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Van de redactie
Hoewel het hoofd van het museum
over het weer spreekt, moeten de
lezers voor de weersverwachtingen
tech bij Erwin Kroll of John Bernard
zijn. De Mobach-lezing bij de fraudetentoonstelling verliep zoals van de
beer Mobach verwacht mocht worden. Een nieuwe wissel-expositie staat
alweer in de steigers en loopt, als u
dit nummer ontvangt. Aan de hand
van de Pelgrimstocht naar het draagkrachtbeginsel verscheen een brochure in het Engels van de hand van Prof.
Grapperhaus.
Aanwinsten van het museum hadden
o.a. betrekking op de
Motorrijtuigenbelasting en de huidige
minister-president, in 1993 nog minister van financien. Diverse projecten
worden met behulp van tijdelijke
medewerkers of stagiaires uitgevoerd.
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Wij doelen op het landelijk toegankelijk maken van de Bibliotheek voor
Fiscale Geschiedenis en de catalogisering van de schilderijencollectie en
wat daarmee samenhangt.
Er wordt voorts aandacht besteed aan
de onlangs opgerichte Nederlandse
Vereniging voor Fiscale Filatelie.
De Werkgroep Geschiedenis van de
Overheidsfinancien is weer volop
aanwezig. Er verscheen een bundel,
samengesteld door diverse werkgroepleden, over het financiele overheidsbeleid, en enkele aspecten van
de overheidsfinancien in Groningen
in de 17e en 18e eeuw krijgen uitgebreid aandacht.
U ziet dat de redactie getracht heeft,
een gevarieerde keus to maken uit het
beschikbare materiaal.

Ve rh ogi ng
bijdrage
vrienden en
donateurs
Het moest er toch eens van komen.
Reeds jaren bedraagt de minimum
contributie voor de Vrienden f 20,00.
Voor de donateurs bestond geen officieel minimum.
Wat kreeg en krijgt u daar allemaal
voor?
•Gratis toezending van IMPOST,
meestal driemaal per jaar.
•Korting op de museumjaarkaart.
•Uitnodigingen voor bijzondere activiteiten (zoals onlangs de Mobachlezing).
*Het aangename gevoel, een cultureel
hoogstaand instituut to steunen.

Het bestuur van de Stichting
Belastingmuseum en de Stichting
Vrienden van het Belastingmuseum
heeft na rijp beraad besloten, de minimum-bijdrage voor de Vrienden en
Donateurs to verhogen tot f 25,00 per
jaar. Voor de Vrienden een verhoging
van slechts f 5,00. Voor sommige
donateurs misschien een hele stap.
Wij hopen dat u daar begrip voor
heeft. Het is voor een goed doel!

Weer of geen weer

De zomer van 1995 was mooi: warm en zonnig. We hadden
een witte Kerst en de dagen daarna boden oud-hollandse
taferelen met ijspret. Wat heeft dat to maken met het
Belastingmuseum vraagt u zich af. Heel veel, omdat museum-bezoek nauw samenhangt met het weer. Weer of geen
weer, vooral gezinnen trekken er in het weekend en tijdens
de schoolvakanties op uit. Het reisdoel is wel stork afhankelijk van het weer. Is het een stralend warme dag, dan wordt
het een dagje strand. Is de lucht betrokken en motregent het
van tijd tot tijd, dan wordt het een paar uur in een museum
gecombineerd met bijvoorbeeld de bioscoop.
Via dit praatje over het weer kom ik op de publieke belangstelling voor ons museum in het afgelopen jaar. Wij ontvingen 10.705 bezoekers, waarmee de magische grens van
10.000 royaal werd gepasseerd. Ruim de helft bestond nit
zogenaamde individuele bezoekers. De andere helft kwam
in groepsverband binnen. Het is de omvang van die eerste
groep die wordt meebepaald door het al dan niet schijnen
van de zon.
Landelijk, maar ook internationaal, is er een dalende lijn to
zien in het totaal aantal museumbezoekers. Deze trend die
zich reeds enkele jaren laat zien, valt moeilijk to verklaren.
Is men verzadigd; museum-moe?! Of heeft men vooral
belangstelling voor mega-tentoonstellingen in gerenommeerde musea als het Rijksmuseum, Boymans - van
Beuningen of het Mauritshuis?
Kijken wij om ons been dan Koren wij niet anders dan dat
men het druk, druk, druk heeft. Misschien dat deze mensen
net tijd kunnen en willen vrij maken voor een publicitair
breed uitgemeten expositie. Naderhand kan men met anderen ervaringen uitwisselen en praten over de topstukken die
werden getoond. Er is verder geen tijd om de meer bescheiden musea to bezoeken.
Als dit zo is, moet het Belastingmuseum zich dan uitsluitend richten op groepsbezoeken? Ik denk het niet. Het
thema van ons museum, belasting en douane, staat zo dicht
bij de burger (ook al realiseert men zich dat niet altijd) dat
het juist die individuele bezoekers, jong en oud, zijn die wij
moeten proberen binnen to halen en vervolgens to verrassen. Want dat blijft toch een van de aardigste aspecten van
dit museum. De bezoeker die voor de eerste maal binnen
komt is met stomheid geslagen over de rijkdom aan voorwerpen, maar vooral ook door het feit dat belastingen boeiend kunnen zijn... Een recente enquete toonde dit aan. Op
de vraag of het bezoek aan het Belastingmuseum positief
werd ervaren, antwoordde 97% positief en 0% negatief.
Dit laatste is een stimulans voort to gaan op de ingeslagen
weg. Onder andere met interessante wisseltentoonstellingen, die zowel inhoudelijk als qua presentatie iets to bieden
hebben. Zij helpen ons de aandacht van het publiek to vangen, om het vervolgens binnen to krijgen. Het is to hopen
dat in de komende jaren het weer daarbij een handje helpt,
met warme winters, vochtige voor- en najaren en wisselvallige zomers. IJs en weder dienende beleven wij dan een sterke groei in het bezoekersaantal.

Loes A. Peeperkorn-van Donselaar
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In het kader van de tentoonstelling "Door de mazen van
het net, en verder..." heeft de
heer Mr H. Mobach op zondag
5 november j.I. voor een
zestigtal Vrienden en
Donateurs een lezing gehouden over het spanningsveld
tussen het ontduiken en het
ontgaan van belastingen. Op
de hem eigen onnavolgbare
wijze hield de heer Mobach
zijn betoog voor een geheel
gevulde diazaal.

Met zijn toestemming nemen
wij hierna een verkorte weergave van zijn lezing op.

Foto Belastin,ginuseum
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Het eeuwige spanningsveld
tussen belastingontduiking
en belastingontgaan
In een van zijn onzinverhalen
beschrijft Godfried Bomans hoe de
legendarische schaker Reshewsky tijdens een wedstrijd op een kunstgreep
werd betrapt. De grootmeester had
zijn eigen bord meegenomen. Vooraf
had hij een van de vakjes met een
figuurzaag uitgezaagd en vervolgens
het vierkantje losjes weer op zijn
plaats gebracht. Onder de tafel had hij
een touwtje bevestigd, waaraan hij
slechts behoefde to trekken om het vijandelijke stuk dat zich op het vierkantje beyond, in een gewatteerd
zakje to laten verdwijnen.
Gelukkig werd het protest van zijn
tegenstander door de spelleider gehonoreerd. Deze had de statuten van de
Federation of Chess Players er nog
eens op nageslagen, en jawel hoor,
daar stond het: "Het heimelijk doen
verdwijnen van stukken in een gewatteerd zakje onder de tafel is niet
geoorloofd".
Met dit verhaal zitten we, zoals u zult
aanvoelen, midden in het thema van
deze middag. Wat is de grap in dit
Bomans-verhaal? De veronderstelling
dat alles wat niet uitdrukkelijk verboden is, zou mogen. En u en ik denken
to weten, dat het zo niet werkt. Wij
gaan er immers van uit dat bedriegers
voor hun kuiperijen worden teruggefloten, ook al is de onrechtmatige handeling niet tot in details in de wet
omschreven. En daarbij hebben we de
wetgever vaak op onze hand. Zo leerde ik in dit gebouw van mijn docent
burgerlijk recht, dat een overeenkomst waarbij dwang, dwaling of
bedrog to pas komt, niet tot een
rechtsgeldige verbintenis leidt.
Hoewel het burgerlijk recht sindsdien
ingrijpend gewijzigd is, geldt dit
materieel nog steeds. Een gerustellende gedachte. Maar dan moeten we
ons wel realiseren dat in andere
onderdelen van het recht de zaken
geheel anders liggen. In het administratieve recht is de letter van de wet
vaak het enige richtsnoer. Dat heeft to

maken zowel met het soort regelgeving als met de kwaliteit daarvan.
Daardoor komen we dan toch vaak in
de buurt van Bomans' logica.
Mr. Asscher, de bekende oud-president van de Amsterdamse rechtbank,
gaf in NRC/Handelsblad het volgende niet alledaagse voobeeld. Als u bij
een gebouw een bord aantreft met de
tekst: "Verboden voor honden", zult u
niet vreemd opkijken als u de toegang
wordt geweigerd wanneer u met uw
geit naar binnen wil. Maar als op het
bord staat to lezen: "Verboden voor
honden, zwijnen en hyena's", dan is
veel minder duidelijk of men uw geit
de toegang mag ontzeggen. Asscher
voegt daar aan toe:
"Ziedaar een van de niet onbelangrijke problemen voor de wetgever. Als
hij weinig regelt laat hij veel ter nadere invulling aan de rechter over. En
als hij zoveel mogelijk regelt dan worden de marges voor de rechter tot

Gespannen aandacht bij de toehoorders
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tekstinterpretatie klein. Dat laatste
lijkt prettig, maar dat is niet altijd het
geval, want het belemmert de rechter
in zijn mogelijkheden om door interpretatie van de wettekst de ontwikkelingen in de samenleving to volgen".
Einde citaat.

In een museum kunnen we uiteraard
niet om het verleden heen en daarom
wil ik wat ik bedoel nog verduidelijken aan de hand van een column die
ik in 1988 in de Volkskrant schreef
onder het motto "BTW-logica onnavolgbaar". Er was toen een herziening
van de omzetbelasting in de maak. Ik
schreef: "De omzetbelasting wordt
dus iets minder ingewikkeld. Het
maakt straks niet meer uit of men een
broodje in een cafetaria nuttigt (laag
tarief) of mee naar huis neemt (hoog
tarief). De knellende vraag of een sorbet wordt gedronken (hoog tarief) of
gegeten (laag tarief) behoeft straks
nog slechts met de bezoekers van het
belastingmuseum to worden behandeld". (Ik had toen kennelijk een vooruitziende blik). Er resteert natuurlijk
nog genoeg om over to stechelen, zo
gaat mijn artikel verder. Vim (een
droog reinigingsmiddel) valt onder
het lage tarief, maar voor Jif (vloeibaar) geldt het hoge tarief. Dat blijft
zo. (Ik heb begrepen dat dit later toch
weer gelijk is getrokken).
Leidingwater en bronwater gaan

onder hetzelfde tarief vallen, zij het
dat op bronwater nog wel een accijns
wordt geheven. En wat to denken van
de uitspanning waar de uitbater leidingwater verkoopt als Spa-rood, na
toevoeging van koolzuur?
Mijn indruk is dat daar consument en
fiscus gezamenlijk worden opgelicht
en dat blijft zo.

Wat ik met deze voorbeelden wil
beweren, is kort gezegd:
Voor zover ethiek in de belastingheffing nog een rol speelt, kan dat
niet meer het geval zijn op die terreinen waar de wetgever heeft getracht
ieder detail ad absurdum uit to graven.

Het wemelt in de belastingwetgeving
van regelingen die de burgers als het
ware uitdagen om de voor hen voordeligste weg to kiezen en - want zo
zijn we wel - daarbij liefst langs de
rand to gaan. Bij dat langs de rand
gaan denkt u misschien in de eerste
plaats aan ondernemers, maar u moet
ook publiekrechtelijke lichamen als
gemeentebesturen, niet vergeten.

Het dagblad Trouw berichtte onlangs
over een BTW-constructie die de
gemeente Tilburg heeft toegepast bij
de aanschaf van duo-bakken voor
gescheiden afval. Door deze duo-bakken van een in lerland gevestigde
lease-maatschappy to huren werd
400.000 gulden bespaard. Het college
van B en W aarzelde over de vraag of
dit wel geoorloofd was. De stemmen
in het college staakten, maar de stem
van burgemeester Brokx gaf de doorslag. Hij was wellicht de oude CDAleus indachtig: "Niet bij brood alleen",
en toen wist hij het opeens weer: "dus
ook aandacht voor het beleg". Hoe
dan ook, de burgemeester had er geen
moeite mee. En de woordvoerder van
de gemeente Tilburg reageerde, voorspelbaar, aldus, ik citeer het dagblad
Trouw: "Wat niet verboden is, is toegestaan".
In deze zin is het thema van vanmiddag efficient samengevat, maar voorshands met een vraagteken erachter.
Ik wil er vanuit twee invalshoeken
iets over zeggen. De eerste en voor de
praktijk belangrijkste is: Hoe kijken

wet en rechtspraak aan tegen belastingontwijking? Wanneer gaat geoorloofd belastingontgaan over in belasting ontduiken? Een tweede benadering is: Zijn er, los van wet en rechtspraak, ethische grenzen aan fiscale
acrobatiek? Daarover wordt zeer verschillend gedacht.
Wanneer we het probleem benaderen
vanuit wet en rechtspraak dan moet
eerst gezegd worden dat de fiscus in
principe geen boodschap heeft aan
ethiek. Het maakt de inspecteur niet
uit hoe iemand zijn geld verdient. De
dominee en de prostituee vallen dus
in hetzelfde schijventarief. Ook voordelen uit handel in verdovende middelen en andere criminele activiteiten
vormen belast inkomen. Maar vanmiddag gaat het om het schemergebied tussen een toegestane juridische
constructie en ongeoorloofde wetsonduiking. Waar ligt de grens?

De eerste belangrijke gebeurtenis
waarbij het verschijnsel van hard ontgaan van belastingen een extra
dimensie kreeg was de zogenaamde
koopsompolissenaffaire die in 1975 in
de publiciteit kwam. Zoals de bekende belastingadviseur Nobel het
onlangs nog beschreef, was het: verzekeringsmaatschappijen en banken
stortten zich op volstrekt commerciele
wijze op de markt met een anti-fiscale
constructie die pure "confectie" was.
En zo was het precies: voor het eerst
kwam belasting-ontgaan voor een
grote groep belastingplichtigen in
zicht. Talrijke functionarissen met een
verondersteld redelijk inkomen, waaronder ook veel zogeheten hogere
ambtenaren, kregen een offerte in de
bus. De constructie was simpel. De
premie voor de koopsomverzekering
werd geleend met de polis als onderpand. De rente was aftrekbaar, zelfs
als die rente bij vooruitbetaling werd
betaald. Later werd niet het werkelijke rendement van de koopsompolis
belast, maar een forfaitair laag rendement, waarop bovendien niet het
progressieve tarief van toepassing
was, maar het veel lagere bijzondere
tarief. In enkele weken tijd werd voor
honderden miljoenen koopsompolissen afgesloten. De constructie werd
niet aan de Hoge Raad voorgelegd.
Er kwam snel reparatiewetgeving op
gang, waarbij ik in herinnering breng
dat daarna de leden van de Eerste en
Tweede Kamer zich vrijwillig aan een
onderzoek onderwierpen om vast to
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stellen of ze een koopsompolis hadden genomen. Een onderzoek waar
niets uitkwam en dat daardoor eigenlijk een beschamende vertoning werd.

Wie de rechtspraak bekijkt constateert
dat veel constructies hetzelfde stramien vertonen: er wordt een belangrijk bedrag geleend, de rente is aftrekbaar; het geleende geld wordt aangewend om er voordelige transacties
mee of to sluiten. Die voordelen zijn
voor particulieren doorgaans onbelast, omdat Nederland geen vermogenswinstbelasting kent.

Tot nu toe ging het om constructies,
die door de wetgever zijn gerepareerd, en om op belasting-ontduiking
gerichte transacties die door de rechter soms wel en dan weer niet werden
getorpedeerd. Dat roept de vraag op
wat er op dit gebied nog kan.
Voor zover mij bekend valt er voor
doorsnee-belastingplichtigen nauwelijk nog een oneigenlijk fiscaal voordeel binnen to halen. Welgestelden
hebben uiteraard wel mogelijkheden.
Ze kunnen emigreren naar Belgie
onder het motto: Maak je niet druk in
Kalmthout. Maar bij emigratie spelen
niet alleen fianciele motieven een rol.
Dat geldt natuurlijk ook voor de zogenaamde pensionado's, de "jongere
ouderen"die zich op de Antillen vestigen. Wanneer ze op Curacao een prijzig pand betrekken en zich aldaar van
huispersoneel voorzien, neemt de
Antilliaanse fiscus met een zonnig
belastingtarief genoegen. De regeling
is of wordt overigens op aandringen
van staatssecretaris Vermeend bijgesteld.
Belangrijker dan deze verschijnselen
lijken mij de gevolgen van de internationalisatie van de belastingadviespraktijk. Nederland heeft met veel
landen gunstige verdragen afgesloten.
Dat betekent bijvoorbeeld dat, wanneer een Nederlandse moedermaatschappij een dochtermaatschappij
heeft in het buitenland,dividenden,
rente en royalty's van de dochtermaatschappij, onder inhouding van
een lage bronheffing, de Nederlandse
moedermaatschappij bereiken. Dan is
er nog de Antillenroute, waardoor
royalty's en rente zonder bronheffing
van Nederland naar de Antillen kunnen worden overgemaakt.

De Heer Mobach
foto belastingnmseum

Nederland, een belastingparadijs? Ja,
voor de happy few, en eerder voor
buitenlandse rechtsperonen dan voor
mensen, hoewel achter die rechtspersonen ook altijd weer personen van
vlees en bloed staan. Dat Nederland
soms een aantrekkelijke zetel is voor
buitenlandse rechtspersonen kunt u
vaststellen als u zo dadelijk bij het
bezoeken van de expositie de vitrine
bekijkt met een publicatie waarin
Nederland als vestigingsplaats voor
buitenlandse filmbedrijven wordt
aanbevolen.

In 1993 schatte de Nederlandse Bank
het aantal vennootschappen dat zich
bezig houdt met het innen en wegsluizen van gelden naar belastingvriendelijke buitenlanden, op zevenduizend. De Nederlandse Bank
spreekt overigens niet van 'wegsluizen', maar van "geleiden van gelden".
Met dat "geleiden" was in de periode
1983-1990 jaarlijks gemiddeld 68 miljard gemoeid, waarvan 750 miljoen in
Nederland bleef hangen. Daar is de
schatkist dus good mee af.
Ik heb hiervoor maar een greep
gedaan uit constructies die erop
gericht waren of nog zijn, om belasting to besparen of to ontduiken. We
hebben gezien dat alleen wanneer
men het to bont maakt, of wat netter
gezegd: wanneer doel en strekking

van de wet to zeer worden aangetast,
er ruimte voor ingrijpen van de rechter is. Het aantasten van een belastingontwijkende constructie op Touter
ethische gronden door de rechter, is
niet mogelijk, omdat de rechter zich
gebonden acht aan het toepassen van
positieve rechtsregels. En daarmee
kom ik op mijn tweede invalshoek:
Hoe staan belastingadviseurs en
wetenschappers (kwaliteiten die trouwens vaak samenvallen) vanuit
ethisch standpunt tegenover fiscale
acrobatiek? Ik heb een aantal uitspraken genoteerd, en geeft ze u in verkorte vorm door.
Geppaart, hoogleraar belastingrecht
in Tilburg, is zeer helder:
Belastingheffing moet louter steunen
op wetgeving en niet op ethische
maatstaven daarbuiten. Zou ethiek
wel een plaats krijgen dan zou de bindende kracht van de belastingwetgeving worden ondergraven omdat de
belastingplichtigen dan tegenover de
ethiek van de belastingheffende organen hun persoonlijke ethiek zouden
stellen. Fraude zou dan bijvoorbeeld
niet meer verwerpelijk zijn voor degene die het overheidsoptreden afkeurt.
Dan is er Briill, een hoogleraar belastingrecht die met zijn aanvallen op de
fiscus in de jaren zeventig veel
opschudding veroorzaakte. Hij heeft
een aantal malen betoogd dat het
geen zin heeft over de ethische aspecten to praten, omdat belastingen hun
morele autoriteit hebben verloren.
Men kan van de belastingconsulent
geen identificatie met belastingwetten
verlangen, wanneer de leugenachtigheid van de rechtsgronden afdruipt.
Belastingwetten zijn geen neerslagen
van rechtsgevoelens, maar technocratische bevelen. Belastingconsulenten
behoeven volgens Briill dan ook Been
morele weerstand meer to hebben
tegen constructies.
Verburg, hier welbekend, heeft over
deze problematiek vooral ironisch
getoonzet gesproken. Ik citeer uit zijn
oratie "Tussen de regels door"uit 1973:
Is niet een Leger van experts dag en
nacht doende u het Leven fiscaal dragelijk to maken? Worden er niet continu constructies uitgedacht en op maat
geleverd om u de ergste kleerscheuren to besparen? Want is belastingbesparing eigenlijk niet een plicht tegenover uzelf en heeft de Hoge Raad niet
uitdrukkelijk veklaard dat het op normale wijze gebruik maken van toelaatbare middelen om belasting to
ontgaan, alleszins geoorloofd is? Wie
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zou bier "plus royaliste que le roi"
willen zijn?
Ook Professor Grapperhaus, eveneens een bekende in deze kring, heeft
op dit terrein van zich doen spreken.
Hij schreef: "De juridische vrijheid
van de ondernemer in het belastingrecht vindt haar uiteindelijke bekroning in zijn ethische vrijheid om door
zijn eigen persoonlijke overtuiging uit
to maken, waar voor hemzelf de grens
van moraal en fatsoen ligt bij zijn streven naar belastingbesparing. De een
hoort daarbij tot de rekkelijken, de
ander wellicht tot de preciezen, maar
ieder maakt het voor zichzelf uit".
Professor Nouwen was het hiermee
niet eens. Hij concludeerde: "Een
moraal als hier verdedigd is als een
land zonder grenzen en naar mijn
smaak hetzelfde als Been moraal".

Het is vooral Van Dijck geweest, de
geemeriteerde Tilburgse hoogleraar,
die zich heeft verzet tegen de stelling
dat fiscaal alles mag wat niet verboden is. Waarom, zo vroeg Van Dijck
zich vorig jaar af, zou in de fiscale
wereld de moraal samenvallen met de
wet? Er is geen maatschappelijk terrein to vinden waar de simpele
wedervraag: Ik doe toch niets strafbaars"in geweten doorslaggevend is.

Na afloop in gesprek

Waarom zouden wij in Nederland
geen moreel oordeel kunnen hebben
over een zeer vermogend man die
zich volledig aan zijn belastingverplichtingen onttrekt, door zijn inkomen tot nihil terug to brengen?
lemand die wel profiteert van de
gehele infrastructuur die door de
overheid wordt verschaft, maar daaraan niet bijdraagt door gebruik to
maken van kunstmiddelen, behoeven
wij niet aan to duiden met een verdoezelende term als 'free rider' maar
kunnen we in goed Nederlands aanduiden als een klaploper". Einde
citaat.

Mijn mening zou ik als volgt willen
formuleren. Ook al kan belastingheffing niet gebaseerd zijn op ongeschreven regels van ethiek - daarvoor
lopen de maatschappelijke opvattingen nu eenmaal to sterk uiteen - toch
behoort dat toetsing van handelingen
aan ethische codes niet in de weg to
staan. Als gedragingen van de overheid kunnen worden beoordeeld aan
de hand van 'beginselen van behoorlijk bestuur', zoals het gelijkheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel, het
zorgvuldigheidsbeginsel enz. dan
mag van belastingplichtigen en hun
adviseurs toch ook een behoorlijk
gedrag worden verwacht. Daarbij
speelt ook een rol dat de positie van
een belastingadviseur in rechtszaken
anders is dan bij voorbeeld die van
een advocaat in strafzaken. De advocaat komt op voor zijn client die al
dan niet bij een strafbaar feit was
betrokken. De belastingadviseur vervult een dubbelrol: hij heeft de belastingconstructie ontworpen en pleit,
behalve voor zijn client, ook voor
eigen zaak.
In het onderdeel inkomstenbelasting
van de Cursus Belastingrecht hebben
Sillevis en ik ons op het volgende
standpunt gesteld: De toenemende
vindingrijkheid van belastingadviseurs en de overkill waarmee de
Belastingdienst de contribuabele soms
confronteert, hebben de wenselijkheid
van een gedragscode voor inspecteur
en consulent actueel gemaakt. Zoiets
is makkelijk op to schrijven, maar concretisering is natuurlijk een andere
zaak. Toch zou eens kunnen worden
gekeken hoe men in de Verenigde
Staten deze problematiek aanpakt. Zo
heeft Sillevis nagegaan dat in
Amerika zo'n ethische standaard wel

concreet vorm heeft gekregen.
Volgens de sinds 1985 geldende 'standard'moet een adviseur to goeder
trouw van mening zijn dat zijn standpunt door de wet wordt gedekt. Dat
wil zeggen dat er een realistische
mogelijkheid voor succes moet zijn
wanneer de fiscus zijn tax shelter (zijn
belastingbesparende constructie)
bestrijdt. Indien de tax lawyer in een
gegeven geval van mening is dat een
op zichzelf denkbaar standpunt niet
binnen de reikwijdte van de ethische
standaard valt, dan moet hij zijn client
adviseren dit standpunt niet bij zijn
aangifte in to nemen. Bij overtreding
zijn er sancties, zowel van de zijde
van de beroepsorganisatie als van het
Treasury Department. Naar de
mening van Sillevis is er voldoende
aanleiding om to onderzoeken of ook
in Nederland normstellende beginselen voor het handelen van de belastingplichtigen en hun adviseurs kunnen worden ontwikkeld.

Over wat fiscaal behoorlijk of onbehoorlijk is, lopen de opvattingen uiteen. Ik heb dat zelf ondervonden toen
ik vorig jaar een mini-onderzoekje
instelde bij diverse banken. Ik deed
dit omdat ik een forum moest leiden
tijden een congres van de
Nederlandse Federatie van
Belastingadviseurs met als thema:
Belastingfraude en belastingmoraal.
Dit is mijn verslag.
Ik ging naar een viertal willekeurig
gekozen banken met een verhaal; ik
vertelde van tevoren wat het doel van
mijn komst was en ik deed de toezegging dat ik de namen van de banken
niet zou noemen. Wel vroeg ik aan de
balie-medewerkers zelf to antwoorden
en niet in overleg to treden met hun
chef.
Mijn verhaal ging als volgt: Ik heb de
hypothecaire lening op mijn eigen
woning helemaal afgelost. Ik wil bij u
een nieuwe hypothecaire lening
afsluiten, maar boekt u dat bedrag
direct over naar een rentegroeirekening, in ieder geval naar zo'n rekening waarvoor geldt dat over de
opbrengst geen inkomstenbelasting
behoeft to worden betaald (de bedoeling zal u duidelijk zijn: ik wilde een
lening met een aftrekbare rente belastingvrij gaan beleggen). Ik kreeg vier
verschillende antwoorden.
Een bank zag geen enkel probleem; ik
werd geholpen door een 'snelle jongen'. Zijn instructie was: alleen wan-
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neer duidelijk wordt dat iemand
zwart geld wil beleggen, gaat het
loket dicht.
Een andere bankier zei dat hij dergelijke transacties regelmatig afsloot,
maar er daarbij wel altijd op wees dat
hij Been rente-aftrek kon garanderen
omdat niet vaststaat hoe de fiscus er
tegenaan kijkt. En voor de rest moet u
zich maar tot uw belastingadviseur
wenden.
De derde bank zag evenmin bezwaar,
maar had er niet zoveel ervaring mee.
In dit soort gevallen bellen we ons
regionaal hoofdkantoor, want wij
branden ons daar liever niet aan, zo
werd mij verteld.
De vierde bank was heel erg duidelijk: Mijnheer, waar heeft u het over?
Oneigenlijk gebruik, fraus legis, wetsontduiking dus. Men had verschillende verzoeken gehad om dergelijke
transacties of to sluiten, maar - aldus
de woordvoerder van die bank nadat we de klant hadden voorgelicht, zag die er steeds vanaf. Op mijn
vraag hoe het met de volhouders
stond, kreeg ik het antwoord dat die
er niet waren.
Toen ik het verhaal aan de voorzitter
van de Federatie vertelde, voeg hij:
Wat is nu je conclusie? Ik zei: door de
bank genomen word je door de bank
genomen.
Dames en heren, veel is niet aan de
orde geweest. Zo is de moraal van de
overheid bepaald onderbelicht gebleven. Welke bijdrage is vorige week
aan de moraal geleverd, toen bekend
werd dat een hoog betaalde ambtenaar zeven jaar salaris in een bedrag
kreeg uitgekeerd (dus belast naar het
bijzonder tarief van 45%!), plus het
rentevoordeel, plus 5 ton voor geleden schade aan eer en goede naam
(dus belastingvrij, zal de belastingadviseur stellen!), vermeerderd met een
vergoeding voor de kosten voor juridische bijstand (dus Been proceskosten)? Moraliteit bij de overheid betreft
de behoorlijkheid van het bestuur, de
deugdelijkheid van de wetgeving en
de fatsoenlijkheid van de ambtenaren.
Dat alles heeft - weer eens - een forse
deuk opgelopen. Bij velen behoeft de
overheid voorlopig niet op burgerzin
to rekenen. En wat de IRT-affaire
betreft staan we nog maar aan het
begin.
Ik besluit met u de visie van enkele
bekende auteurs door to geven; u
kunt zelf kiezen waar u het meest
aansluiting bij hebt.

"Wie de Staat besteelt, besteelt
niemand". Ik ineen dat het
W.F. Hermans was bij wie ik dit las.
Milder was S. Montag, alias Henk
Hofland. Die schreef dit jaar in
NRC/Handelsblad: Uitingen van verzet tegen de hoogte van de belastingen worden in deze tijd niet meer zo
geapprecieerd: "Je moet niet zo zeuren, heb liever zorg om het milieu".
Toen de dichter J.C. Bloem eens door
zo'n zeurpiet werd aangesproken, zei
hij: "Van mijn belastinggeld houden
ze plantsoenen mooi en van het jouwe
leggen ze riolen aan".
Ik sluit of met een citaat uit een artikel
van Rudy Kousbroek dat hij drie jaar
terug schreef in NRC/Handelsblad,
een artikel met als opschrift: "de Staat
als kunstwerk". Ik kan mij er we] in
vinden. "Nederland dankt in mijn
ogen een zeker fatsoen aan het feit dat
over kwesties als de doodstraf, de
ontwikkelingshulp, de bejaardenpensioenen, het bestraffen van kinderlokkers, de behandeling van verslaafden,
het ondersteunen van kunstenaars en
niet in de laatste plaats de hoogte der
belastingen, niet door de volkswil
wordt beslist".
Liever dus Been referendum. Als u
straks de expositie gaat bekijken wens
ik u een leerzame en amusante rondgang toe.

Stage studenten Reinwardtacademie
Van februari tot en met april 1996
loopt een tweetal studenten van de
Reinwardt-Academie to Amsterdam
(Hogere Beroeps Opleiding voor het
museumwezen) stage bij het
Belastingmuseum.
Gedurende deze periode maken de
studenten een conditierapport van de
schilderijencollectie. Alle schilderijen
worden gefotografeerd en voorzien
van een beschrijving van de staat
waarin zij verkeren. Stof wordt verwijderd, de ophanging gecontroleerd
en waar nodig vervangen. In het to
vernieuwen depotsysteem komt een
registratie van de plaats waar het
schilderij zich bevindt. Tot slot worden de gegevens in het z.g. Q & Asysteem opgenomen.

Op defoto ziet u beide staigiares aan de
arbeid: Anouk de Rooij en Behrang
Mousavi.

WEST EUROPEAN
TAXATION IN THE
PERIOD 800 TO 1800 A.D.
In "Spiegel Historiael " - maandblad
voor geschiedenis en archeologie van februari 1995, blz. 57 t/m 65,
stond een artikel van Ferdinand H.M.
Grapperhaus onder de titel "De
Pelgrimstocht naar het draagkrachtbeginsel: westeuropese belastingheffing
tussen 800 en 1800". Daarin geeft Prof.
Grapperhaus, die de bijzondere leerstoel in de geschiedenis van het belastingrecht aan de Rijksuniversiteit
Leiden bezet vanwege de Stichting
Belastingmuseum, een samenvatting
van zijn oratie van 26 januari 1993, en
vertelt hij iets over zijn leeropdracht
(zie ook IMPOST nr. 0, april 1993, blz.
10/11).
Thans is in brochurevorm een Engelse
vertaling van het artikel in Spiegel
Historiael verschenen, uitgegeven
door het Belastingmuseum. De vertaling is van de hand van C.M.H.
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Harrison. De brochure is in het museum verkrijgbaar voor f 2,50. Ook de
volledige rede van Prof. Grapperhaus
uit 1993, uitgegeven door Walburg
Pers/Kluwer, is nog beperkt leverbaar.

Van 9 maart tot en met 15 September 1996 loopt in het
Belastingmuseum een tentoonstelling onder bovenvermelde
titel. De tekst van de daarbij
behorende folder volgt op de
pagina's hierna.
Voots verschijnt een brochure,
waarin nog wat dieper op het
verschijnsel belastingoproeren
wordt ingegaan. De tekst van
die brochure (verkrijgbaar
voor f 2,50) is van de hand van
dr. Rudolf Dekker. De Neer
Dekker is docent Maatschappijgeschiedenis aan de
Faculteit der historische en
kunstwetenschappen van de
Erasmus Universiteit to
Rotterdam.

Afficlie tentoonstelling
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Het yolk in
rep en roer
Belastingverzet in het verleden
In de tentoonstelling 'Het Volk in Rep
en Roer' wordt een aantal van de
bekendste oproeren onder de loep
genomen. Gemor en de fiscus zijn
onverbrekelijk met elkaar verbonden.
Onvrede ten aanzien van de belastingdruk wordt tegenwoordig afgereageerd op verjaardagen, bij de kapper, met ingezonden brieven aan de
krant, in een discussieprogramma op
de radio of televisie, of in het uiterste
geval met een protestoptocht naar het
Binnenhof. Sommigen zien belastingfraude ook als een worm van protest
tegen de hoge tarieven. Het bestormen van een belastingkantoor als
escalatie van een volksoproer zoals in
vroeger eeuwen nog wel eens gebeurde, is sinds 1835 in ons land niet meer
voorgekomen. Kennelijk valt het met
de acceptatie van de belastingen sinds
die tijd nog wel mee. Op andere terreinen zijn vormen van volksoproer
nog wel herkenbaar. We hoeven daarbij maar to denken aan de recente
protesten van de boeren tegen het
mestbeleid van de regering. Hierbij is
in diverse plaatsen toch een heus
oproer ontstaan. Wegen werden
geblokkeerd met veewagens en tractoren. Zelfs mestdossiers werden gestolen uit een rijkskantoor. Een vergelijking met het plunderen van de
belastingpachtershuizen in het verleden dringt zich op. Het beruchte
Pachtersoproer in 1748 begon immers
in Groningen en Friesland als een
boerenopstand tegen de zware belastingdruk.

ontstond een samenscholing voor het
stadhuis. Het yolk dreigde met doodslag. "De Raed schreef heijmelijk op
't Raedhuijs, van waer men haer
bequa-melijk sien konde, de namen
van de principaelste rumoermakers
op". Na het nuttigen van enige vaten
bier ging het volk tot de aanval over.
Inboedel, boeken en documenten werden ver-nield. De autoriteiten slaagden er in to ontsnappen. De voornaamste oproerkraaiers kregen een
zware gevangenisstraf. Enkele konden de straf afkopen tegen een grote
som geld. De koopmansgeest verloochende zich niet.
Oproer Kaas- en Broodvolk 1491/1492
Een belastingoproer van bijzondere
aard was dat van het Kaas- en
Broodvolk, boeren uit Kennemerland
en West-Friesland, die zich aan het
einde van de vijftiende eeuw verzetten tegen de Bourgondische belastin-

toch al slecht ging. Dit bracht het yolk
van WestFriesland en Kennemerland
op de been. In de herfst van 1491 en
in het voorjaar van 1492 trok het met
vaandels waarop een kaas en een
brood waren afgebeeld naar Alkmaar,
waar de inboedel van de rentmeester
van de graaf werd vernield en naar
het stadhuis van Haarlem, waar het
yolk tot plundering, verbranding van
papieren en tot doodslag van de
schout en de rentmeester overging.
Albrecht van Saksen dempte tenslotte
het oproer dat in feite gericht was
tegen de vreemde heersers en hun
leenheren. Als straf werd het yolk een
haardstedebelasting opgelegd, een
heffing die als schatting na een
opstand reeds in veel vroeger tijden
bekend was.
Vrouwenoproer 1616
In augustus 1616 ontstond een oproer
in Delft als gevolg van een verhoging

Foto Robert J. Tiemann

Bieroproer 1470
Graaf Karel de Stoute gaf in 1470 toestemming tot het oprichten van een
bierbrouwerij in Hoorn. De buiten
Hoorn gebrouwen bieren zouden in
het vervolg belast worden met 15
stuivers per vat. Het yolk, aan het
ingevoerde bier gewend, had geen
vertrouwen in het Hoornse bier, maar
wilde ook de accijns voor het ingevoerde bier niet betalen. Op 21 mei
1470 had men lucht gekregen van een
vergadering in het stadhuis. De autoriteiten zouden daar beslissen over de
invoering van de nieuwe accijns. Er

gen en bemoeizucht. Nadat voor de
krijgsplicht een (vrijwillige) heervaartbelasting in de plaats was gekomen, lag voor de vorst de weg
open voor een verdere stap: een
gedwongen belasting opleggen. Niet
alleen voor de verdediging van het
land, maar ook voor de financiering
van veroveringsoorlogen in het verre
zuiden. Die weg bewandelde
Maximiliaan van Oostenrijk door de
instelling van het maand- of ruitergeld, een zware heffing in een tijd
waarin het de plattelandsbevolking
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van de stadsimpost op gemalen
graan. Vooral de vrouwen waren
woedend over de daardoor verhoogde broodprijzen. In groten getale trokken ze met een schort als vaandel en
een ketel als trommel de stad in. Ze
bestormden het huis van de pachter
van de accijnzen. De pachter werd
gemolesteerd. Ruiten werden vernield, boeken verscheurd en geldstukken naar buiten geworpen. Dit tafereel herhaalde zich bij het stadhuis.
De 'wijven', mannen en jongens Bingen zo to keer dat men genoodzaakt

was een troep soldaten op hen of to
sturen. De deelnemers sloegen op de
vlucht. Er werden slechts vier arrestaties verricht. Eenendertig deelnemers
werden bij verstek veroordeeld tot de
doodstraf of tot lijfstraf. Uiteindelijk
kondigden de Staten een algemeen
pardon af, met uitzondering van de
belangrijkste oproerkraaiers. Toen de
rust was teruggekeerd werd de door
het stadsbestuur aanvankelijk toegezegde intrekking van de belastingverhoging weer ongedaan gemaakt.

Costermanoproer 1690
Op maandagavond 28 augustus 1690
waren in de schutterswacht onder het
stadhuis to Rotterdam enkele pas aangestelde adelborsten aanwezig. Zoals
gebruikelijk moesten de nieuwelingen
trakteren. Drie oudere adelborsten
werden er op uitgestuurd om een
vaatje wijn to halen. Hoewel verboden na zonsondergang kregen ze de
wijn zelfs zonder betaling van de verschuldigde impost mee. De drie gebroeders Van der Steen, pachters van
de impost op het gemaal en de wijnen, twee deurwaarders en twee "toezienders" waren toevallig op inspectie
om to kijken of er ook molens illegaal
aan het malen waren. Het gezelschap
zag de adelborsten met het vaatje wijn
zeulen. Na aanhouding ontstond een
gevecht, waarbij vooral de 28-jarige
adelborst Costerman zich verzette.
Een der toezienders werd hierbij door
een degensteek in het hart gedood.
De pachters herkenden Costerman,
omdat deze van beroep wijnkoper
was. Onder bedreiging van de pijnbank bekende hij de toeziender
geraakt to hebben. Costerman werd
beschuldigd van de moord en na het
proces veroordeeld tot de dood.
Op 16 september 1690 werd hij onthoofd. De terechtstelling werd een
afschuwelijke vertoning. De beul,
door het morrende yolk zenuwachtig
geworden, had zo'n "zes of zeven
houwen" nodig voor de onthoofding.
Het oproerige yolk geloofde niet in de
schuld van Costerman. De woede liep
zo hoog op dat men de volgende
avond overging tot het plunderen van
het huis van de pachter Pieter van der
Steen. Opgeruid door pamfletten en
schimpgedichten werd op
5 oktober door het yolk, zelfs met een
kanon, ook nog het huis van de gehate baljuw Van Zuijlen van Nijevelt
geplunderd en gesloopt.
De wapensnijder Johannes Smeltzing
vervaardigde ter herinnering aan het
oproer een penning. Deze werd door

de autoriteiten verboden omdat het
randschrift, "waar het is toegestaan to
doden, is het ook geoorloofd to verwoesten", zou aanzetten tot verdere
muiterij en oproer. Jan Smeltzing
werd verbannen uit Holland, Zeeland
en Utrecht.
Hollandse kooplieden lieten enkele
jaren later in China serviesgoed
maken. De afbeeldingen op de penning -de onthoofding van Costerman
en het slopen van het huis van Van
Zuijlen van Nijevelt- dienden als
voorbeelden voor de decoratieschilderingen. In de antiekhandel noemt men
dit soort porselein "chine de commande".

Aansprekersoproer 1696
De Staten van Holland en WestFriesland voerden eind 1695 een fikse
belasting in op het trouwen en begraven om de zware oorlogslasten to
kunnen bestrijden. Voor het stadsbestuur van Amsterdam was dit meteen
aanleiding om de organisatie en de tarieven bij begrafenissen opnieuw to
regelen in een ordonnantie van
10 januari 1696. De vele aansprekers,
lijk- en lantaarndragers die hierdoor
werk-loos dreigden to worden, kwamen in opstand. Grote groepen
Amsterdammers grepen de gelegenheid aan om to protesteren tegen de
steeds zwaarder wordende lasten en

reageerden hun ongenoegen of door
plundering onder andere van het huis
van burgemeester Boreel. Slechts na
hulp van een compagnie soldaten en
de schutterij werd men de toestand
meester. Enkele plunderaars werden
ter dood veroordeeld en aan de vensters van de Waag op de Dam opgehangen. Het stadsbestuur bedankte
de schutters voor de medewerking
met een zilveren penning, waarvan
drie formaten zijn geslagen. Verder
sneed Martinus Smeltzing (broer van
Johannes) in 1697 in opdracht van het
stadsbestuur een grote zilveren penning, waarvan maar enkele exemplaren zijn aangemunt. Deze werden uitgereikt aan de commandanten van de
schutterijen. Aan de ene zijde van de
penning zijn de gewapende burgers
afgebeeld, die de Dam to Amsterdam
schoonvegen van opstandelingen, terwijl aan het Waaggebouw de door
ophanging gestrafte muiters to zien
zijn. Randschrift (vertaald): "het recht
is terug in de door oproer getroffen
stad". Aan de keerzijde tussen twee
pilaren het als raadsheer afgebeelde
bestuur van Amsterdam bij de uitreiking van de penning aan de hoplieden van de schutterij. Rand- en
opschrift (vertaald): "de Raad geeft en
schenkt deze beloning aan de hoplieden voor hun dapperheid en trouw".

ROtterda nis geweef .
Foto Robert J. Tiemann
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Pachtersoproer 1748
Toen na de benoeming van Willem IV
tot stadhouder in 1747 enkele door
het yolk verlangde democratische
maatregelen uitbleven, ontstond er
onder he yolk een beweging die
streefde naar afschaffing van de misbruiken der regentenheerschappij,
zoals het zogenoemde 'begeven der
ampten', waarbij enkele families de
baantjes onder elkaar verdeelden. Het
verzet gold vooral de verpachting van
de indirecte belastingen (imposten/
accijnzen) die tot grove onrechtvaardigheden en afpersingen door de
pachters leidde. De pachters profiteerden meer van de inning der belastingen dan de stedelijke of provinciale
kas. In 1748 leidde de onvrede in
Groningen en Friesland tot een boerenoproer. In Friesland werden de
belastingkohieren van de pachters
verscheurd en de huisjes van de
belastingcontroleurs in brand gestoken of zelfs afgebroken. Gaandeweg
breidde het oproer zich uit over andere provincies. De oproeren, dikwijls
gepaard gaand met het plunderen
van pachterswoningen, bereikten hun
hoogtepunt in juni 1748 to
Amsterdam. Toen twee aanstichters,
een vrouw en een man, aan de Waag
op de Dam werden opgehangen, ontstond er een vreselijk gedrang, de
schutterij begon to schieten, de toeschouwers vlogen naar alle kanten
uiteen. Ongeveer vijftig mensen kwamen om door vertrapping, verdrinking (in het Damrak) of kogels.
Het yolk eiste rechtstreekse belastinginning door collecteurs. In Holland,
Utrecht, Friesland en Groningen werd
het pachtstelsel door directe heffing
van staatswege vervangen. In
Overijssel werd het misbruik gedeeltelijk afgeschaft, alleen in Gelderland
en Zeeland bleef op dit punt alles bij
het oude.
Douanehuisjesoproer 1813
In de tijd van de overheersing door
keizer Napoleon bestrafte de (Franse)
douane wetsovertreders vaak met de
dood. De douaniers haalden zich dan
ook de vurige haat van de Nederlandse bevolking op de hals. De
woedde barstte los toen met de bevrijding van de Fransen de onafhankelijkheid van de Nederlanden in zicht
kwam. Zes dagen voor de
Onafhankelijkheidsverklaring op 21
november 1813 kwam het yolk in
opstand tegen de zich toen nog in
Amsterdam bevindende Franse douanebeambten. Douanehuisjes werden
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geplunderd en in brand gestoken.
De Nederlandse ordebewakers schoten de Fransen to hulp en sloegen de
op-stand neer.

Soeploodsoproer 1835
Het laatst bekende belastingoproer
vond in 1835 to Amsterdam plaats als
protest tegen een nieuwe wet op de
personele belasting. Deze wet trof
vooral de eigenaars -middenstandersvan kleine huizen en krotten. Er werd
een vereniging van huiseigenaren
opgericht. Men besloot tot een belastingstaking over to gaan. Om eventuele belastingexecuties to belemmeren,
richtten zij verzetsgroepen op met een
soort blokhoofden. Met het uitdelen
van geld trommelde men de stoottroepen van Jordaners en eigen
knechts op. Deze wapenden zich met
knuppels en messen. Men viel het
huis van de ontvanger Blom aan.

s Nachts werd de soeploods - waar
s winters de armen van soep werden
voorzien - met in beslag genomen
inboedels in brand gestoken. Met
steun van soldaten wist de schutterij
verder onheil to voorkomen. De aanstekers van het oproer belanden in het
gevang. Bij het proces bleek dat grote
ontevredenheid over allerlei politieke
en staatszaken de voornaamste oorzaak van het verzet was geweest.
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De tentoonstelling is op 8 maart geopend door de burgemeester van
Rotterdam, de beer dr. A. Peper.
Daarvan vindt u in het volgende
nummer van IMPOST de neerslag.
Op bijgaande foto alvast een impressie: de heer Peper in gesprek met
samensteller John Vrouwenfelder.

Motorrijtuigenbelasting
De heer R. Visser (Belastingdienst
Automatiseringscentrum Apeldoorn)
schonk het museum een bord met de
tekst "CONTROLE MOTORRIJTUIGENBELASTING" (rode letters op
wit plastic, cat.nr. 16.383). Dergelijke
borden werden in de eerste jaren na
de automatisering van de MRB (oktober 1966) op de controle-auto's
gemonteerd.

Lieftinckspaarpot

Portret
minister Kok

Van de beer Mr. J.C. van den Houte
uit Aalten ontvingen wij een beschadigde spaarpot in de vorm van het
hoofd van de minister van financien
Prof. mr. P. Lieftinck uit de jaren
1945-1952 (cat.nr. 22126).

Door aankoop werd verkregen een
geschilderd portret van de toenmalige Minister van Financien en huidige
minister-president, getiteld "Kok, zorgen voor de toekomst" (Ed Koenders,
gemengde techniek, 1993, nog niet
gecatalogiseerd).

Belastinggebouw Baarn
Onze restaurator/kunstschilder
Ahmad Khaknegar, werkt op het
ogenblik aan de afbeelding van het
voormalige belastinggebouw to Baarn,

(huize "Peking") destijds aan de
Javalaan 1-3. De bijgaande foto geeft
een impressie van het nog niet geheel
voltooide schilderij.
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BFG-project
Momenteel is als projectmedewerker
bij het Belastingmuseum ten behoeve
van de Bibliotheek voor Fiscale
Geschiedenis (BFG) werkzaam de
beer Jaap Goedhart.
Bij de BFG van het Belastingmuseum
is reeds enige tijd een ontwikkeling
gaande, die zich nog wat aan het oog
van lezer en bezoeker onttrekt, maar
wel aandacht verdient. Sinds 1994
beet de voormalige boekerij van het
Belastingmuseum Bibliotheek voor
Fiscale Geschiedenis. Er is een projectplan opgesteld om de collectie, die
een wetenschappelijk karakter draagt,
landelijk toegankelijk to maken. Ook
Prof. dr. F.H.M. Grapperhaus,
namens de Stichting
Belastingmuseum bijzonder hoogleraar to Leiden op het vakgebied van
de geschiedenis van het belastingrecht, wijst zijn studenten op het
belang van de BFG-collectie. De waarde van een bibliotheekcollectie wordt
vandaag de dag juist bepaald door
een zo breed mogelijke bekendheid,
die een optimaal gebruik garandeert.
Hiermee is het motief gegeven voor
het thans lopende BFG-project.
In het verleden is aan de ontsluiting
van de collectie gewerkt door het
opzetten van kaartcatalogi: een alfabetische op auteur/redacteur, en een
tweede op onderwerp. Via de alfabetische catalogus en een kontrole op de
feitelijke aanwezigheid van de boekwerken is in 1992 door de beide bibliotheekmedewerkers Arnold Carpaij
en John Reijnhoudt, een begin
gemaakt met het 'aanhaken' van
BFG-titels in de landelijke Gemeenschappelijke Geautomatiseerde
Catalogusnet (GGC). Dit is een landelijk cataloguswerk, waarin het bibliotheekbezit van universiteiten, vele
openbare bibliotheken en hogescholen
etc. is/wordt opgenomen, en dat via
een on-line publiekcatalogus (OPC) is
to raadplegen.

gave betreffen). Een raadpleger -via
Internet- kan de universiteitsbibliotheek van Erasmus oproepen, binnen
de OPC kiezen voor de Bibliotheek
voor Fiscale Geschiedenis en nagaan
of de gezochte publikatie in de BFGcollectie aanwezig is.
In de praktijk betekent dit, dat een
geinteresseerde, alvorens op goed
geluk een reis naar een grote of
gespecialeerde bibliotheek to maken,
eerst in zijn plaatselijke bibliotheek
via een on-line publieksterminal (of
via Internet) vooraf vaststelt dat de
desbetreffende bibliotheek de gezochte publikatie inderdaad bezit. Indien
aanwezig, dan is een telefoontje of fax
naar zo'n bibliotheek voldoende om to
weten of de publikatie beschikbaar is.
In dit stadium kunt u als gebruiker
van het BFG-bestand in principe
alleen zoeken op auteur, of op woorden uit de titel. Op trefwoord krijgt u
alleen die titels op uw scherm waarop
andere bibliotheken (die over dezelfde publicatie beschikken) een onderwerpsingang hebben gemaakt. De
trefwoordenkaartcatalogus van de
BFG blijft derhalve gehandhaafd.
Het catalogiseren is feitelijk zeer elementair basiswerk, waarbij je wel
goed onderscheid dient to maken tussen de gegevens die je voorhanden
hebt, en de titels die je via het catalogussysteem hebt getraceerd. Het project omvat naar schatting plus minus
15.000 titels. De looptijd van het project wordt geschat op 2 a 3 jaar.
Voor alien die de gepubliceerde neerslag van ons belastingverleden een
warm hart toedragen, is dit catalogiseerproject goed nieuws.

De opzet is als volgt: iedere aangesloten bibliotheek voert titels van haar
eigen bezit in, of koppelt deze aan een
reeds opgenomen identieke titel van
een andere bibliotheek (indien de
gepresenteerde gegevens dezelfde uit-
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Persoonlijke gegevens:
Jaap Goedhart (39)
• opleiding: P.A. Tiele Academie,
School voor Bibliotheek en
Documentatie to
Den Haag
• werkervaring: Koninklijke
Bibliotheek en Universiteit van
Amsterdam
• andere deeltijdfunctie:
Gemeentebibliotheek Rotterdam,
assistent-bibliothecaris volwassenen
m.b.t. het inlichtingenwerk, de uitleenadministratie en de boekenaanschaf
• functie bij de BFG: invoeren van de
collectie boekwerken in een landelijk raadpleegbaar computernetwerk (van universiteiten, hogescholen, instituten, openbare bibliotheken etc.)
• werkplek: bibliotheek van de
Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het Belastingmuseum heeft
vorig jaar kennisgemaakt met
de heren C. Spoelman en
P.A.A. Korte, respectievelijk
voorzitter en vice-voorzitter
van de in 1994 opgerichte
Nederlandse Vereniging voor
Fiscale Filatelie (N.V.F.F.). De
vereniging telt inmiddels al 37
leden. Dit is zeer opmerkelijk
omdat het museum al jaren
met slechts een handvol verzamelaars contact heeft. De heer
Spoelman heeft het initiatief
genomen tot het oprichten van
de vereniging en de zaken
kennelijk goed aangepakt. Zijn
ervaring als
bibliothecaris/archivaris van
de Bond van filatelisten to
Baarn heeft hierbij ongetwijfeld meegespeeld. De vereniging geeft een blad uit onder
de naam 't Cleyn Segel. Er zijn
inmiddels drie nummers verschenen.
Het Belastingmuseum wil dit
initiatief steunen onder meer
door het organiseren van een
bijeenkomst in het museum.
Het programma bestaat onder
andere uit een vergadering van
de vereniging en een veiling.
Wanneer u dit leest, heeft de

Foto Robert J. Tiemann

bijeenkomst inmiddels plaats
gehad (13 april 1996). Het artikel hierna dient als kennismaking met de N.V.F.F..
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Nederlandse vereniging voor
fiscale filatelie
Wat is fiscale filatelie?
Fiscale filatelie is een tak van de filatelie die zich bezighoudt met het verzamelen en de studie van belastingzegels en voor vergelijkbare doeleinden
bestemde zegels, alsmede het verzamelen en de studie van fiscaal en
ander gezegeld papier.
De studieactiviteiten omvatten de fiscale aspecten (waarom en op welke
grondslag), de gebruiksaspecten (door
wie en hoe), druk- en zegeltechnische
zaken en ook 'gewoon' het maken van
lijsten, omdat de documentatie van
fiscale zegels vergeleken met die over
bijvoorbeeld postzegels beperkt is.
Fiscale filatelie verschilt van 'gewone'
filatelie in die zin, dat ze vrijwel
geheel is afgestemd op feitelijk
gebruik, een paar uitzonderingen
daargelaten nauwelijks "bijzondere"
uitgiften of uitgifteprogramma's kent
en (nog) blocs of andere filatelistische
versieringen kent. De fiscale filatelie
kent wel documenten (acten, vergunningen, registraties en dergelijke),
tarieven en documentverkeer, maar
bijvoorbeeld geen brieven of postverkeer.
De fiscale filatelie kan voor een aantal
motieven en thema's ook een uitbreiding van een motief- of onderwerpverzameling zijn. Mogelijke motieven
zijn onder meer heraldiek, dieren,
bekende personen, medische en farmaceutische zaken en architectuur.

Wat is een belastingzegel?
Een belastingzegel (fiscale zegel) kan
voor verschillende, maar min of
meer verwante, doeleinden worden
gebruikt, namelijk:
• als zegel ter voldoening (of als teken
van voldaan hebben) van opgelegde
algemene of specifieke belastingen
zonder directe tegenprestatie (voorbeelden: tabakszegel, kwitantiezegel,
effectenzegel)
• als zegel ter voldoening (of als teken
van voldaan hebben) van rechten en
heffingen voor een aanwijsbare
tegenprestatie (voorbeelden: vis- en
jactactezegels, paspoortzegel, luistervergunningzegel)

•als bewijs van betaling (voorbeeld:
spaarzegel).
Zelfs een postzegel zou hieronder
kunnen vallen, zij het dat het begrip
'postzegel' nauw verbonden is met
postverkeer en sinds zijn introductie
in 1840 een geheel andere ontwikkeling heeft doorgemaakt dan fiscale
zegels.
Belastingzegels worden gewoonlijk
uitgegeven en afgegeven door overheidsorganen, zoals federale en landsregeringen, provinciale en stadsbesturen en soms door daartoe aangewezen (semi-) overheidsorganen. Een
enkele maal worden belastingzegels
ook door niet-overheidsorganen uitgegeven, zodat de scheiding tussen
officieel en privaat niet geheel scherp
is; een voorbeeld van deze situatie
deed zich voor in China tussen ca.
1927 en 1939, waar de (politieke)
Kuomintangpartij een eigen belastingsysteem had.
Vermeldenswaard is verder, dat
belastingzegels bestaan van landen,
die nooit postzegels hebben uitgegeven, zoals het Duitse vorstendom
Schaumburg-Lippe en een aantal door
maharadja's geregeerde staten in het
huidige India.
De verkoop van belastingzegels kan
en kon echter via het postkantoor
plaatsvinden. Het drukken van fiscale
zegels geschiedt vaak door de postzegeldrukkerijen. Dit betekent nog niet,
dat belastingzegels direct iets met
postzegels to maken hebben.
Verhouding tot "gewone" filatelie
Belastingzegels werden eerder "uitgevonden" dan postzgels en (dus) ook
eerder verzameld, zij het meestal op
individuele grondslag, dus zonder dat
daaraan verenigingen to pas kwamen.
In de 19e eeuw werden beide soorten
zegels naast elkaar verzameld. In
Europa bleef dat zo tot 1910, waarna
als het ware een soort scheiding optrad, waarschijnlijk door de grotere en
groeiende belangstelling voor postzegels en de daarvan in die tijd verschijnende aantallen.
Als gevolg hiervan verdwenen de
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belastingzegels tenslotte uit de catalogi met enkele uitzonderingen zoals
Spanje, waar tenminste een catalogus
tot ca. 1960 een serie 'Fiscale zegels'
behield. Voor de meeste landen werden de belastingzegels alleen nog verzameld en bestudeerd door een handvol, veelal gespecialiseerde verzamelaars.
In de Verenigde Staten was wel sprake van afnemende belangstelling,
maar bleven tenminste de federale
belastingzegels steeds in de postzegelcatalogus opgenomen en is de
bestaande belangstelling reeds lange
tijd in verenigingsverband gekanaliseerd. Ook nu nog worden in
Amerikaanse prijslijsten, vaak onder
de titel "Back of the Book", belastingzegels samen met andere filatelistische stiefkinderen zoals dienst-,
expresse-, telegraaf- en verzekeringszegels aangeboden.
Een hernieuwde belangstelling voor
belastingzegels onstond in Europa pas
na ca. 1980, wellicht als reactie op de
grote aantallen nieuwe postzegels, het
gebrek aan filatelistisch "avontuur"
daarin en misschien ook door het
duurder worden van het verzamelen

en bestuderen van oudere postzegels.
Dit heeft geleid tot het ontstaan van
nieuwe verenigingen, gespecialiseerd
in belastingzegels en verwante onderwerpen en uiteindelijk - in 1991 - een
'wederopname' van de belastingzegels
als verzamelbare objecten door de
"officiele" filatelie.
Een gevolg hiervan is, dat verzamelingen van deze zegels no kunnen
worden tentoongesteld in een bijzondere afdeling van nationale en Internationale tentoonstellingen.

Waarom een vereniging in
Nederland?
Hoewel de "officiele" filatelie de belastingzegels nu weer als verzamelbaar
aanvaard heeft, is daarmee nog niet
meteen een geheel nieuwe wereld
opengegaan voor de verzamelaar
ervan. In de algemene postzegelverenigingen is de 'gewone' filatelie overheersend. Daarbij komt, dat het grootste aantal verzamelaars in de weer is
met Nederland, een wat kleinere
groep met voormalige kolonian en
Overzeese Gebiedsdelen en nog weer
kleinere groepen met andere landen,
motieven en onderwerpen (thema's).
Als gevolg van deze situatie zijn
sedert ca. 1969 verschillende gespecialiseerde verenigingen ontstaan, die
zich met een enkel land (bv. Frankrijk
of Engeland), een groep van landen of
samenhangende gebieden (bv.
Scandinavia, China), een bepaalde
tijdsperiode (bv. Japanse bezetting
Nederlands India), een bepaald
motief (bv Kerstmis/Christendom) of
een bepaald onderwerp c.q. thema
(bv. post(waarde)stukken, Verenigde
Naties) bezighouden.
Deze verenigingen kenmerken zich
vaak door bescheiden ledenaantallen,
zeer verschillende invalshoeken ten
aanzien van de verenigingsdoelstelling en een grote spreiding over
Nederland. Daartegenover staat, dat
in deze verenigingen vaak heel veel
kennis en kunde met betrekking tot
het verzamelonderwerp aanwezig is
en zichtbaar gemaakt kan worden.
Voor de verzamelaars van belastingzegels doet zich deze situatie ook
voor: het betreft een klein aantal verzamelaars, die op zeer verschillende
en heel persoonlijke wijze met het
onderwerp bezig zijn, ze wonen verspreid over het land en ze weten er ieder voor het eigen onderwerp - heel
veel van. In een algemene vereniging
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komen zij dus net zo min aan hun
trekken als gespecialiseerde postzegelverzamelaars.
Teneinde deze situatie to verbeteren is
door de heer C.Spoelman het initiatief
genomen de verzamelaars van belastingzegels en aanverwante onderwerpen to bundelen in een aparte vereniging.
Vereniging
De Vereniging voor Fiscale Filatelie is
opgericht op 12 maart 1994 en heeft
als doelstelling het bevorderen van de
belangstelling voor en het verzamelen
van fiscale zegels en/of documenten
met fiscale achtergrond. De vereniging tracht dit doel to bereiken door
middel van ledenbijeenkomsten, het
doen verschijnen van publicaties
(waaronder een periodiek), presentaties op beurzen of tentoonstellingen
en voor zover mogelijk een of andere
vorm van rondzendverkeer.
Het ledenaantal bedraagt thans 37
personen. De contributie is vastgesteld op f 25,00 per kalenderjaar, terwijl nieuwe leden eenmalig een entree
ad f 10,00 verschuldigd zijn. Een
eveneens eenmalige bijdrage voor de
aanloopkosten van de vereniging
(notaris, Kamer van Koophandel etc.)
wordt op prijs gesteld.
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Gegevens betreffende de vereniging
Het bestuur bestaat uit:
C. Spoelman, 's-Gravenhage, voorzitter; P.A.A. Korte, Soest, vice-voorzitter; W.J. Jansse, Bergambacht, secretaris; H.H. van Megen, Blaricum, penningmeester.
Het secretariaat is gevestigd
Weidestraat 16, 2861 TM Bergambacht
(Post bij voorkeur echter naar postbus
124, 2860 AC Bergambacht)
Telefonisch is het secretariaat bereikbaar op 0182-351822, echter alleen tussen 20.00 en 22.30 uur, niet op donderdag (meestal) en nooit op zondag.

Werkgroep Geschiedenis van
de Overheidsfinancien

Een klerk op het (belasting)kantoor. Reproductie naar een schilderij dat geruime tijd is toegeschreven aan Johan. Willem
Martens. Nadien is gebleken dat het origineel van de hand is van de Belgische genreschilder Franz Meerts (1836-1896).
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Werkgroep geschiedenis van
de overheidsfinaneien

Bijeenkomst oktober 1995
Op 31 oktober 1995 hield de werkgroep 'Geschiedenis van de overheidsfinancien in Nederland' zijn
najaarsvergadering in het
Belastingmuseum. Als spreker trad op
drs L. van der Ent van het Instituut
voor Nederlandse Geschiedenis in
Den Haag over de gewestelijke financien van Groningen in de zeventiende
en achttiende eeuw. Een samenvatting van zijn lezing treft u elders op
deze pagina's aan. In de discussie na
afloop werd uitvoerig ingegaan op
het bronnenproject 'Gewestelijke
financien ten tijde van de Republiek
der Verenigde Nederlanden' in het
kader waarvan Van der Ent het
onderzoek verrichtte. Doel van dit
project is de uitgave van bewaard
gebleven cijfermateriaal met betrekking tot de inkomsten en uitgaven
van de gewesten van de Republiek
der Nederlanden, zowel in de vorm
van elektronische databestanden als,
in bewerkte vorm en voorzien van
nadere toelichtingen, in druk. Het
deel over Overijssel verschijnt zeer
binnenkort, het deel over Drenthe
waarschijnlijk aan het eind van dit
jaar, het deel over Groningen in de
loop van 1997.
Na de pauze vond de aanbieding
plaats van het eerste exemplaar van
een door leden van de werkgroep
samengesteld boek onder de titel
"Doel en middel. Aspecten van financieel overheidsbeleid in de Nederlanden van de zestiende eeuw tot
heden" aan mr. H.E. Koning, president van de Algemene Rekenkamer.
Nadere informatie over dit boek vindt
u hiernaast. De toespraak die de voorzitter van de werkgroep mej. dr. J.
Roelevink bij deze gelegenheid hield
is op de volgende pagina afgedrukt.
De heer Koning toonde zich persoonlijk bijzonder geinteresseerd in het
onderwerp 'gesehiedenis van de overheidsfinancien'. Dat bleek niet alleen
uit de boeiende levendige toespraak
die hij na het in ontvangst nemen van
het boek hield, maar ook uit het feit
dat hij er prijs op had gesteld de hele

vergadering van de werkgroep bij to
wonen, wat vanzelfsprekend bijzonder werd gewaardeerd.
De voorjaarsvergadering van de
werkgroep zal worden gehouden op
donderdag 18 april in het Nederlands
Kansspelmuseum in Den Haag. Als
spreker zal optreden prof. dr. D.E.H.
de Boer over loterijen in de
Middeleeuwen. Na afloop van de
lezing kunnen de aanwezigen kennis
maken met de collectie van het museum. Leden van de werkgroep ontvangen ongeveer zes weken voor de vergadering een nadere uitnodiging. Wie
belangstelling heeft voor het lidmaatschap van de werkgroep kan zich
aanmelden bij de secretaris mw. dr.
W. Fritschy, Boomstede 343, 3608 BA
Maarssen. Wie fl. 15,- per jaar overmaakt aan de thesaurier van de werkgroep krijgt behalve de uitnodigingen
voor de vergaderingen tevens eenmaal per jaar het Literatuurbericht
Geschiedenis Overheidsfinancien (tot
1945) toegezonden.
Doel en middel. Aspecten van finan-
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cieel overheidsbeleid in de
Nederlanden van de zestiende eeuw
tot heden, red. W. Fritschy, J.K.T.
Postma en J. Roelevink (Amsterdam,
NEHA, 1995) 288 pp., geill., ISBN 9071617-94-7; winkelprijs fl. 29,50.
Financieel overheidsbeleid heeft in
heden en verleden altijd in dienst
gestaan van zowel staatkundige als
sociaal-economische doelstellingen.
De middelen waarover de overheid in
dit kader beschikt zijn steeds geweest:
uitgavenpolitiek, ontvangstenbeleid
en schuldpolitiek. De wijze waarop
deze middelen voor de to bereiken
doeleinden worden aangewend zijn
echter sterk afhankelijk van de heersende maatschappelijke omstandigheden. Deze bundel maakt dat zichtbaar
aan de hand van een aantal, grotendeels op primaire bronnen gebaseerde
case-studies uit de geschiedenis van
het financieel overheidsbeleid in de
Nederlanden. De bijdragen varieren
van het op behoud van onafhankelijkheid gerichte beleid van het eigenzinnige gewest Gelre onder Karel V, tot
het bezuinigingsbeleid van de kabinetten-Lubbers, en van een onderzoek
naar de belasting die men in Drenthe
in de zeventiende eeuw aan de
Spaanse vijand bleef betalen, tot de
gewoonte om sociale zekerheidsuitgaven niet in de rijksbegroting op to
nemen. Gezamenlijk geven ze een
beeld van lopend onderzoek van
leden van de werkgroep
'Geschiedenis van de overheidsfinancien in Nederland'.

Toespraak van mej. dr. J. Roelevink

TOESPRAAK VAN MEJ. DR. J. ROELEVINK, voorzitter van de
Werkgroep Geschiedenis van de overheidsfinancien in Nederland ter gelegenheid van de aanbieding van de
bundel "Doel en Middel. Aspecten
van financieel overheidsbeleid in de
Nederlanden van de zestiende eeuw
tot heden", aan mr. H.E. Koning, president van de Algemene Rekenkamer.

Foto Belastingmuseum

vermogen aan to spreken en een
redactie in to stellen, hebben de redactieleden en de auteurs, allen leden
van de Werkgroep, de aangegane verplichtingen ruimschoots waar
gemaakt. Het past een rendant
natuurlijk niet om hier uitgebreid op
in to gaan, maar de rekenmeester zal
mij misschien wel willen vergeven dat
ik, zonder nu namen to noemen, hun
inzet en toewijding op deze plek
krachtig onderstreep.
Het is nodig hier nog een klein, maar
belangrijk detail ter toelichting aan
toe to voegen. Zeer Lang heeft de
Werkgroep gebloeid onder een
bestuur zonder penningmeester en
zonder penningen. Vele instanties,
waaronder de Raad van State, De
Nederlandse en Belgische ministeries
van Financien, de Nederlandse Bank,
de Rijksmunt, het Algemeen
Rijksarchief en andere archieven, het
Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis, universiteiten en
musea, bleken bereid ons een dak
boven het hoofd en een kopje thee na
de lezing to bieden of onze portokos-

Mijnheer Koning, Dames en Heren,
Voor de eerste maal verwelkomen wij
iemand in ons midden, die we in historisch perspectief een rekenmeester
mogen noemen. Op zich is dat een
heugelijke gebeurtenis, die zowel
door de Werkgroep Geschiedenis van
de Overheidsfinancien als door het
Belastingmuseum bijzonder op prijs
wordt gesteld. Maar het roept ook een
zekere spanning op. Deze rekenmeester gaat al zijn scherpzinnigheid en
ervaring richten op de ene enkele uitgave die wij hebben gedaan, onze
bundel Doel en middel. Vandaar dat
wij bij die enkele post no meteen
maar zelf een loquatur hebben gezet.
In de eerste plaats moet worden
beklemtoond dat wij onze uitgave
zeer rechtmatig vinden. De
Werkgroep van inmiddels ruim honderd leden herbergt een flink kapitaal
aan kennis op historisch, juridisch en
fiscaal terrein. Toen het bestuur van
de Stichting Geschiedenis van de
Overheidsfinancien wettig besloot dit
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ten to dragen. Uit doze tijd dateren
ook de uitstekende banden met het
Belastingmuseum, die tot een zeer
vruchtbare symbiose hebben geleid,
waarvan de gemeenschappelijk zorg
voor het blad Impost een uiting is.
Maar ook toen in 1991 de Stichting
Geschiedenis van de Overheidsfinancien werd opgericht en een
heuse thesaurier zijn intrede deed, lieten de middelen uit vrijwillige contributie het niet toe, to denken aan het
uitgeven van boeken. Wij zijn dan ook
bijzonder dankbaar dat de redactie
van de NEHA reeks ons initiatief
heeft willen dragen en uitvoeren. Dat
het resultaat zo gaaf voor ons ligt is to
danken aan de inspanningen van
Marti Huetink, die samen met de
secretaris van de redactie, Wantje
Fritschy, in dit opzicht de hitte van
de dag heeft verdragen.
Vroeger was het voldoende de rechtmatigheid van een uitgave aan to
tonen. Tegenwoordig komt daar de
doelmatigheid bij. Is het nog wel nuttig en efficient om een bundel met
artikelen uit to geven? En vraag je niet

om ellende als je die bundel dan ook
nog doopt met de naam Doel en middel. Aspecten van financieel overheidsbeleid in de Nederlanden van de
zestiende eeuw tot heden? Inderdaad
beseffen we wel dat beschouwingen
over de heffing van contributies aan
de vijand en de financiering van een
zeeoorlog niet de huidige prioriteiten
van de Nederlandse defensie weerspiegelen. En op dit moment Iijkt het
weliswaar anders to liggen met de
actualiteit van de twintigste eeuwse
gemeentelijke belastingen en de
bezuinigingen van de voorlaatste
kabinetten, maar binnen vijf jaar handelt het boek in het cog van de lezer
toch in zijn geheel over vroeger eeuwen en dus over het verre verleden.
De doelmatigheid en de waarde van
de bundel zal dan onvermijdelijk
komen to liggen in de wetenschappelijke reflectie op de algemene vraag
welke middelen welke doelen het best
dienen in het financieel overheidsbeleid.
Aan die reflectie levert de Algemene
Rekenkamer dagelijks een substantiele bijdrage. Vandaar dat wij ons bijzonder gelukkig prijzen dat de heer
Koning niet alleen onze gehele vergadering met tekenen van grote persoonlijke belangstelling heeft willen
bijwonen, maar ook bereid blijkt het
bewijsstuk nu in ontvangst to nemen.
Wij hopen dat hij uiteindelijk geen
kwade posten of redenen tot wraking
zal ontdekken en aldus de rekening
met een gerust hart kan sluiten.

Aspecten van twee eeuwen
overheidsfinancien in
Groningen, 1594-1795
Drs. L. van der Ent
Resultaat van het project
'Gewestelijke Financien':
Wie iets to weten wil komen over de
overheidsfinancien gedurende de
periode van de Republiek der
Verenigde Nederlanden kan niet om
de provinciale financien heen.
Verreweg het grootste deel van de
financien van de Unie - een term die
vrijwel uitwisselbaar is met 'de defensie-uitgaven van de Unie'- werd op
provinciaal niveau ingezameld. De
provincies kenden alle een apart stelsel van belastingen, dat weliswaar in
grote trekken overeenkomsten vertoonde, maar toch in regels en tarieven grote verschillen vertoonde. De
gewestelijke belastingadministraties
hebben zich tot nu toe, in weerwil van
hun belang, sinds de negentiende
eeuw tot voor kort niet in een grote
belangstelling van historici mogen
verheugen.
Het project 'Gewestelijke Financien'
wil daar verandering in brengen. Doel
van het project is, de belangrijkste
gegevens van de gewestelijke overheidsfinancien van de verschillende
gebieden behorend tot de Republiek
der Verenigde Nederlanden zowel in
boekvorm als in elektronische vorm
uit to geven. Uiteindelijk zal het hierdoor mogelijk zijn niet alleen de verschillende gewestelijke administraties
apart, maar ook in vergelijkend perspectief met andere gewesten en zelfs
op een geagregeerd niveau to bekijken. Voor het vergelijkend perspectief
heeft het project al resultaten over
regionale verschillen in financieel
beleid opgeleverd die zonder de database niet in kaart waren to brengen .
Het database-project is gefnitieerd
door dr. W. Fritschy, hoofddocent
nieuwe geschiedenis aan de VU in
Amsterdam. Haar gegevens voor de
provincie Overijssel liggen al klaar
voor de drukker (en voor het
Internet). Het project wordt uitgege-
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Drs. L. van der Ent

ven en ondersteund door het Instituut
voor Nederlandse Geschiedenis (ING)
to Den Haag, gespecialiseerd in het
uitgeven van historische bronnen. Na
Overijssel en Drenthe, dat al in een
vergevorderd stadium is, zal
Groningen worden uitgegeven. De
database voor deze provincie is al
gereed.
Database
Wat de databases van het project nu
precies mogelijk maken voor onderzoekers is na deze informatie vermoedelijk nog onduidelijk. Voor een goed
begrip is het nodig iets to zeggen over
de opzet van de database die de relevante cijfers over de gewestelijke
administratie bevat. De opzet van de
database zal voor alle provincies
dezelfde zijn, maar de bronnen verschillen per provincie. Aan de hand
van het voorbeeld Groningen ofwel
'Stad en Lande' kan duidelijk worden
wat de werkwijze bij het maken van
de database is geweest.
De gegevens in de database zijn ont-

den over de inning, of over de werking van het belastingstelsel in het
algemeen.

leend aan de rekeningen van de provinciale ontvanger generaal, een complete reeks jaarrekeningen die in
totaal enkele honderdduizenden foliopagina's beslaat. Hieruit zijn ongeveer
16.000 kerngetallen gedestilleerd . De
database waarin deze gegevens zijn
gegoten is vrij eenvoudig van
opbouw. Er zijn drie bestanden: Post,
Bedrag en Noot. Het kernbestand is
Bedrag. In Bedrag zijn alle bedragen
opgenomen die via codes aan de overige nodige informatie is gekoppeld.
Die overige informatie bestaat onder
andere uit het jaar en een code die
aangeeft of het om inkomsten, generaliteitsuitgaven of provinciale uitgaven
gaat. Bovendien zijn door codes de
postnamen, beschrijvingen van het
soort inkomste of uitgave in het
bestand Post, gekoppeld aan Bedrag.
Het Noot-bestand geeft waar nodig
uitleg over de belasting of uitgave
door een stuk originele tekst uit de
bron over to nemen of een beschrijving daarvan tussen vierkante haken.
De informatie in Noot kan bijvoorbeeld gaan over tarieven, bijzonderhe-

Oorlog en schulden
Wanneer we de conclusies uit 16.000
getallen van de database van Stad en
Lande 1594-1795 in enkele pagina's
moeten samenvatten, zullen we
gevaarlijk summier moeten blijven.
Toch is er in kort bestek wel iets to
zeggen over de gegevens van
Groningen. Stad en Lande kwam als
laatste van de zeven provincien bij de
Republiek in 1594. Bij de quotenverdeling van 1616 werd het aandeel van
de provincie in de generaliteitsbijdragen op 5,8'Y,, geplaatst. Economisch
gezien betekende de eerste helft van
de zeventiende eeuw een periode van
snelle groei voor de provincie. De
eeuw daarna wordt gekenmerkt door
achteruitgang of op zijn best stagnatie. De tweede helft van de achttiende
eeuw bracht door een stijging van
zowel produktie als prijs van veel
landbouwprodukten echter een periode van ongekende groei voor het

agrarische Stad en Lande. Naar het
eind van de Republiek werd de
Groningse quote gezien het aandeel in
de bevolking en de rijkdom van de
Republiek dus relatief steeds gunstiger voor de bewoners van de provincie. Dit in tegenstelling tot het kerngebied van de Republiek waar economische stagnatie in de tweede helft van
de achttiende eeuw toesloeg.
Wanneer we naar generaliteitsuitgaven in Stad en Lande kijken, is aan de
fluctuatie in de bedragen al goed to
zien, dat we die vrijwel gelijk kunnen
schakelen aan defensie-uitgaven: het
zijn de oorlogen die de voornaamste
fluctuaties veroorzaken. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een enorme stijging van
de uitgaven na afloop van het
Twaalfjarig Bestand. Door druk van
de generaliteit om de tarieven van de
generale middelen to verhogen kwam
de bijdrage van Stad en Lande aan de
generaliteit toen op een niveau dat
vergelijkbaar was met de andere provincies.
In oorlogstijd stegen de uitgaven ver
uit boven het niveau dat aan belas-
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tinginkomsten kon worden binnen
gehaald. Voor 1670 slaagde men er
nog grotendeels in deze pieken in de
vraag to bekostigen door de reguliere
inkomsten met verkopen uit de
domeinen aan to vullen. Stijging van
de defensiekosten maakte deze politiek onhoudbaar. Met name de
Spaanse Successie-oorlog ging
gepaard met een dusdanige toename
van de kosten, dat deze middelen bij
lange na niet meer voldoende waren.
Om aan de lasten to kunnen voldoen
moesten noodzakelijkerwijs schulden
worden opgebouwd. Als we naar cijfers van de inkomsten kijken, kunnen
we zien dat pieken in de vraag naar
middelen in de oorlogsjaren vooral
werden opgevangen door leningen.
Dus niet alleen in handelsprovincies
als Holland en Zeeland, maar ook in
een vrijwel volledig agrarisch georienteerd gebied als Stad en Lande
zocht de provinciale overheid de
geldmarkt op. Met oorlogvoering als
doel hadden de leningen een consumptief karakter. Alleen gedurende
een Lange periode van vrede kon men

aan schulddelging denken. Een
omvangrijke schuldenlast ontstond in
Groningen pas veel later dan in
Holland. Vodr de jaren 1660 speelde
de schuldenlast in Stad en Lande nauwelijks een rol in de uitgaven, hoewel
al in 1601 de eerste lening werd aangegaan. In de jaren '60 werden opeens
grote bedragen aan lijf- en losrenten
aangegaan, voor een groot deel in
Holland. Al in 1670 werden de losrenten uit Holland voor een groot deel
terugbetaald. Voor het grote bedrag
aan lijfrenten dat in dezelfde periode
in Holland werd opgenomen geldt
een heel ander verhaal. Al na 1671
werd hierop nauwelijks meer betaald.
Dit leidde tot een slepend conflict tussen de provinciale overheid van Stad
en Lande en de Hollandse bezitters
van de lijfrenten, dat pas na bijna
honderd jaar werd opgelost.
Groningen besloot toen ten langen
leste bijna zes ton tegen 2,5% to lenen
om de erfgenamen van de oorspronkelijke lijfrentebezitters schadeloos to
stellen. Dit conflict zal verklaren
waarom Groningen na 1670 nog vrij-

wel alleen in de provincie leende, en
daarnaast op het krediet van de generaliteit in plaats van op eigen naam.
Gedurende de Spaanse
Successieoorlog werden grote sommen op het krediet van de generaliteit
geleend: f 5.500.000 in de periode
1702-1713. Maar in tegenstelling tot
elders, waar daarna de schuldenlast
steeds verder opliep, slaagde Stad en
Lande er naar het einde van de achttiende eeuw in, de betalingen aan
rente en aflossing terug to dringen.
Een commissie van financien had in
1720 op de noodzaak daarvan gewezen. Allereerst volgde Groningen de
renteconversies die ook elders werden
doorgevoerd, maar men heeft zich
daarnaast veel moeite getroost om
aflossingen to doen. Het plan was,
vaste sommen vrij to maken voor
rente en aflossing, waardoor het aandeel van aflossing geleidelijk zou
kunnen groeien.
Hoewel deze vaste budgetten (uit het
oormerken van een gedeelte van de
verponding) door belastingtegenvallers als gevolg van calamiteiten als
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veepest (wat tot remissies leidde) niet
waargemaakt konden worden, had de
politiek succes. Volgens de bronnen
was in 1752 van de genoemde 5,5 miljoen nog 2,3 miljoen over. Daarna
bleef de hoofdsom van deze schuld
vrijwel gelijk. Grote generaliteitsleningen in de jaren veertig deden het
effect van een strakke monetaire politiek in de tweede helft van de achttiende eeuw aanvankelijk weer enigszins teniet, maar toch werd ook in
deze periode veel afgelost. Aflossing
van generaliteitsleningen kreeg daarbij meer prioriteit dan aflossing van
provinciale losrenten, waarvan de
rentebetalingen de eigen bevolking
ten goede kwamen.
Belasting
Leningen waren een aanvulling in
oorlogstijd, maar belastingen garandeerden in vredestijd over het algemeen voldoende reguliere inkomsten.
Indirecte belastingen waren een enerzijds stabiele, maar anderzijds inflexibele basis voor het belastingstelsel. Na
de sterke stijging van de opbrengsten
in de jaren 1620 als gevolg van het
verhogen van de tarieven van de
generale middelen blijft de opbrengst
ervan vrij gelijkmatig. Wel zijn de
gevolgen van de belastingoproeren in
1748 duidelijk merkbaar in de cijfers
en niet alleen uit een enorme 'dip' in
de opbrengsten van dat jaar. Na 1748
werd het systeem van verpachting
van indirecte belastingen verruild
voor collecte. De opbrengsten aan
indirecte belastingen komen na dit
intermezzo op een hoger niveau.
We kunnen dit echter nauwelijks toeschrijven aan het feit dat collecte efficienter zou zijn dan verpachting. Het
enige argument dat dit ondersteunt is,
dat het voorbij was met de hoge winsten op de tabakspacht. De overgang
ging daarnaast gepaard met tariefwijzigingen. Het gemaal werd weliswaar
enigszins verlaagd, maar de
opbrengst van brandewijn ging
omhoog door de belasting op de
stookketels in plaats van de retail to
leggen. Ook is in de grafiek to zien,
dat er al voor 1748 een stijgende lijn
in de pachtopbrengsten zit. Daarom
kan ook de economische groei in de
tweede helft van de achttiende eeuw
een verklaring vormen voor hogere
opbrengsten aan indirecte belastingen.
Directe belastingen waren veel beter
geschikt om flexibel op de behoefte
aan revenuers in to spelen dan indirec-

te. De belangrijkste directe belasting
in Groningen was, hoe kan het ook
anders in een agrarische provincie, de
verponding. Pas in 1624 kwam daar
het haardstedengeld op reguliere
basis bij. De directe belastingen vormden in Stad en Lande de belangrijkste
bron van inkomsten voor de provincie; de inkomsten uit directe belastingen waren ook relatief hoog in vergelijking met bijvoorbeeld Holland. Aan
het eind van de zeventiende eeuw
kwam er in Groningen een vermogensbelasting onder de naam '400e
penning'. Omdat dit een cohierbelasting was en de cohieren niet goed
werden bijgehouden, kon het gebeuren dat de opbrengst van deze vermogensbelasting in de achttiende eeuw
tegen de economische groei in terugliep.
Uit boedelinventarissen blijkt, dat
mensen vaak vele malen meer bezaten dan zij voor de 400e penning hadden opgegeven. Dit gevaar zal ook de
late introductie van de belasting kunnen verklaren. Dat men uiteindelijk
toch moest besluiten om een dergelijke belasting die vooral de rijken trof
in to voeren, heeft een sociale achtergrond. Het nadelige economische tij
in de tweede helft van de zeventiende
eeuw had gezorgd voor een groeiende kloof tussen arm en rijk. Het belastingsysteem gebaseerd op het belasten
van de agrarische produktiemiddelen
en huizen aangevuld met verbruiksbelastingen, zat aan het plafond van
de mogelijkheden, terwijl de vraag
naar overheidsbudget steeg door de
groeiende defensiekosten en de kosten van de schuldenlast.
Vermogensbelastingen boden een
noodzakelijke uitweg om het belastingpotentieel to verhogen en aan de
defensie-inspanningen in het buitenland het hoofd to bieden.
Het lijkt er echter niet op dat
Groningen financieel tot het uiterste
gegaan is. Veroorloven we ons een
kleine vergelijking met andere provincies, dan zien we dat Groningen minder bereid was zich in de schulden to
steken dan Holland en Overijssel. De
provincie getroostte zich na afloop
van de Spaanse Successieoorlog veel
inspanningen om schulden of to lossen. Maar wie het een doet, moet het
ander laten. Uit de financiele gegevens van Groningen blijkt, dat de
aflossing van schulden gedurende de
periode 1730-1750 ten koste ging van
de betalingen aan de generaliteit. Er
werd bijna niets meer betaald dan de
kosten van troepen en fortificaties
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binnen de provinciegrenzen. In de
tweede helft van de achttiende eeuw
verbeterde het betalingsgedrag wel
wat, maar door het verbeterde economische tij in de provincie hoefde dat
niet ten koste van een toenemende
schuldenlast to gaan. De totale kosten
van de schuld namen na 1720 tot 1790
gemiddeld behoorlijk af. Groningen
week daarmee sterk of van het beeld
in Holland, waar de kosten van de
schuld naar het eind van de
Republiek bleven stijgen.
Noot
De auteur was tot voor kort zoerkzaam als
onderzoeker bij de ING to Den Haag en is
tegenwoordig als tekstschrijver gevestigd
to Lcidcn.

Bij het museum zijn de volgende publicaties to bestellen:
Afgerekend meet worden met alle geld dat tijdens de bezetting op laakbare wijze is verdiend, over
de geldzuivering in de periode-Lieftinck; door werkgroep Lieftinck; 1991; 20 blz. (prijs * 12,50)
Alva en de Tiende Penning; door Prof. dr. F.H.M. Grapperhaus; 1984; 399 blz. (prijs * 45,-)
Belastingen in Nederland 1848-1893, de strijd om een modernisering van het stelsel; door

dr. A.C.J. de Vrankrijker; 1967; 161 blz. (prijs * 20,-)
Catalogus "Penningen voor de Hondenbelasting"; 1982; 88 blz. (prijs * 5,-)
Convoyen en licenten; door Prof. dr. F.H.M. Grapperhaus; 1986; 48 blz. (prijs * 15,-)
Daer compt de Lotery met trommels en trompetten! Loterijen in de Nederlanden tot 1726;
door Anneke Huisman en Johan Koppenol; 1991; 125 blz. (prijs * 20,-)
Fiscaal-historische documentatie. Een selectie, bijeengebracht in trefwoorden en plaatsnamen;
door mr. J. Laurens; 1987; 344 blz. (prijs * 5,-)
Fiscale cartoons en causerieen; door E.N.J. Volkmaars; 157 b1z. (prijs * 5,-)
Fiscaliteit in Nederland. Vijftig jaar Belastingmuseum "Prof. dr. Van der Poel" onder redaktie
commissie I.Th. de Smidt (voorzitter) e.a.; 1987; 182 blz. (prijs * 19,95)
Focus op Fiscus - Het reilen en zeilen van de belastingdienst in de jaren 1940-1985; door een
commissie onder voorzitterschap van J. de Koning; 1990; 560 blz. (prijs * 49,-)
De grens bepaald; De Nederlandse grens en grenspaal in
historisch perspectief; door J.W. Bieze; 1992; 64 biz. (prijs * 5,-)
In naam van de FIOD, een impressie van 50 jaar fraudebestrijding; door J.P. Schellekens en
A. Schweitzer; 1995; 104 blz. (prijs f 9,95)
650 Jaar belastingen in Rotterdam; door A.E. Dekker, mr. J.G.E. Gieskes, drs. M.G.J. de Gunst,
mr. J.P. Kruimel, drs. W. de Leeuw, mr. J.A. Monsma; 1990; 158 blz. (prijs * 47,50)
Jaarboekje voor de ambtenaren der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnzen 1833;
door P.L.N. Crasborn; 1983; 103 blz. (prijs * 1,-)
Leidse Lasten (in consignatie) door Gerrit Jan Peltjes: 1995; 153 b1z. (prijs f 49,50 met multi-media
programma op diskette)
Het Nederlandse Rifwielbelastingmerk 1924-1941; 1991; 28 blz. (prijs f 2,50)
Over de drempel van ..., brochure over het Belastingmuseum; 28 blz. (prijs * 2,50)
De Pelgrimstocht naar het draagkrachtheginsel; door Ferdinand H.M. Grapperhaus; 1993;
88 blz. (prijs * 12,50)
De Pen in de aanslag, 100 jaar belasting in de politieke prent; door drs. Klaas Kornaat; 1995; 156 b1z.
(prijs f 29,90, voor de Vrienden van het Belastingmuseum - met bon - f 23,90)
Rijwielbelasting en de daarvoor gebruikte merken; 1978; 14 blz. (prijs f 2,50)
Smokkelen langs de Nederlandse grens; door J.E. Vrouwenfelder; 1992; 35 blz. (prijs * 2,50)
De Speelkaarten collectie van het Belastingmuseum; door P.L.H. Crasborn en J.E. Vrouwenfelder;
1993 (prijs * 5,-)
Tappen uit een geheim vaatje, door Paul Spapens en Piet Horsten; 1990; 207 blz.
(prijs f 44,50)
Vijf gulden eeuwen, momenten nit 500 jaar gemeente financien Amsterdam 1490-1990; door
Eric Slot; 1990; 112 blz. (prijs f 20,-)
De wederzijdse beinvloeding van de heffing der accijnzen op alcoholische dranken en de
natuurkunde; door dr. ir. J. Mac

Lean; 1980; 42 blz. (prijs f 2,50)

West European Taxation in the period 800 to 1800 AD, door Prof. dr F.H.M. Grapperhaus; 1996; 26
blz. (prijs f 2,50)

Wij willen al den duyvel aff hebbben!, door R.M. Dekker; 1996; 22 blz. (prijs f 2,50)
Prentbriefkaart "Betaling van de kerkelijke tienden"; door J. Lice, 19e eeuw (prijs * 0,50)
Prentbriefkaart "Betrapt bij het smokkelen van alcohol in darmen"; door C.F. Coene (1780-1841)
(prijs * 0,50)
Prentbriefkaart "Douanehuisje aan het IJ bij het veerhoofd van Schellingwoude"; door W. Gruyter
(1817-1880) (prijs * 0,50)
Prentbriefkaart "19e eeuwse douane-uniformen" (prijs * 0,50)
Prentbriefkaart "Halbank, Cornelis Tromp" (prijs * 0,50)
Prentbriefkaart "Het aanslagbiljet"; door T. van de Muijsenberg, 1935 (prijs * 0,50)
Prentbriefkaart "Invoering rijwielbelasting"; tekening door Johan Braakensiek, 1924 (prijs * 0,50)
Prentbriefkaart "Voldoening van de schatting in de Romeinse tijd"; door Jan de Braij (1627-1697)
(prijs * 0,50)
Prentbriefkaart "Smokkelaars van lompen betrapt aan de grens bij Hulst, 1861"; door J.A.M. Haak
(1831-1903) (prijs * 0,50)
Prentbriefkaart "Verbinding van de gebouwen Parklaan 14 en 16 met rijkswapenborden,
illegale distilleerkolom en smokkelfiets" (prijs * 0,50)
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Aanmelding

Ik geef mij op als vriend van de "Stichting Vrienden Belastingmuseum
Prof. dr. Van der Poel".

❑

Bijdrage van f 25,- per jaar
Bijdrage van f .....,- per jaar

Naam

Straat

Postcode / Woonplaats

❑

Ik wacht uw acceptgiro of

Datum

Handtekening

Door bovenstaand formulier of een zelfgemaakte copie in to vullen kunt u
Vriend worden en meewerken het museum verder uit to bouwen.
U kunt het formulier zonder portokosten opsturen naar:

VRIENDEN BELASTINGMUSEUM PROF. DR. VAN DER POEL
Antwoordnuminer 3634
3000 WB Rotterdam
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