven.

De opslag van objecten gebeurt

in stellingen, kasten en speciale

archiefdozen

Een van de projecten waar

Pieter, als depotbeheerder, nu

mee bezig is, is het wegwer-

ken van de achterstand in

registratie die is ontstaan. Een

inventarisatieproject moet

inzicht geven in de bestaande

achterstand en in de hoeveelheid work

waarvoor in het verleden wel plannen

zijn gemaakt, maar toch is blijven liggen.

Aan de hand van de uitkomsten van het

inventarisatieproject hoopt Pieter, dat

begin volgend jaar een begin kan wor-

den gemaakt met een planmatige inhaal-

slag.

Met uitzondering van de restauratie van

objecten valt ook het onderhoud van het

depot zelf en alles wat daarin is opgesla-

gen, onder de verantwoordelijkheid van

de depotbeheerder. De opslag van objec-

ten vindt plaats in stellingen,(dichte) kas- collectie van het Belasting & Douane

ten etc. Voor papieren objecten worden Museum op een efficiente manier kun-

speciale archiefdozen en mappen van nen worden beheerd en behouden.

zuurvrij karton gebruikt. Metalen objec-

ten worden steeds op een Hcnk Sicrat

speciaal soort plastic onder-

grond op de stellingplanken

gelegd our o.a. roestvorming

to voorkomen. Schilderijen

worden opgehangen aan ver-

rijdbare archiefwanden. Alle

depotruirnten zijn voorzien

van een speciale luchtbe- en

ontvochtigingsapparatuu r,

constante temperatuur, vlie-

genvangers en zelfs motten-

ballen. Er At dus werkelijk

geen mot of vlieg in het

depot!

De werkelijke omvang van het depot en

vooral van de registratie blijkt uit het feit,

dat alle objecten inderdaad zijn voorzien

van een uniek nummer. Vooral de

omvang van het papieren depot is

enorm, omdat ieder formuliertje voor-

zien is van een, met potlood aange-

bracht, eigen nummer.

De registratie van alle objecten vindt nu

nog plaats in een wat verouderde Q&A-

applicatie. Het BAC is bezig our nieuwe

software uit to testen, waarmee onder

Windows kan worden gewerkt. Met de Vliegenvangers, mottenballen

realisatie daarvan zal de omvangrijke enz voorkomen o.a. mot in het depot

De Smokkeltrip

De smokkelcontainer, als onderdeel

van de 'Smokkeltrip', in opbouw
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Wilt u weten hoe het is our to smokkelen? Bent u niet bang om betrapt to worden? Kom dan naar `De

Smokkeltrip', de nieuwste en spannendste attractie van het Belasting & Douane Museum.

In een doolhof van containers verkent u de grenzen van de wereld van douaniers

en smokkelaars. Aan de hand van een videovoorstelling met geluid en muziek

waant de bezoeker zich deelgenoot van een echte smokkelpoging. Gedurende

deze trip krijgen bezoekers een antwoord op vragen als: Wat wordt er gesmok-

keld? Waarom wordt er gesmokkeld? Wat zijn de gevolgen van smokkelen?

Als hoogtepunt en afsluiter van de trip staan u enige geheimzinnige verrassingen

to wachten.

Durft u het avontuur aan? Wilt u de geheimen ontsluieren? Maak dan de trip van uw

leven.

De smokkeltrip is geschikt voor jong en oud! Kinderen jonger dan vier jaar, mogen

alleen naar binnen onder begeleiding van een volwassene.



Valse Gildekeurtekens

Het miniatuur-koffiepotje

Nederlandse Waarborgtekens

Het zwaardje, aanduidend eerste of

tweede gehalte zilver. Afgeslagen op

romp en deksel

De sleutel, teruggaaf van belasting op

export. Werd gedeeltelijk over het gehal-

teteken geplaatst. Afgeslagen alleen op

romp, ontbreekt op het deksel.

Engelse "Hallmarks"

Hoofdletter "F",(foreign), bij keurtekens

gebruikt om import aan to duiden, van

1867 - 1904. Na deze periode werden

speciale importtekens gebruikt.

Een nagebootst Amsterdams stadsteken

;il
Een gefantaseerd wapenschild met kroon

volgens K.A. Citroen een nagebootst

meesterteken

0-

Een scheepje, waarschijnlijk idem

(zie boven)

C
Een imitatie-jaarletter C

Een afslag 930, internationaal gebruikte

aanduiding in cijfers van het gehalte, in

dit geval 930 duizendsten.

Verplicht aan to brengen door fabrikant

in sommige landen maar niet verplicht in

Engeland en Nederland

De diverse tekens

(Foto's: Rob Tiemann)

Miniatuur - koffiepotje met valse tekens

Diverse miniatuur- of etageregoederen

werden aan het begin van de vorige

eeuw in veel burgerinterieurs uitgestald.

Het onderhavige miniatuurtje heeft een

hoogte van 7,5 centimeter bij een

gewicht van 41 gram inclusief dekseltje.

Net voorwerp is versierd met mannen-

koppen in medaillons, bladmotieven, c-

voluten en masquerons. Het is op indus-

triele wijze vervaardigd (voor zover dit

in die tijd kon worden gezegd). In elk

geval is er sprake van serieproduktie en

ten dole van een machinaal vervaardigd

artikel.

Het koffiepotje is dan ook uitsluitend

van belang wegens de crop voorkomen-

de combinatie van vele merken en

tekens. In totaal achttien stuks.

Q
De kroon, aangevende het Hallmarking -

office Sheffield.

In gebruik van 1873 - 1973.

"Lion passant", gehalternerk voor

Sterling - zilver, 925 dz

1

Jaarletter b, type Sheffield 1894

Importeursteken van Samuel Boyce

(Boaz) Landeck. Gevestigd in Londen,

maar ook vestigingen in Bristol, Chester

en Sheffield 1879 - 1907.

Alle bovengenoenrde Engclse tekens zijn

op romp en deksel atgreslagen.

Geraadpleegde literatuur:

Valse Zilvermerken in Nederland, K. A. Citroen,

B.V. N -H Uitgeversmaatschappij, 1977

Keurtekens op zak, C.B.van Dongen, G.

Nieman, Stichting BBDM, 1998

Miniatuur-koffiepotje met valse tekens,

J. B. F. van den Bossche, 1987

Pocket Edition Jackson's Hallmarks, Ian

Pickford, 1991, Etc.

De utdrukking "vals" heeft natuurlijk

alleen betrekking op namaak van een

bestaand teken.

In bovenstaande is wellicht ook sprake

van gefantaseerde tekens, maar dan wel

aangebracht met de opzet to misleiden!

Omdat gildetekens Been geldige

Nederlandse keurtekens waren in de zin

van de Waarborgwet, was het nabootsen

ervan noch bij wet, noch bij het Wetboek

van Strafrecht verboden. Rond de eeuw-

wisseling werden de valse merken veel-

vuldig en openlijk door de zilversmeden

afgeslagen op nieuw werk. Doel: bij

export kon 9/10 van de waarborgbelas-

ting terug gekregen worden. Vandaar de

export naar Engeland.

In Engeland suggereerden de gildete-

kens een hogere ouderdom dan 100 jaar.

De misleiding van cie klant stond dus

niet voorop maar die van de Douane.

Conclusie: een lager invoerrecht.

Er waren zilversmeden in diverse regio's

in Nederland actief in die periode met

het op Iukratieve wijze aanbrengen van

fantasie-tekens. De afgeslagen merken

zijn in Citroen's bock "Valse

Zilvermerken in Nederland" als veel

voorkomende series genoemd (blz.70).

Geert Nir'man
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Kolenkachels en
ponskaarten (2)

In het vorige nummer van `Impost' ben ik

begonnen met wat herinneringen op to halen.

Daar ga ik nu mee verder. De ondergetekende,N.B1iekicontroleur A van
's Riika belastlil_;en to Putte `grenaktr.) bericht
U'eledel:zstr.,dat hem heden J 42._ nerd uitgekeerd

era an interimregeling Ziektekoaten.
Aaa?ezlen hij can gezin to zijnen laste heeft

en hij in 1954 in evolge het 3.2. van 5 Jell 1954
1 239 ju^.cto de aanschriJving van 29 Juli 1954 no. 1
als kostwinner ward aanZemerkt,was hij de mening
tee2edaan dat dan:toe geen verzoek meer beheorde to
worden irlediend.

aij verzoekt U beleefd het daarheen to aillen
leidan dat hij vaor dit Jaar eveneens ale kostwinner
wordt aangemerkt.

Putte, 8 Augustan 1955.
De Controleur,

Vlissingen 6 Februari 1946.

;,an

ZiJne Pxcellentie den i:inister

van Financien.

SIG 3 A VEN11A G!i.

Geeft net verechuldigden oerbied to kannen

t:i11en Bliek, hoofdaesistent der Invoerrechten en acoljnzen

to Vlissingen; thane gedetacheerd aan do Inepectie der Be-

lasting3n to Diddelburg;

dat hiJ zich gearne ge.laatet zag in de

visitatiedienst;

dat het hem bekend is dat binnen of zienbare

tijd de ;. laats vacant kunt van chef van de visitatiepost to

Vlissingen;

Geshulve hMJ Use :.xcellentie beliefd verzoekt

your ae vervullin6 van daze vacuture in ae.nmerking to nogen

konen an hem ale zoodanig can to wijzen,

It welk doende,

Correspondentie

Toen ik mij begin januari 1950 meldde op

de Inspectie der directe belastingen to

Amsterdam om daar nu eens echt aan

het arbeidsproces to gaan deelnemen

dacht ik nog dat je als ambtenaar keuri-

ge brieven moest schrijven, beginnend

met'Geachte Heer' of lets dergelijks , en

eindigend met ( op zijn minst )

'Hoogachtend'. Dat was echter niet de

gewoonte , zoals mij al snel duidelijk

12

De Geer Inspecteur -
der Invoerr. en Acc.
to
R o o a e n d a a 1.

werd. Je moest zonder

enige aanhef met de

deur in huis vallen en

een brief besluiten met

De Inspecteur', zon-

der verdere beleefd-

heidsfrases. Deze regel

gold voor correspon-

dentie met de belas-

tingbetalers, later we

bezwaarschrift in een V.S.1O zenden aan

een ambtenaar van de afdeling controle

met verzoek een onderzoek in to stellen .

Dat formulier kwam dan na enige tijd

terug met een "ambtsbericht' , dat veelal

begon met de tekst : ' Beleefd wederom

aangeboden met bericht als volgt'. In het

vervolg van dat bericht kwam dan

meestal wel het woord

Uweledelgestrenge voor, vaak in afge-

korte vorm . Gelukkig was ik weledelge-

streng, dat droeg veel bij aan mijn welbe-

vinden, maar men moest zich in dat

soort zaken niet vergissen, want een

hoofdinspecteur of een directeur was

hoogedelgestreng. En als ik aan de direc-

teur een of ander stuk zou zenden met

verzoek daaromtrent lets to doen dan

maakte ik een schandelijke fout . Aan

een directeur kon ik niet lets'verzoeken',

ik kon alleen lets voorstellen of nog beter,

zeggen met gewone mensen, maar heel

anders was het gesteld met de interne

correspondentie tussen zulke bijzondere

mensen als wij, belastingambtenaren,

immers waren. Voor die correspondentie

werd veelal gebruik gemaakt van for-

mulieren, bekend onder de naam V.S.10 .

Zo'n formulier bestond uit een omslagvel

, waarin een of meer stukken werden

verzonden waarmee lets moest gebeu-

ren. lk kon bijvoorbeeld een ingekomen
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in overweging geven'. En ik kon ook

niet iets'zenden' , ik moest het 'doen

toekomen' of 'aanbieden'.

Het woord 'beleefd' , zoals hierboven

vermeld, word in de jaren vijftig wel

reeds als verouderd beschouwd; vooral

ambtenaren die toen ouder dan een jaar

of vijftig waren en dus nog in de negen-

tiende eeuw waren geboren gebruikten

het nog. De wat jongere ambtenaren

vonden 'aangeboden' al beleefd genoeg.

Maar de verschillen tussen 'verzoeken'

en in overweging geven', en tussen

'zenden' en 'doen toekomen' werden ons

destijds nog scherp ingeprent .

Hoe het tegenwoordig gnat weet ik

eigenlijk niet precies , ik heb al een kwart

eeuw geleden de dienst vaarwel gezegd.

Maar ik neem aan dat nu praktisch alles

per e-mail gnat, en zonder franje .

Een smerige streek
Zo'n V.S.10 werd mij eens toegezonden

door de directeur met daarin een ver-

zoekschrift van een belastingbetaler in

nood , laten we zeg-

gen de heer J.

Deze J. had een corn-

pagnon (ik zal hem P

noemen) , die een

deel van de firma-

onizet verzwegen had

voor de fiscus (en ook

voor J.) , en die er

vervolgens met de

zwarte kas vandoor

was gegaan. Over de

verzwegen omzet was

omzetbelasting nage-

heven met verhoging,

en J. werd bovendien

geacht de helft van de

verzwegen winst to

hebben genoten. In

mijn ambtsbericht

had ik deze zaak

gedetailleerd beschre-

ven, waarbij ik

opmerkte dat F, die

niet alleen de fiscus

had getild , maar die ook zijn compag-

non liet zitten met aanslagen die deze

niet kon betalen, een smerige streek had

uitgehaald.

lk weet het nog na ongeveer een halve

eeuw omdat ik toevallig enkele dagen

later voor iets anders ter directie kwam

waar de directeur mij aansprak over mijn

ambtsbericht en zei dat ik in plants van

"smerige streek" beter zoiets had kun-

nen schrijven als: "een minder oirbare

handelwijze " .

Ouderlijk gezag
In artikel 5 van de grondwet staat dat

ieder het recht heeft verzoeken in to die-

nen bij het bevoegd gezag. Velen maken

van dat recht gebruik door petities to

richten aan H.M. de Koningin . Dat deed

ook een jaar of vijftig geleden een brave

burst die aan Koningin Juliana kwijt-

schelding vroeg van een belastingschuld.

Dat verzoek werd, zoals gebruikelijk,

door het secretariaat van de koningin

aan het ministerie van financien gezon-

den en kwam vervolgens, ook weer in

zo'n omslagvel V.S.10, op mijn bureau

terecht. Ik vond het nodig een afwijzend

advies uit to brengen, en dat advies werd

gevolgd. Onze brave Borst was daar

natuurlijk niet echt blij nice , en hij

schreef toen een brief aan Prinses

Wilhelmina , waarin hij zijn teleurstelling

verwoordde . Hij vroeg de Prinses om er

bij Naar dochter de Koningin op aan to

dringen nicer aandacht aan zijn zaak to

schenken en de verlangde kwijtschelding

alsnog to verlenen . Hij ging er blijkbaar

van uit dat er naast het koninklijk gezag

ook nog zoiets is als het ouderlijk gezag,

en dat Wilhelmina zou zeggen : 'Zeg

Juliaantje , dit kan zo niet boor ! '.

Ook deze brief werd weer per V.S.10 aan

mij gezonden "om bericht en raad" (zo

werd dat toen altijd geformuleerd), en

hoe het afliep weet ik niet nicer .

Kort maar krachtig
Zo' V.S. 10 kwam eens van het ministerie

terug met een in een An zeer omslachtig

geformuleerde vraag . De inspecteur

stuurde de stukken weer via de directeur

naar het ministerie (o, nee, bood ze aan)

met het ambtsbericht: 'Ja.' . Verder alleen

datum en ondertekening . Dat was kort

maar krachtig, en toch niet goed . De

stukken belandden wel degelijk weer op

zijn bureau met een onderschrift waarin

word opgemerkt dat het beantwoorden

van zo'n uitvoerige vraag alleen met het

woord ja' niet was zoals het hoorde ( of

woorden van gelijke strekking) .

Hoe had het clan gemoeten ? Had hij

zoiets geschreven als : 'Vorenstaande

vraag wordt door mij, na hernieuwde

beoordeling van alle in casu van belang

zijnde feiten en omstandigheden, beves-

tigend beantwoord' , clan was het perfect

geweest .

( Wordt vervolgd )

Clarien Azmi der Beek

In de 19e en het begin van de 20e

eeuw was het gebruikelijk dat de

belastingontvanger 'zitdag'

hield in de dorpen

W. Stad naar F. Hecker

Olieverf/Doek, 1940

(Foto: Rob Tiemann)
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Meer dan veertig jaar werkte hij bij de Belastingdienst. Piet de Kam begon in 1959 als aspirant-schrij-

ver to Middelburg en beeindigde zijn loopbaan vorig jaar als directeur van het Automatiseringscentrum

to Apeldoorn. De tijd tussen die begin- en eindfunctie bracht hij grotendeels door op kamer 2501 van

het ministerie in Den Haag, waar hij uiteindelijk directeur Planning Financien en Control werd.

Helemaal los van de Belastingdienst is hij ook nu nog niet: rinds vorig jaar is hij secretaris/penning-

meester van het Belastingmuseum.

14

Het begon met `zoeken

near een b aant j e '
Het begon allemaal met het'zoeken naar

een baantje' na zijn MULO-B in 1959. 'Ik

solliciteerde bij een aantal bedrijven naar

een administratieve functie. Een daarvan

was de Belastingdienst, hoewel die geen

speciale aantrekkingskracht op me uitoe-

fende. Maar in Zeeland, waar ik toen

woonde, was weinig aanbod in de admi-

nistratieve sector, dus toen de

Belastingdienst me uitnodigde voor een

gesprek was dat een mooie kans.'

Na wat hij zich herinnert als 'een zorg-

vuldige procedure' word De Kam aange-

steld bij de Inspectie Registratie en

Successie to Middelburg. Hij had het at

gauw naar zijn zin. 'Registratie en

Successie was traditioneel een beetje een

aparte tak binnen de Belastingdienst.

Bovendien was Middelburg een kleine

eenheid en dan mag je al snel dingen

doen die elders waarschijnlijk niet kun-

nen. Dus mocht ik akten registreren en

meewerken aan de voorbereiding van

successieaangiften. Allerminst puur

administratief dus.' Hij werd gestimu-

leerd om aanvullende opleidingen to

gaan doen. 'Ik koos voor de boekhoud-

richting. Eerst het praktijkdiploma en

later MBA en SI'D. Daarnaast volgde ik

de interne opleiding voor adjunct-com-

mies titulair en adjunct-commies. Daar

Bing het voornamelijk over successie- en

registratiewetgeving, zegelrecht en

grondbelasting.'

wel verhuizen van Middelburg naar

Apeldoorn. Daar heb ik vier jaar

gewerkt, eerst veel met Assembler en

Basic, later met Cobol.'

In die periode diende zich alweer een

nieuwe uitdaging aan: systeemanalist.

'Dat lag in het verlengde van program-

meren. De Belastingdienst nam de auto-

matisering ook in die tijd - eind jaren

zestig en begin jaren zeventig - al heel

serieus en ontwikkelde een eigen visie.

Ik herinner me rapporten van de toen-

malige directeur-generaal Van Bijsterveld

en van de directeuren Thie en Van Oene

waarin zij de noodzaak van automatise-

ring schetsten en een vooruitblik gaven

op wat we op dat gebied zouden kunnen

bereiken. Twee decennia later waren hun

voorspellingen bijna allemaal uitgeko-

men. Die aandacht voor automatisering

bood de medewerkers natuurlijk mooie

kansen. Er was ook zoveel to doen.

Allereerst de heffing en inning van de

motorrijtuigenbelasting - echt een moei-

lijk project. Uiteindelijk hebben we het

voor elkaar gekregen, maar het was ver-

schillende keren kantje boord. Daarna

maakten we rekenprogramma's voor de

IB-aanslagen en automatiseerden we het

stambestand met de naam-, adres- en

woonplaatsgegevens van alle belasting-

plichtigen. En toen dat klaar was, was de

centrale ontvangersadministratie aan de

ben rt.'

Programmeur

Militaire dienst zorgde voor een onder-

breking van de nog maar pas gestarte

loopbaan, maar gaf hem wel de gelegen-

heid na to denken over wat hij verder

wilde. 'In die tijd, begin jaren zestig, las

je voor het eerst over het vak van pro-

grammeur. Dat leek me wel wat. Ik solli-

citeerde bij een aantal bedrijven, maar in

die periode begon ook de Belastingdienst

met automatisering en kon ik daar aan

de slag als programmeur. Het betekende

Ontvanger

Het zou De Kam's carriere weer een

nieuwe wending geven. Als systeemana-

list raakte hij nauw betrokken bij de

invorderings- en inningsprocessen. Dat

boeide hem zo dat hij besloot zich aan to

melden voor de interne ontvangersoplei-

ding van de Belastingdienst. Hij kwam

door de selectie en rondde de opleiding

ook met succes af, maar zou toch nooit

doen wat een ontvanger geacht wordt to

doen: achter geld aanzitten. 'Dat kwam
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doordat er bij de afdeling Organisatie

Ontvangkantoren van de Directie

Organisatie een vacature was voor een

functie die onder meer het schrijven van

instructies voor de ontvangkantoren, het

meehelpen aan ramingen van de belas-

tingopbengst en het adviseren over de

autornatisering inhield. Men vond dat ik

daarvoor geschikt was, het trok me ook

wel en dus ben ik het gaan doen.'

Zijn zucht naar kennis was nog verre

van voorbij. In doze periode volgde hij

de avondopleiding rechten in Leiden, die

hij na vier jaar afrondde met een scriptie

over de geschiedenis van artikel 7 van de

lnvorderingswet 1845, dat voorzag in een

verkort derdenbeslag.

Beleidskant

Hij bleef geruime tijd op de Directie

Organisatie en verlegde zijn werkzaam-

heden geleidelijk aan richting beleids-

kant, met name op het gebied van auto-

matisering, planning en financien. In

weerwil van zijn zojuist afgeronde studie

rechten verloor hij daardoor het contact

met de juridische kant van het vak. Zijn

werkterrein verbreedde zich van de ont-

vangkantoren tot de gehele Belasting-

dienst.

In 1986 werd Piet de Kam plaatsvervan-

gend directeur Organisatie van de

Belastingdienst, in welke functie hij zich

bezighield met directe belastingen, doua-

ne, de on tva ngka n tore n, huisvesting,

materiele zaken (onder meer de enorme

formulierenstroom) en het informatiebe-

leid. Drie jaar later, in 1989, volgde de

benoeming tot directeur. In 1990 werd de

Directie Organisatie vervangen door de

Directie Planning Financien en Control,

ook met De Kani als directeur.

Reorganisatie

De Belastingdienst maakte zich inmid-

dels op voor een van de grootste klussen

in zijn bestaan: een algehele reorganisa-

tie. Dat betekende ook een reorganisatie

op het Directoraat Generaal der

Belastingen, waarvan de kern was het

scheiden van cie bestuurlijke en de uit-

voerende taken. De eerste werden zoveel

mogelijk geconcentreerd hij de Directie

Planning Financien en Control en de

tweede bij de nieuw to vormen eenhe-

den Grote Ondernemingen,

Ondernerningen en Particulieren. Het

werden drie hectische jaren, waarin alles

op z'n kop ging en de organisatie haar

ambtenarengeur moest verwisselen voor

dienstverlening. De Kani herinnert het

zich allemaal nog precies. 'We hadden

het in de jaren daarvoor intern good

voorbereid, maar nu gingen we ermee

naar buiten en stelden we ons bloot aan

kritiek. En die kwam er. Deels terecht,

bijvoorbeeld omdat er nogal wat dossiers

tijdelijk zoekraakten. Dat had invloed op

het lick apparaat, dat sours onzeker en

onrustig was. Bovendien vielen juist in

die periode de belastingopbrengsten

behoorlijk tegen en dat in een tijd waarin

alle ministeries zwaar moesten inleveren

vanwege de efficiency-operatics waar-

niee de overheid bezig was. De tegenval-

lende belastingopbrengsten werden at

snel in verband gebracht met de reorga-

nisatie, maar uit onderzoek bleek dat dit

niet klopte. De ware reden was dat de

ramingen niet tijdig wares aangepast

aan de tegenvallende economische ont-

wikkelingen. Speciaal hij Financien ont-

stond een dilemma: enerzijds bezuini-

gen, anderzijds nicer geld nodig hebben

our tot verbeteringen to komen. Alles bij

elkaar was het een moeilijke maar ook

boeiende periode, en ik vind dat

Boersma en Van Lunteren het als eerst-

verantwoordelijken good hebben

gedaan. De Bela stingdienst is er als orga-

nisatie beter uitgekomen en ook de bui-

tenwacht heeft dat ruiterlijk erkend.'

Vanaf 1992 keerde de rust geleidelijk

terug en kon gestaag verder werden

gewerkt aan de belangrijkste doelstelling

van de recirganisatie: het verhogen van

de kwaliteit van de heffing en de inning.

De Kam hield zich als directeur Planning

Financien en Control in die fase voorna-

melijk bezig met het verbeteren van de

bedrijfsvoering van de Belastingdienst,

het verhogen van de kwaliteit van de

dienstverlening en de bestrijding van

misbruik en oneigenlijk gebruik. 'Mijn

Directie had order nicer als tank de

bestuurlijke informatievoorziening van

cie Belastingdienst op het gewenste

niveau to brengen. Daar hadden we onze

handen vol aan, maar we zijn er wel in

geslaagd de automatisering weer een

behoorlijke stap vooruit to brengen.'

Uitvoering

In de herfst van zijn carriere wilde De

Kani 'weer Bens lets anders'. Ik had na at

die jaren aan de beleidskant weer zin in

een nicer beheersachtige functie in de

uitvoering. Toen hen ik directeur van het

Automatiseringscentrum van cie

Belastingdienst geworden.' Het beteken-

de een terugkeer naar Apeldoorn, zij het

dat hij de vijf jaren dat hij er zou werken

altijd in Zoetermeer is blijven wonen. Ik

bleef een of sours twee keer per week

over, maar er waren gelukkig ook goede

vervoersfaciliteiten en daardoor was het

wel to doen. Een van de voor mij aan-

trekkelijke kanten van de functie was dat

je kon zien hoe dingen die je zelf enkele

jaren daarvoor aan de beleidskant had

bedacht in de praktijk uitwerkten.

Afstemming van beleid en uitvoering is

natuurlijk belangrijk en ik vind dat de

Belastingdienst dat in het algerneen rede-

lijk good doet. Maar ik heb toch ook best

wat zaken meegemaakt waarvan ik als

beleidsman niet had kunnen of willen

zien dat ze zo gecompliceerd zouden zijn

in de uitvoering.'

In Apeldoorn kon De Kam zich uitleven

in de verdere opbouw van de ICT-orga-

nisatie van de Belastingdienst, de proble-

matiek rond de millenniumovergang en

een groot aantal vernieuwingsprojecten.

Een van de projecten was het overheve-

len van de lokale en regionale autornati-

seringstaken naar centraal niveau. 'We

stonden voor het probleem dat de lokale

automatisering tot de verantwoordelijk-

heid van de eenheden behoorde.

Naarmate onze systemen echter nicer en

nicer gekoppeld werden was niet meer

duidelijk waar wiens verantwoordelijk-

heid begon en eindigde. Dat was moei-

lijk werken, want de eenheden waren

steeds afhankelijker van ICT en de sto-

ringen die optraden werden steeds moei-

lijker to verhelpen omdat de taken teveel

versnipperd waren. Dat hebben we aan-

gepakt en geprofessionaliseerd. Alles is,

ten koste van heel wat energie, uiteinde-

lijk order regie van Apeldoorn gekomen.

De eenheden hebben zich daardoor weer

kunnen concentreren op hun kerntaken:

belasting heffen en innen.'

Afscheid

In 2000 had hij geen An nicer om zich

weer voor een periode van vijf jaar voor

een taak to committeren. 'Je moet ergens

niet to kort blijven, maar ook niet to lang.

Vijf jaar heb ik altijd een mooie terrnijn

gevonden.' Na 41 jaar nam hij dus

afscheid van de Belastingdienst. Maar

helemaal stoppen wilde hij ook niet.

Daarom werkt hij nu als adviseur bij Het

Expertise Centrum, een door enkele

ministeries in het levee geroepen onaf-

hankelijke stichting die adviseert over de

interne organisatie en informatisering

van overheidsinstanties. Ik heb een

overeenkornst voor drie dagen per week,

maar het wordt wel eens meer. De groot-

ste klus waar ik bij betrokken ben is de

fusie van de verschillende uitvoeringsin-

stellingen voor de sociale zekerheid. Een

complex project, waar ik m'n ervaring

van al die jaren Belastingdienst goed in

kwijt kan.'

Hank Bergman
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WERKGROEP GESCHIEDENIS VAN DE OVERHEIDSFINANCIEN

De heer dr. L.M. Koenraad is thans werkzaam

als stafjurist bij de rechtbank to Breda, sector

bestuursrecht. Voordien was hij onder meer ver-

bonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen,

faculteit rechtsgeleerdheid, als docent en onder-

zoeker. In die hoedanigheid heeft hij veel onder-

zoek naar de geschiedenis van het fiscaal pro-

cesrecht verricht.

1. Inleiding
1.1. In de negentiende en twintigste

eeuw heeft het fiscaal procesrecht een

lange en bochtige weg afgelegd. Die weg

is in diverse (bestuurs- en fiscaalrechtelij-

ke) handboeken beknopt besproken. Ook

een aantal (rechts)historische studies

besteedt aandacht aan het belasting(pro-

ces)recht sedert 1795. Bij de bestudering

van de zojuist aangeduide literatuur

blijkt echter dat de geschiedenis van

doze discipline een aantal belangrijke

witte vlekken vertoont. Goed be-

schouwd, is over de geschiedenis van het

fiscaal procesrecht niet bijzonder veel

bekend.'

1.2. In deze publicatie zal een aantal

witte vlekken - dat wil zeggen: aspecten

waarover wij nog (te) weinig weten -

worden belicht. Dat zal gebeuren aan de

hand van een grove schets van enige

momenten waarop vragen inzake rechts-

macht en procedure aan de oppervlakte

kwamen. Die kwesties speelden reeds in

het begin van de negentiende eeuw, en

hebben het belastingrechtelijke toneel

sindsdien niet meer verlaten. De discus-

sie over de vragen welke instantie moet

oordelen over geschillen tussen

belastingdienst en particulier, en hoe die

geschilbeslechting vorm en inhoud

behoort to krijgen, is van alle tijden. Dit

16

artikel zal worden besloten met een plei-

dooi voor nader onderzoek naar de

geschiedenis van het formele belasting-

recht.

2. Rechtsmacht
2.1. Aan de vooravond van de Bataafse

Omwenteling berustte de rechtsmacht

inzake belastinggeschillen voor een

belangrijk deel bij de gedeputeerde sta-

ten (hierna: gs) der onderscheidene ge-

westen.' De beslechting van geschillen

over belastingheffing werd door de gs

gezien als een min of meer logisch ver-

lengstuk van hun bestuurstaak, die

onder meer bestond uit het heffen en

innen van belasting.' In zoverre hadden

de gs de (politieke) machtsstrijd met de

hoven van justitie grotendeels in hun

voordeel beslecht.'
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2.2. Daarmee is niet gezegd dat de

rechtsmacht van de gs aan het einde van

de achttiende eeuw geen onderwerp van

politick en juridisch debat vormden.

De aan de Staatsregeling 1798 ten grond-

slag liggende documenten laten zien dat

concrete gedachten bestonden over de

geschilbeslechting door een externe

instantie. In de discussies over de vorm-

geving van de rechterlijke macht is zelfs

het idee geopperd om geschillen tussen

de belastingdienst en particulieren to

laten beslechten door de burgerlijke

rechter'

2.3. Hier wordt de eerste witte vlek zicht-

baar. De algemene ontwikkeling van de

rechterlijke organisatie in het Bataafs-

Franse tijd is inmiddels goed in kaart

gebracht." Desondanks moeten wij nog

steeds gissen naar de reden om de

rechtsmacht in fiscalibus aan gs to laten.

Er bestaan aanwijzingen dat de slechte

financiele positie van de staatskas

medebepalend geweest is om de beslech-

ting van belastinggeschillen niet uit han-

den to geven aan de rechter, teneinde

externe kritiek zoveel mogelijk to beper-

ken. Echt gericht onderzoek terzake is

echter nog niet verricht.

2.4. De gedachte aan onafhankelijke

rechtspraak in fiscalibus bleef levend.

Artikel 187 van de Grondwet-1815

verplichtte de wetgever om "de judica-

ture wegens verschillen en overtredin-

gen op het stuk van alle belastingen zon-

der onderscheid" bij (afzonderlijke) wet

to regelen. Die wet is echter nooit tot

stand gekomen. In plants daarvan

bepaalden de afzonderlijke belas-

tingwetten aan welke instantie - steeds

viel de keuze op gs - geschillen omtrent

belastingheffing zouden kunnen worden

voorgelegd." Aldus werd de op dat

moment bestaande situatie bestendigd.

De Franse ideeen over staatsinrichting -

een centralistisch georienteerde overheid

waar het zwaartepunt de facto bij de

administratie ligt - hebben ook hier veel

invloed gehad op vormgeving van het

Nederl ind^,c ^taM41cSteL°

2.5. De literatuur over de geschiedenis

van de rechtsbescherming tegen de over-

heid heeft nog niet duidelijk gemaakt

waarom de rechtsmacht van gs geduren-

de de eerste heeft van de negentiende

eeuw in het parlement - ogenschijnlijk? -

nauwelijks bestrijding heeft ondervon-

den. De zojuist bedoelde literatuur

concentreert zich vooral op het zogehe-

ten "Conflictenbesluit" en op artikel 165

van de Grondwet-1815.` Ziedaar de

tweede witte vlek. De wetenschap heeft

zich tot op heden vooral gericht op het

vraagstuk van de rechtsbescherming in

zijn algemeenheid, terwijl detailonder-

zoek goeddeels achterwege is gebleven.

2.6. Vanaf ongeveer 1850 groeide gaande-

weg het verzet tegen de jurisdictie van

gs. In de rechtsgeleerde literatuur werd

gediscussieerd over de kwaliteit van de

rechtsbescherming tegen belas-

tingaanslagen, waarbij de onpartijdig-

heid van gs steeds vaker in twijfel word

getrokken. Daarbij speelde een rol dat

alle besluiten van gs, ook als deze betrek-

king hidden op beslechting van betas-

tinggeschillen, door de Kroon konden

worden vernietigd." Over het functione-

ren van gs als geschilbeslechter werd van

alles en nog wat beweerd, zij het zonder

kennis van de toen gangbare praktijk.'=

In de discussie over de vraag aan welke

instantie de beslechting van fiscale ge-

schillen zou moeten worden opgedra-

gen, passeerden allerlei staatsrechtelijke

thema's de revue. Bijvoorbeeld het ver-

schil tussen bestuur en rechtspraak, de

relatie tussen onafhankelijkheid en

onpartijdigheid, en de verhouding van

onafhankelijkheid annex onpartijdigheid

en rechtsbescherming."

2.7. Daarnaast ontstond een debat over

het karakter van het belastingrecht.

Publiekrecht omdat heffing en invor-

dering plaatsvindt door cen bestuursor-

gaan? Of privaatrecht omdat de belas-

tingaanslag zich laat vergelijken met een

civiele vordering van de staat op de par-

ticulier?" Zo ontstonden diverse redene-

ringen om to pleiten voor het behoud

van het administratief beroep op gs, dan

wel voor de overgang naar geschilbe-

slechting door een speciale administra-

tieve of de gewone burgerlijke rechter.

De indruk ontstaat dat de dogmatiek

werd gebruikt als middel om politieke

idealen to verwezenlijken."

2.8. Net zojuist, zeer globaal beschreven,

debat over de rechtsbescherming tegen

de fiscus had ogenschijnlijk geen invloed

op de bestaande situatie. Tot 1892, toen

een ingrijpende herziening van het

belastingstelsel plaatsvond. De in dat jaar

totstandgekomen Wet op de vermogens-

belasting" bezegelde goeddeels het lot

van gs als geschilbeslechtende instantie.

Deze wet voorzag in de oprichting van

de zogeheten Raden van Beroep voor de

vermogensbelasting." Wie een uitgebrei-

de motivering van deze tamelijk princi-

I Met het oog hierop hebben de Werkgroep
Geschiedenis van de Overheidsfinancicn en stich-
ting "De Vierschaar" op 28 november 2(100 een
symposium georganisecrd, om aldus ten aanrct
tot zti n beschrijving to given en witte vlekken in
de geschiedenis van het fiscaal procesrecht te
inventariseren. Dit artikel vormt cen bewerking
van de voordracht die ondergetekende tijdens
dat symposium heeft verzorgd. De andere spre-
kers waren prof.dr. I. Stevens (hoogleraar rechts-
geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Gent),
prof.dr. P. Janssens (hoogleraar geschiedenis van
het belastingrecht aan de Fconomische Hoge-
school St. Aloysius to Brussel), dr. R.M.G.P
Niessen-Cobben (universitair docent belasting-

recht aan de Universiteit Maastricht) en prof.mr.
C.J. I.angereis (hoogleraar belastingrecht aan de
Rijksuniversiteit Leiden). Zie ook Impost, nr. 22,
blz. Ill e.v.

2 M.W. du Tour van Rellinckhave, Gealriedenis der
ReXtsinac't 7111,, Gedeprtteerde Staten bier to land,',
sedert 1851 tot op sin's tiid Idiss.(, Utrecht 1859; PJ.
Teding van Berkhout, De re,'tsrna,,t van
Gedepnteerde Staten Idiss.(, Amsterdam 1871, blz.
57-66. Vgl. ook C.W. van der Pot, Bestuurs- ('It
recIdsinstellinsen der Nedertandse Pro71incii,i, Zwolle

1949, blz. 71; S.J. Fockema Andreae, De
Nederlaudse start order de Repubhek, Amsterdam
1985 110e drl, blz. 139.

3 Van der Pot 1949 Int. 21, blz. 71; Fockema Andreae
1985 Int. 21, blz. 121-125. Hierover ook T. Pfeil, Tot
redden,' van fief vaderland. Het pinmat van tit,
Nederlandseot,erheidsfinanciiti in de Bataafs-Frmtse
hid 1795-181(1 Idiss.(, Amsterdam 1998, blz. 94-11)7.
Vg]. verder P Brood, Brlastingliefting in Drenthe
16(1(1-1822 Idiss.I, Amsterdam 1991, blz. 152-155.

4 Hierover L.M. Koenraad, Llit het ooWpunt eener
goede policie. Het adrninistraticl berts'p op
Gedeputeerde Staten 1814-1850 Idiss.), Nijmegen
1992, blz. 24-27, en de daar genoemde literatuur.

5 Hierover M.W. van Boven, He rechterlijke instel-
lingen ter discnssie. Ik,lescfiiedenis Par fit' ZMISC71111
op de rechterlijke or,''anisntie in de periode 1795-1811
Idiss.(, Nijmegen 1990, blz. 84.

6 Van Boven 1990 Int. 51.
7 Hierover uitgebreid Pfeil 1998 Int. 31, blz. 169-197.

Over die thema zal naar verwachtingeen deter
dagen een publicatie van mij verschijnen, in een
bundel met bijdragen over de Staatsregeling-
1798.

8 Koenraad 1992 Int. 41, blz. 34-35 en 209-2111. VgI.
ook R.M.PG. Niesen-Cobben, Behnnrlijk fiscaal pro-
tesre ld [diss. UvAI, Arnhem 1995, blz. 11-18.

9 By. M.T. Oosterhagen, Mnclttensehcidtn\ Idiss.(,
Deventer 2000, blz. 150-154 en 181-185, en de daar

genoemde literatuur. Vgl. ook R. Pieterman, He
plants 711111 de rechter in NotcrIand. Politick-juiridische
0eei41strijd over de scli'idirtg t'1111 rnachten in de stoat
Idiss.(, Arnhem 1990, blz. 24-30.

10 Hierover by. L.M. Koenraad,'Die Bedeutung der

Begriffe "iiffentliches Recht" and "Privatrecht" in
der Fntwicklung des niederhindischen
Rechtsschutzsystems', in: H. Mohnhaupt en
D. Simon (red.), V rrtrri,ce zur Jusfizf trsclnot,'.
Geschichtc uncle Thenrie. Band 2, blz. 303-329:
3(18-318, en de daar genoemde literatuur.

I I Hierover by. Koenraad 1992 Int. 41, biz. 185-187,
en de daar genoemde hteratuitr; Niessen-Cobben
1995 jot. 81, blz. 21. VgL ook Du tour van
hellinckhave 1859 Int. 21, blz. I I1.

12 Zie ook hierna, paragraaf 3.1.

13 Koenraad 1992 Int. 41, blz. 19(1-194.

14 Hierover by. Niessen-Cobben 1995 Int. 81,
blz. 26-29, en de daar genoemde literatuur.

15 Koennraad 1993 Int. 101, bb.. 328-329. VgL ook
L.M. Koenraad,'De rechter als burgemeester.

De verhouding tussen de rechterlijke macht en
het bestuur historisch bezien', in: F.C.C. Coppens

(red.), Ilonoris Dion. Opsh'llen aan,'eboden tan prof

Sr.nO. Mosrmmt van Kappen, Nijmegen 1999, biz.

(,1-74: 71-72.
16 Wet van 27 September 1892, Stb. 223.
17 Hierover by. M. Schreuder-Vlasblom, He macld der

kritiek. 1)e,^rdechtenvsrruin^ over nerd en zin van
rechterlijke hecv'rdelin,t van bestuursopt reden sedert
on,^eis'er 1815 Idiss.j, Zwolle 1987, blz. 81-84.
Overigens werd de competentie reeds in 1893 uit-
gebreid tot geschillen over bed rijtsbelasting,
ingevolge de wet van 2 oktober 1893, Stb. 149.
In 1896 worden afzonderlijke Radon van Beroep
voor de personele belasting in het leven geroe-

pen.
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piele ommezwaai verwacht, komt be-

drogen Lit.

2.9. Over de beslechting van geschillen

tussen de belastingdienst en parti-

culieren wist het kabinet slechts te mel-

den dat deze "minder eigenaardig bij dit

collegie [= gs, LMK] thuisbehoren"' en

dat moet worden gevreesd voor kwali-

teitsverlies door de taakverzwaring van

gs."' En wie rekent op felle discussies in

het parlement, heeft het mis. Slechts een

enkeling stelde een kritische vraag over

de nieuwe geschilbeslechtende instantie.

Met recht kan men hier spreken van een

stille introductie van de RVB.'" De derde

witte vlek tekent zich af. Net is onwaar-

schijnlijk dat aan evenbedoelde, tech

principieel to noemen, koerswijziging

niet rneer woorden zijn besteed.

18 Handelingen Staten-Generaal 1891-1892,
Bijlagen, blz. 34. Vgl. in dit verband ook
Koenraad 1993, blz. 321.

19 Handelingen Tweede Kamer, 1891-1892, 125 (3),
blz. 12. Vgl. in dit verband ook Niessen-Cobben
1995 lot. 81, blz. 29.

20 In deze zin ook J.R. Stellinga, Grondhrkken van hct
Nederlands stnatsrecld, Zwolle 1953, blz. 431.

21 Wet van 19 december 1914, Stb. 564. De voorge-
schiedenis van deze wet is onder nicer beschre-
ven in Niessen-Cobben 1995 Int. 81, hi,. 34-37.
Gen nauwgezette beschrijving van de exacts
omvang van de competentie van de RvB is to
vinden in Nielsen-Cobben 1995 Int. 81, blz. 38-39,
en de daar vermelde vindplaatsen.

22 Hierover Niessen-Cohben 1995 Int. 81, blz. 53-54.
23 Niessen-Cobben 1995 lot. 81, blz. 48.
24 Wet van 17 mei 1956, Stb. 323.
25 Niessen-Cobben 1995 Int. 81, blz. 49.
26 Kamerstukken II, 2000-201)1, 26 352, or. 47, blz. 5-

6.
27 Zie ook hiervoor, paragraat 2.6.
28 Koenraad 1992 Int. 41.
29 De fiscaalrechtelijke procedure is beschreven in

hoofdstuk 3 (blz. 51-91). De andere hestudeerde
categoriecn Ain milieugeschillen (ingevolge het
toenmalige Gabrieksbesluit; wet KB van 31 janu-
ari 1824, Stb. 19), dienstplichtzaken (ingevolge de
toenmalige Militiewet; wet van 8 januari 1817,
Stb. 1) en aangelegenheden intake tiscaal strat
recht vanaf 1814 (ingevolge de wet van 4 januari
1814, Stb. I) tot en net 1819 (ingevolge de wet
van 24 december 1819, Sth. 59). Over fiscale delic-
ten Koenraad 1992 Int. 41, blz. 37-38 en 145.

30 Hierover L.M. Koenraad,
Toepassingsmogclijkheden van negentiende-
eeuwse archieven van het provinciaal bestuur',
in: Dc Nc,' 'nticnde Ccuu, 1991 Ijrg. 151, or. 3, blz.
163-177. Vgl. ook L.M. Koenraad,'Dc negentien-
de-scowls archieven van Gedeputeerde Staten,
in: Ncdcrlands Archiencehhut 1988 jjrg. 921, biz. 211-
218.

31 Beschrijvingen van de toentertijd geldende
procesrechtelijke regelingen worden gegeven
door A. Menalda, I)e behandelin' ran bezroaarschrif-
ten hetreffcndc Rijks-directe belastingen door
Gedeputeerde Staten Idiss.l, Amsterdam 1888; I.J.
Rochussen, Rechtspraak in geschillen tusscu helns-
tingschuldigcn en adrninistratie hij do hefting can 's
Rijks Directs Bclastingen Idiss.l, Den Haag 1895.

32 Gen voorbeeld. Ingevolge de diverse belasting-
wetten diende het bezwaar hinnen een bepaalde
termiin - doorgaans drie ma,,nden - to worden
gemaakt. Overschrijding van die termijn had
steevast tot gevolg dat gs niet toekwamen aan
een inhoudelijke beoordeling van het desbe-
treffende bezwaar.'I'egenwoordig wordt in dit
verband de term "niet-ontvankelijkheid" gehan-
teerd. Die term was in de eerste helft van de
negentiende eeuw echter nog onbekend.
Hierover Koenraad 1992 Int. 41, blz. 56-59 en 64-
65.
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Specifiek onderzoek terzake is gewenst.

2.10. Tot 1914 behielden gs nog een

beperkt deel van hun rechtsirlacht in fis-

calibus. Daarna verschoof de jurisdictie

in haar geheel naar de Raden van Beroep

voor de directe belastingen (hierna:

RVB)." Tegelijkertijd kwam de Hoge

Raad (hierna: HR) in beeld als beslechter

van belastinggeschillen. Dit rechtscollege

werd belast met het bewaken van de

rechtseenheid in fiscalibus. Die rechts-

eenheid liep gevaar, doordat de diverse

RvB over een onderwerp uiteenlopende

oordelen konden vellen.'2 Waarom de

wetgever heeft gekozen voor de HR, is

niet geheel duidelijk. Kennelijk heeft hij

een definitief einde willen maken aan de

bemoeienis van de administratie met

geschillen over belastingaanslagen. Ware

dat anders, dan zou de Raad van State

als rechtseenheidsvoorziening zeker in

beeld zijn gekomen.

2.11. De RvB bestonden deels uit

beroepsrechters, en deels uit leken-

nevenzitters. Dit systeem kwam gaande-

weg steeds meer onder vuur to liggen.

De lange duur van de beroepsprocedures

en de toenemende complexiteit van de

belastingwetgeving lagen ten grondslag

aan de kritiek op de RvB." Toen duidelijk

werd dat de belastingrechtspraak slechts

aan beroepsrechters zou worden overge-

laten, stored de wetgever voor de vraag

in welke richting de rechtsbescherming

tegen de fiscus zou moeten evolueren.

Was het wenselijk om een afzonderlijk

stelsel van bestuursrechtspraak to cree-

ren, in welk stelsel de RvB zouden wor-

den hervormd tot instellingen met louter

beroepsrechters? Of verdiende het aan-

beveling om de belastingrechtspraak

onder to brengen bij de gewone

rechterlijke macht?

2.12. De discussie is in 1956=' uiteindelijk

beslecht in het voordeel van de gewone

rechterlijke macht, om precies to zijn de

vijf gerechtshoven. Als redenen daarvoor

zijn to noemen het naar tevredenheid

van velen functioneren van de HR, de

relatief lage kosten voor onderbrenging

van belastingrechtspraak bij reeds be-

staande instanties en de noodzaak om

regelmatig civielrechtelijk omlijnde

geschillen to beslechten." Desondanks

was het voor de meesten duidelijk

(geworden) dat het beslechten van

belastinggeschillen een vorm van

bestuursrechtspraak is.

2.13. Dat besef is nog sterker geworden

tijdens recente discussies over de hervor-

ming van de rechterlijke organisatie, in

welk kader het kabinet heeft aangekon-

digd om de beoordeling van belastingge-

schillen - net als de meeste andere

bestuursrechtelijke kwesties - to laten

plaatsvinden in twee feitelijke instanties.

De rechtbank (sector bestuursrecht!) in

eerste aanleg, en het gerechtshof (belas-

tingkamer) in hoger beroep.' Overigens

blijft in het zojuist beschreven voorstel

de HR als cassatierechter in fiscalibus

fungeren.

3. Procedure
3.1. Over het verloop van de procedure

ten overstaan van gs, en in het bijzonder

over de waarborgen van de burgers ter-

zake, was feitelijk niets bekend.

Geschreven procesregelingen waren nog

niet vastgesteld, en onderzoek naar de

dagelijkse gang van zaken was nog niet

verricht. Dat heeft een aantal deelnemers

aan het debat over de rechtsbescherming

tegen de overheid niet verhinderd om,

soms pittige, uitspraken over de kwaliteit

van de fiscale rechtsgang to doen.27

3.2. Dit gegeven heeft de directe aanlei-

ding tot mijn proefschrift gevormd.=" Aan

de hand van gericht dossieronderzoek

heb ik getracht een beeld to schetsen van

de administratieve beroepsprocedure ten

overstaan van gs.' Dat dossieronderzoek

heeft zich beperkt tot 1850. De reden

daarvan is even eenvoudig als triest. De

archieven van de provincials besturen

over de periode na 1850 zijn dermate

rigoreus "opgeschoond", dat het schier

ondoenlijk wordt een betrouwbaar beeld

van het fiscaal procesrecht gedurende de

tweede helft van de negentiende eeuw to

schetsen.'° De vierde witte vlek tekent

zich af. Te vrezen valt dat dit "gat" in de

geschiedenis van het fiscaal procesrecht

nooit zal worden gedicht."

3.3. Mijn onderzoek naar het functione-

ren van gs bij het beslechten van

belastinggeschillen gedurende de eerste

helft van de negentiende eeuw recht-

vaardigt de veronderstelling dat het fis-

caal procesrecht een wezenlijke bron van

het moderne bestuursprocesrecht vormt.

Het praktijkonderzoek laat zien dat een

aantal grondpatronen van het

bestuursprocesrecht reeds duidelijk

zichtbaar waren, zij het dat die patronen

nog niet duidelijk en uniform konden

worden benoemd. Van een dogmatisch

getint begrippenapparaat was nog Been

sprake." Men ontwaart de vijfde witte

vlek. Nader onderzoek is gewenst, onder
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meer omdat het kan bijdragen aan een

beter inzicht in het wezen van het

bestuursprocesrecht."

3.4. Vanaf 1865 zijn gaandeweg in alle

provincies door provinciale staten vast-

gestelde, instructies voor gs vastgesteld.

Die instructies bestonden voor een

belangrijk deel uit procesrechtelijke

regels die gs bij de behandeling van fis-

cale geschillen in acht moesten nemen.

De aldus opkomende vormen van regio-

naal bestuursprocesrecht waren geinspi-

reerd door de, in 1861 tot stand geko-

men, Wet op de Raad van State.'

Daarmee kan echter niet worden gezegd

dat wij beschikken over een redelijke

kennis van het fiscaal procesrecht tijdens

de tweede helft van de negentiende

eeuw. De instructies hidden voorname-

lijk betrekking op het formeel proces-

recht (het verloop van de procedure).

Voor kennis het materieel procesrecht

(zoals de toetsing van aangevallen beslui-

ten en de bewijslastverdeling) is men

aangewezen op jurisprudentie." Maar

beslissingen van gs na 1850 zijn, zoals

gezegd , massaal verdwenen.

3.5. Over het fiscaal procesrecht sedert

1914 is wezenlijk meer bekend, onder

meer wegens jurisprudentie van de HR

die via publicatie in diverse tijdschriften

kenbaar is. Verder zijn sindsdien de nodi-

ge handboeken terzake verschenen, over

zowel de procedure in het tijdvak 1914-

1956" als die in de periode van 1956-

1999.' Met ingang van 1 september 1999

is het gemene bestuursprocesrecht - zoals

dat is neergelegd in (hoofdstuk 8 van) de

Algemene wet bestuursrecht - toepasse-

lijk op de belastinggeschillen die door de

gerechtshoven en HR worden beslecht.'°

Ook daarovcr zijn jnmiddels monogra-

fjcen verschenen.",

3.6. Met het vorenstaande is overigens

niet gezegd dat het in de Awb neergeleg-

de procesrecht onverkort op belastingge-

schillen kan worden toegepast. De proce-

dure ten overstaan van de belasting-

rechter heeft logischerwijs ook een aantal

civiel(proces)rechtelijke trekjes" , al was

het maar omdat in dit verband relatief

veel geschillen betrekking hebben op

eigendom van en beheer over belastbare

goederen.'= Naar het enigszins hybride

karakter van het fiscaal procesrecht is

inmiddels degelijk onderzoek verricht."

4.1. Slotbeschouwing
4.1. Het vorenstaande toont een verras-

send beeld. Het fiscaal procesrecht heeft

aanvankelijk (vooral in de eerste helft

van de negentiende eeuw) gefungeerd

als inspiratiebron en motor van het alge-

meen bestuursprocesrecht. Later (met

name sinds het einde van de negentien-

de eeuw) is het fiscaal procesrecht een

eigen route gaan volgen, met een toene-

mende invloed van het burgerlijk (pro-

ces)recht. Onlangs (aan het Bind van de

twintigste eeuw) heeft het fiscaal proces-

recht de terugkeer naar het algemeen

bestuursprocesrecht aanvaard. Het fis-

caal procesrecht is verrijkt door een

osmose tussen publiek- en privaatrecht."

Kan het fiscaal procesrecht aldus weder-

om een impuls geven aan het algemeen

bestuursprocesrecht, dat op zoek is naar

methoden om de wederzijdse rechtsbe-

trekking tussen burger en bestuur vorm

to geven? Alleen al deze mogelijkheid

rechtvaardigt nader historisch onder-

zoek.

4.2. Geconcludeerd kan worden dat de

geschiedenis van het fiscaal procesrecht

op een aantal belangrijke punten nog

nader onderzoek behoeft. Met name

over de keuzen die in de loop van de

negentiende eeuw omtrent de oorde-

lende instanties zijn gemaakt, is nog veel

onbekend. Een diepgaande, op de gehele

negentiende eeuw gerichte, studie hier-

over kan ons veel leren over de keuzen

die in het verleden zijn gernaakt met

betrekking tot de rechtsbescherming

tegen de overheid in haar algemeenheid.

Keuzen die steeds werden bepaald door

enerzijds de wens van bestuursorganen

(zoals de belastingdienst) om de controle

op de kwaliteit van hun handelen in

eigen huis to houden of to halen, en

anderzijds de behoefte van cle particu-

lieren om adequate rechtsbescherming

tegen overheidshandelen (bijvoorbeeld

in de vorm van belastingheffing) to krij-

gen of to houden.

4.3. Maar ook de ontwikkeling van de

procedure in fiscalibus verdient de nodi-

ge aandacht, met name wat betreft de

betekenis van deze procedure voor (de

dogmatiek van) het algemeen be-

stuursprocesrecht. Een aantal bouwste-

nen met feitelijk materiaal is aanwezig.

Het ontbreekt echter aan een doordacht

theoretisch kader waarbinnen die bouw-

stenen een plaats krijgen. Zo'n kader kan

ons veel leren over de ontwikkeling van

het bestuursprocesrecht in zijn alge-

meenheid. De ontwikkeling die steeds

laveert tussen noodzakelijk geachte con-

trole op de administratie (de bestuurs-

rechter als waakhond) en gewenste be-

scherming van geschonden belangen

van particulieren (de bestuursrechter als

geschilbeslechter).

Rt'ns Kocitraad

33 Hoe zinvol en verhelderend - ook voor het huidi-

ge bestuursrecht - dergelijk onderzoek kan zijn

Ieert IT de long, Restuursreeld inn vreemde her-

tornst. te•n onderzoek naar de hrorrnen en •'rondslagen

van een drietal centrnle elementen pan de Nederlandse

Ix shnnsreehtstheur,e Idiss. KUBI, Zwolle 1988. In

dit proefschrift wordt de ontwikkeling van onder

meer het beschikkingsbegrip en het begrip rechts-

kracht van beschikkingen geanalyseerd, mede

tegen het licht van het Franse en Duitse rechts-

stelsel.

34 Voor een schematisch overzicht waarin de

invloed van de Wet op de Raad van State zicht-

baar word(, zij verwezen naar Koenraad 1992 Int.

41, biz. 213-214. Vgl. ook J.M.A. Roelants,'Proces-

recht voor gedeputeerde staten' in: PI.M. Aalberse

e.a. (red.), Nederlnndsch ndnrinistratief regt.

Handleiding, Haarlem 1919, blz. 652-666. VgI. ver-

der Menalda 1888 Int. 311; Rochussen 1895 Int.

311.
35 Dat is tegenwoordig overigens niet antlers. De

hepaling die iets zegt over de omvang van het

bestuursrechtelijk gelling - art. 8:69 Algernene wet

bestuursrecht - lijkt duidelijk. Toch kan de reik-

wijdte van deze hepaling eerst redelijk op juiste

waarde worden geschat na raapleging van veel

rechtspraak.

36 paragraaf 3.2.

37 Bv. B. Schendstok, Roden ran Reroslr rvor de directe

helostfn,en, Zwolle 1932; vgl. ook P.I.A. Adriani,

bewerkt door 1. van Horn jr., Het belastinNredd.

7.iin grundsln,en en onhoikkeliti . Tweede deel,

Amsterdam 1954 12e dc], blz. 358-375. Voor meer

literatuur terzake zie Adriani/Van Hoorn 1954, blz.

373-375.
38 Bv. H.J. Hofstra, lrtleidin•g tot het Nederlandse betas-

tin\recht, Deventer 1980 15e del, blz. 376-378; C.J.

Langereis, He belastin,c trurrdurea. Hoorillijnen van

het prort'srecht in helastfn\znkvn, Deventer 1990 13e

dr.j; P Meyjes e.a., Fiscaal procesrecht, Deventer

(997 14e dr.1.

39 Wet van 29 oktober 1998, Stb. 621.

411 Bv. C.J. Langereis, Hoofdhjnen tisennl lrrocesrecld,

Deventer 1999; J.W. []sink en R.H. Happe,

Algenn•rn fiscaal bestuursrecht, Deventer 2000, blz.

139-24(1.

41 Hierover by. Langereis 1990, blz. 3(1-34.

42 He invloed van het privaatrecht op het belasting-

recht is overigens medebepoald door de subjecti-

vering van het belastingstelsel. Hierover by. L.M.

Koenrand,Van object naar subject. enige

beschouwingen over de toenemende invloed van

het privaatrecht op het fiscaal recht: de vennoot-

schap under firma', in: R. van den Berg e.a. (red.),

Tussen rerht en yeschiedenis. Rijdrn, en tot tie

rechhts^eschiedeni.e ,'an de negentiende en twintigste

(101711, Tilburg 1996, b1z. 169-181.

43 Niessen-Cobben 1995 Int. 81. In vier hoofdstukken

beschrijft zij achtereenvolgens de kenmerken van

de civielc rechtspraak, de kenmerken van de

best uursrechtspraak, de kenmerken van de belas-

tingrechtspraak en het (eigen) karakter van de

belastingrechtspraak. Aan de hand daarvan goat

Niessen-Cobben na in welke mate, en op welke

wijze, de beslechting van belastinggeschillen in

het algemene Nederlands bestuurs(proces)recht

kunnen worden geincorporeerd.

44 Zo Iuidt de titel van het themanummer van Ars

Aequi dat in mei 1987 verscheen. Het themanum-

mer is gevuld met boeiende, Iezenswaardige en

nog immer actuele artikelen. Fen bijdrage over

het bijzondere karakter van het belastingrecht

wordt echter gemist.
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Het Costermanoproer,
Rotterdam 1690

Het bijgaande artikel

heeft eerder de basis

gevormd voor

een publicatie in

'Belastingwerk'.

De Schriklyken Oproer die t' Rotterdam is gcweell_
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Cornelis Costerman, een wijnhandelaar

uit Rotterdam en tevens vaandrig bij de

Rotterdamse schutterij, was samen met

enkele vrienden van het korps door de

gebroeders van der Steen (pachters van

de impost op wijn) en de commiezen

Cloot en Kerry betrapt bij het smokkelen

van een vat wijn. Er ontstond een

gevecht, waarbij de commies Kerry met

een degen werd gedood. Costerman

werd gearresteerd en in opdracht van de

baljuw Jacob van Zuijlen van Nijevelt

gemarteld tot hij schuld bekende. Hij

werd ter dood veroordeeld. Het yolk

20
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echter geloofde niet in zijn schuld en bij

de onthoofding waren de protesten zo

hevig dat de beul nerveus werd. Hij had

maar liefst vijf slagen nodig om het

hoofd van Costerman van de romp to

scheiden. De woede over de onthoof-

ding, mogelijk in samenhang met de

onvrede over de belastingdruk, uitte zich

in een oproer waarbij de huizen van de

belastingpachter Pieter van der Steen en

de baljuw Jacob van Zuijlen van Nijevelt

werden gesloopt. De stadsbaljuw Jacob

van Zuijlen van Nijevelt stond zeer

slecht bekend. Hij Iegde wetten op zijn

manier uit om vooral zijn eigen zak to

vullen. Terwijl de voordeur van zijn huis

werd beschoten met een kanon ontsnap-

te de baljuw via de achterdeur van zijn

huis. Om niet herkend to worden, droeg

hij soldatenkleding. Hij vluchtte naar

Den Haag.

Het verhaal werd zo beroemd dat het

werd vastgelegd op pamfletten, tinnen

en zilveren penningen. Vanwege de

opruiende tekst op de penningen ('Waar

het is toegestaan to doden is het geoor-

loofd to verwoesten') werden de pennin-

gen verboden. Een slimme koopman liet

echter Chinees poselein maken met daar-

op de afbeelding van de penningen. De

Chinezen begrepen de voorstelling niet

helemaal en maakten van een agressieve

menigte die het huis van de baljuw

afbraken, een menigte feestende

Chinezen die het huis van de baljuw

keurig netjes opbouwde. Het afgehakte

hoofd van Cornelis Costerman is op de

bodem van de kopjes to zien. In het

Belasting & Douane Museum is dit

Chinese poselein to bezichtigen, inclusief

enkele penningen en het hiernaast afge-

beelde pamflet.

Mark van Leeuufen
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Stempelkussen

Het artikel `Tevredenheid' en de beide

foto's - Puntegaalstraat en Kop van

Zuid - (zie Impost nr. 23, juni 2001)

brachten bij de heer H. van

Herwerden to Barendrecht het vol-

gende in herinnering.

Negentien achtenveertig, ik meen april,

betrok de Inspectie Belastingen, le afd.,

de eerste, tweede en derde etage van het

pand aan de Puntegaalstraat, komende

van een aantal verspreid liggende adres-

sen in Blijdorp. De verhuizing, bij zoveel

mogelijk ononderbroken dienstuitvoe-

ring, nam een aantal dagen in beslag en

op zaterdag was alles binnen, zij het nog

ingepakt of op nauwkeurig gemerkte sta-

pels.

'Zoveel mogelijk ononderbroken dienst-

uitvoering'.

Als sous-chef van de omvangrijke legger-

kamer liep ik na vertrek van het overige

personeel de grote zaal nog even rond,

toen een belastingplichtige zich aan het

inlichtingenloket meldde. Er was haast

bij. Op zeer korte termijn zou de man

naar het buitenland vertrekken en dien-

de, als zich daar metterwoon vestigende,

van de inspectie een verklaring te ont-

vangen dat er - fiscaal- Been bezwaar

was zijn vestiging hier to lande op to

geven. Kans op deviezensmokkel, in die

tijd nog zeer actueel, werd uiterst serieus

genomen.

Wat to doen? Geen belastinglegger to

produceren. Je deed in die jaren, relatief

pas kort nog aan de opbouw bezig, wel

meer met lef; midden dertiger en wat

ambitieus.

Briefpapier was spoedig gevonden;

benodigde stempels idem dito. Maar....

wat doe je met stempels als er in geen

velden of wegen een stempelkussen to

vinden is? Geen man meer aanwezig om

to helpen zoeken, en dan nog waar?

Er was grote haast bij; de man moest nog

vole zaken regelen. Na een aantal hecti-

sche dagen liep ik zelf bovendien op

mijn tandvlees. Een oplossing: zondag-

morgen na kerktijd. Tweede absolute

voorwaarde: stempelkussen - bij voor-

keur rood gekleurd.

Resultaat: zondagmorgen prompt 12 uur

stond belanghebbende voor mijn huis-

deur, in het bezit van een stempelkussen,

dat hij mij na de korte sessie grootmoe-

dig aanbood. lk heb het jaren in eigen

bezit gehad.

Mijn aanvankelijke twijfel om deze

geschiedenis nog als kopij voor 'Impost'

op papier to zetten, overwon ik met de

gedachte dat meer nog dan een persoon-

Fijkc herinnering, er een historische' waar-

de - o.a. sfeertekening veertiger jaren -

in is verborgen.

H. z'an BTUTrd01
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'Op de hclastintdicnst:

Bci Geldfragen hiirt die

Gentiitlichkeit auf ..

Uit: Gedenkboek uitgegeven

ter gelegenheid van

het 5e lustruan der Vereniging

van Surnumerairs van

's Rijks belastingen

In 'Informatief', het blad voor leden van Het vijfde gebod

de VHMF, verscheen een artikel onder

bovenstaande titel van de hand van Dirk Gij zult uw ondergschikten waarderen,

Huizinga. De redactie stelt zich voor zoals u zelf gewaardeerd had willen wor-

steeds een of meer van de geboden in den.

'Impost' to publiceren, zonder dat wordt

ingegaan op inhoudelijke achtergronden.

De beer Huizinga merkte ter zake op: Het zesde gebod

Leden van het VHMF behoren tot de

groep strategische functionarissen van Gij dient to willen en to kunnen commu-

het Ministerie van Financien. Het feit dat niceren met at die medewerkers die met

zij zich georganiseerd hebben, betekent u werken aan dezelfde zaak.

dat zij zich zelf meer clan gemiddeld

bewust zijn van die positie. Voor hen

geldt het 'noblesse oblige', dat zich laat Het zevende gebod

vertalen in een gedragscode, in geboden,

hoe to handelen in de werksituatie'. Het vertrouwen dat ge van anderen

Hieonder volgen het vijfde, zesde en vraagt, zult ge eerst zelf moeten verdie-

zevende gebod. nen.
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Een veroordeling voor het deelnemen aan

een belastingoproer of het plegen van belas-

tingfraude werd in vroeger eeuwen ook wel

afgedaan met lijfstraffen,

Deze anonieme gravure uit de zeventiende

eeuw toont vier vormen van veroordeling:

v.I.n.r. ophanging, handafhakking, onthoof-

ding en de pijnbank.

St- MATTHEUS
Door den Hrrre hereep en (Aan hss)

t&troen der fiscalisten
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