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In augustus 2005 kwam mijn vrouw op de intensive care te liggen in de Isala kliniek
Sophia Kinderziekenhuis in Zwolle toen ze 30 weken zwanger was. Bij de opname in
het ziekenhuis spraken wij met dr. van Eyck over zijn beleid. Hij gaf aan dat hij werkte
op drie pijlers, te weten de kennis van de arts, de ervaring van de verpleging en de
intuïtie van de moeder. Uiteindelijk hebben wij zelf ervaren hoe belangrijk de meerdimensionale aanpak van dr. van Eyck is. Mede dankzij deze werkwijze genieten wij al
heel veel jaren van onze zoon Bastiaan die toen gezond geboren is.
Gezien de medische toestand van mijn vrouw en van onze zoon werd zij
verbonden met diverse medische apparaten. Deze apparaten genereerden continu
een indrukwekkende hoeveelheid gegevens.
Terwijl ik naast haar bed zat, bedacht ik mij op welke wijze deze gegevens een
bijdrage zouden kunnen leveren aan een betere besluitvorming op medisch gebied.
In feite is hier mijn belangstelling geboren voor de vraag hoe je van gegevens
kennis maakt en op basis hiervan tot betere keuzes kunt komen en werd ik mij
bewust van het belang van besluitvorming op basis van meerdere invalshoeken.
Het schrijven van een proefschrift kent iets paradoxaals. Het daadwerkelijke schrijven van het proefschrift vindt vaak afgezonderd plaats van de rest van de wereld als
een solitair proces.
Echter de totstandkoming van de inhoud van een proefschrift is een proces
waarbij het vaak onmisbaar is om in samenwerking met anderen te komen tot
aannames, inzichten, inspiratie en invalshoeken. Zonder de hulp van anderen was dit
proefschrift dan ook nooit tot stand gekomen.
Bij dit proces van samenwerking heb ik de hulp gehad van diverse experts op hun
vakgebied.
Graag spreek ik allereerst mijn dank en waardering uit aan mijn beide supervisors, Tom van Engers en Tom Berkhout. Ik ben bijzonder dankbaar voor alle
ondersteuning en feedback die ik mocht ontvangen tijdens mijn onderzoek.
Tom van Engers heeft mij onder meer geïntroduceerd in het modelmatig uitwerken van kennis in een complexe omgeving. Vooral het inzicht dat wij slechts
gebeurtenissen waarnemen maar hierbij vaak aannames hebben over motieven,
patronen en structuren, heeft mij in het proces van onderzoek de benodigde
structuur gegeven in het uitwerken van de thematiek.
Ik voel mij bevoorrecht om gebruik te hebben gemaakt van zijn brede kennis en
inzichten op het gebied van recht en wetenschappelijke kennis.
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Berkhout te hebben mogen schrijven. De ervaring, kennis en inzichten op het gebied
van vastgoed en toezicht waren onmisbaar in mijn zoekproces naar structuur en
focus in mijn onderwerp. Ik heb de ondersteuning van mijn beide promotoren als
zeer inspirerend en stimulerend ervaren.
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Kamerling, dr. R.G.F. Winkels en dr. A.W.F. Boer ben ik allen dankbaar voor hun
grondige en kritische commentaar op het proefschrift in wording. Ik had gekozen
voor een multidisciplinaire uitwerking van het onderwerp en vond in de beoordelingscommissie veel kennis en deskundigheid van deze verschillende disciplines.
Voorts ben ik in het bijzonder dankbaar voor het commentaar en de input die Paul
Berkhuizen, John Kastelein, Jos van Ingen, René Voormanns, Lex Janssen hebben
gegeven op onderdelen van het fiscale hoofdstuk en het hoofdstuk over taxeren en
waarderen.
Voor het kwantitatieve deel van dit proefschrift wil ik graag mijn grote waardering en dankbaarheid uiten voor de hulp en ondersteuning die ik heb mogen
ontvangen van Edith Nijenhuis, Karel Lindveld, Martijn van Koningsbruggen, Bas
Verheul en Clemens Wüst. Edith heeft mij bij de opzet van het onderzoek met raad
en daad bijgestaan. Karel, Martijn, Bas en Clemens hebben bij de opzet en de
uitvoering van de statistische toetsen een belangrijke bijdrage geleverd.
Voor de uitvoering van de getrokken posten hebben diverse collega’s van de
Belastingdienst hun onmisbare bijdrage geleverd en spreek ik graag mijn waardering
uit voor het zorgvuldig rapporteren van de uitkomsten van deze onderzoeken. Mijn
werkgever, de Belastingdienst, heeft mij de gelegenheid gegeven om dit onderzoek
uit te voeren en het proefschrift te schrijven. Zonder deze faciliteiten was dit
onderzoek dan ook nooit mogelijk geweest. Tevens wil ik mijn dank en waardering
benoemen voor de ondersteuning die ik heb mogen ontvangen van Jan Wilkins bij de
Engelstalige vertaling van de samenvatting.
Bij de opzet en de uitvoering van het kwantitatieve deel van het onderzoek had ik de
beschikking over veel data. De beschikbaarheid van deze data was onder meer het
resultaat van het werk van mijn collega’s bij IVG van Belastingdienst Centrale
Administratieve Processen. Gedurende het onderzoek werd ik mij steeds meer
bewust van het belang van kwalitatieve data. Kwaliteit van gegevens vereist een
proces van gegevensbeheer, waarbij alle elementen van inwinnen, valideren, inlezen,
structureren en verstrekken goed moeten worden ingericht en uitgevoerd. Ik heb
dan ook grote waardering gekregen voor de relevantie en de inzet waarmee deze
gegevens worden beheerd en verwerkt. De wijze waarop gegevens worden ingewonnen, beheerd en verstrekt staat ook steeds meer in de belangstelling vanuit de
juridische hoek.
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In het bijzonder wil ik mijn collega John Kraaijenbrink bedanken van het Vastgoedkenniscentrum. John vormde de motor achter het onderzoek. Uiterst zorgvuldig is
hij al jaren de drijvende kracht in het informatiegestuurde toezicht op vastgoed
binnen de Belastingdienst. Zijn grote kennis van de gegevens en de technieken om
gegevens te koppelen, te analyseren en selecties te maken zijn onmisbaar gebleken
in de diverse projecten die wij de afgelopen jaren samen hebben mogen doen. Ook
bij dit onderzoek heeft hij het mogelijk gemaakt om de gehele onderzoekspopulatie
goed in beeld te brengen en methodologisch een steekproef te trekken uit die
gegevensverzameling.
Mijn ouders wil ik bedanken voor het fundament waaraan zij hebben bijgedragen.
Jullie hebben mij altijd gestimuleerd om nieuwsgierig te zijn en zaken te onderzoeken. De laatste jaren hebben wij gezamenlijk enkele mooie reizen mogen maken. Ik
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Tot slot wil ik mijn gezin bedanken voor het geduld en de steun die ik mocht ervaren.
De afgelopen jaren heb ik niet altijd mijn volledige aandacht kunnen geven aan alle
gebeurtenissen in en rond ons gezin. Toch heb ik niets anders dan steun en
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HOOFDSTUK 1

Inleiding

1.1

Inleiding

De vastgoedmarkt bepaalt voor een groot deel de (veer)kracht en weerbaarheid van
de Nederlandse economie en daarmee de staat van onze welvaart. De totale WOZwaarde van alle WOZ-objecten in Nederland bedraagt ruim € 2 biljoen in 2014.1
Onder ‘vastgoed’ versta ik onroerende zaken en de daarop betrekking hebbende
zakelijke rechten. In dit onderzoek houd ik zoveel mogelijk de term ‘vastgoed’ of het
civielrechtelijke begrip ‘onroerende zaak/zaken’ aan, zoals dat in het huidige
Burgerlijk Wetboek wordt gehanteerd.
Vastgoed omvat niet alleen woningen, maar ook kantoren, (lucht)havencomplexen, kades, start- en landingsbanen, spoor- en snelwegen, bedrijfsloodsen,
fabrieken, ziekenhuizen, schoolgebouwen; om maar enkele voorbeelden te geven.
Meer dan eens heeft de rechter moeten uitmaken wat men onder vastgoed te verstaan
heeft. Steeds weer kwam een nieuwe categorie ter sprake. Als alleen datgene onder
vastgoed valt wat ‘aard- en nagelvast’ is, worden woonwagens en stacaravans niet tot
vastgoed gerekend, hoewel er permanent in gewoond kan worden. En woonboten
dan? Leidingstraten? Windmolens? Het monument op de Dam in Amsterdam? Mocht
het evenwel zo uitpakken dat moeilijk kan worden vastgesteld wat wel en niet tot
vastgoed gerekend wordt, dan nog wordt toch wel manifest dat dit soort vermogensobjecten een zeer, zeer grote waarde vertegenwoordigen.
Sommige objecten zijn niet of moeilijk verhandelbaar, zijn niet of nauwelijks op
(gelds)waarde te schatten, op andere staat geen prijs.2 De meeste objecten zijn
echter wel op geld te waarderen, zoals blijkt uit de vele vastgoedtransacties die
jaarlijks in het Kadaster worden ingeschreven. In de jaren 2013 en 2014 werden
bijvoorbeeld circa 600.000 notariële aktes met vastgoedtransacties geregistreerd bij
het Kadaster.3 In deze aktes werd vastgoed gepasseerd met een WOZ-waarde van
ruim 230 miljard in 2013 en 236 miljard in 2014.
En zoals vrijwel elke transactie aan de fiscaliteit onderworpen is, zo worden ook
vastgoedtransacties fiscaal geraakt. Te denken valt bijvoorbeeld aan diverse wetsartikelen uit de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970, Wet inkomstenbelasting 2001, Wet op de vennootschapsbelasting
1969, Wet op de loonbelasting 1964 en de Successiewet 1956. Gegeven het feit dat
1
2
3

WOZ 2014.
Op het belangrijke onderscheid tussen waarde en prijs, tussen waarderen en taxeren, op zich zeer
relevant in de fiscale praktijk, ga ik in hoofdstuk 5 nader in.
Kadaster.

1

1.1

Hoofdstuk 1 / Inleiding

het fiscale belang van dergelijke transacties groot is, ligt het voor de hand dat de
Belastingdienst als toezichthoudend en handhavend orgaan van de fiscale wetten
nauwlettend wil volgen of alle aan vastgoedtransacties gerelateerde fiscale regels
correct worden nageleefd. Dat fiscale toezicht nu staat onder druk. De Belastingdienst
heeft de laatste jaren door bezuinigingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt veel
aan capaciteit – zowel wat kwantiteit (hoeveelheid medewerkers) als kwaliteit
(expertise en ervaring) betreft – moeten inleveren. En dat terwijl niet alleen de
hoeveelheid werk is toegenomen, maar vooral de complexiteit ervan. De vraag hoe
een uitvoerende dienst met zo min mogelijk capaciteit een zo groot mogelijk rendement kan bereiken, kortom, zo doelmatig mogelijk kan functioneren, is inmiddels
urgent geworden. Wat ik in deze studie dan ook – onder veel meer – wil aantonen.
Ook als belastingmedewerker, verbonden aan het Vastgoedkenniscentrum van de
Belastingdienst, maak ik in mijn praktijk mee dat toezicht op en handhaving van de
correcte naleving van de fiscale regels van vastgoedtransacties er de laatste jaren
niet eenvoudiger op is geworden. Daar zijn zonder twijfel veel oorzaken voor te
noemen, zoals een ingewikkelde wet- en regelgeving, elkaar soms tegensprekende
rechterlijke uitspraken en internationale verdragen die soms anders geïnterpreteerd
worden dan wat de samenstellers ooit voor ogen stond.
We zien een uitgestrekt fiscaal domein voor ons waarop toezicht niet eenvoudig uit
te oefenen is. De traditionele controlemethodieken – waarneming ter plaatse,
individuele aangiftecontrole vanachter het bureau en beoordeling van de interne
beheersing – bieden onvoldoende soelaas, terwijl geavanceerdere methodieken
– audit automation, horizontaal toezicht, systeemtoezicht en dergelijke – (nog)
niet altijd dat resultaat opleveren dat beoogd wordt. Nieuwe technieken zijn en
worden ontwikkeld en beproefd – ‘datamining’, statistische technieken, steekproeven en risicoanalyse – maar kunnen om uiteenlopende redenen en oorzaken nog
niet ten volle tot ontplooiing worden gebracht.
In dit proefschrift wil ik dieper ingaan op deze problematiek en een antwoord
trachten te vinden op de vraag of informatiegestuurd modelmatig fiscaal toezicht
wellicht een succesvolle benadering zou kunnen zijn. De ondertitel van deze studie
is dan ook ‘Een conceptueel raamwerk voor fiscaal risicogericht toezicht op vastgoedtransacties’.
Ik versta in dit proefschrift onder het modelmatige informatiegestuurd fiscale
toezicht een vorm van risicogericht toezicht waarbij door middel van het vormen
van een theorie over fiscale regelnaleving deze theorie wordt vertaald naar een
risicoprofiel. Vervolgens wordt er informatie verzameld om tot een oordeel te
komen over de regelnaleving. De inschatting van de kans op fiscale fouten en het
te verwachten fiscale nadeel vindt hierbij plaats op basis van het vormen van een
microtheorie hierover. De gevormde theorie wordt expliciet gemaakt en vervolgens
wordt deze theorie vertaald naar een ontwerp van onderzoeksgroepen en bijbehorende een informatievoorziening. Met het verzamelen van informatie over de
feitelijke regelnaleving van de doelgroep en de controlegroepen kan de gevormde
theorie over de vermeende risicogroepen worden getoetst. De modelmatige aanpak
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van het informatiegestuurde fiscale toezicht vormt in dit proefschrift een methodiek
van risicogericht toezicht.
Ieder model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Het voordeel
van een dergelijke abstractie is dat men de hoofdlijnen in beeld houdt. Nadeel is dat al
te vaak achteraf belangrijk gebleken factoren over het hoofd zijn gezien. Alleen in een
door ons gecreëerd, bedacht universum, gesloten en gezuiverd van alle niet-gewenste
factoren, is het mogelijk processen te laten verlopen in de richting die ons voor ogen
staat. Computerprogramma’s, ‘games’ of rampenscenario’s zijn daar een saillant
voorbeeld van. Fouten die optreden, hebben we zelf veroorzaakt door een verkeerde
toetsaanslag of een onjuiste keuze. Hoe anders is de werkelijkheid waar wij geen vat op
hebben, omdat wij er niet buiten staan, maar er juist deel van uitmaken? Als er een
idee ontstaat vanuit een aanname over de werkelijkheid waarop het model betrekking
heeft, dan is dat slechts gebrekkig. Het is dan ook onmogelijk een juiste – maar wat is
‘juist’ in dit verband? – abstractie van de werkelijkheid te vinden. Maar zijn we dan
hulpeloos? En moeten we fatalistisch vaststellen dat elke poging om de werkelijkheid
te doorgronden bij voorbaat kansloos is? Dat gaat mijns inziens te ver. Er spelen – dat is
waar – diverse vormen van ‘ruis’ in de vorming van het model, de risico-inschatting en
de oordeelsvorming. Vandaar dat het noodzakelijk is naar aanwijzingen te zoeken dat
de gevormde theorie onjuist is; en waar dat wordt geconstateerd. Het is dan zaak door
te gaan tot een theorie geformuleerd kan worden die zo goed mogelijk toepasbaar is op
de weerbarstige praktijk. Meer mogen we niet verwachten en naar meer moeten we
ook niet willen zoeken.
Het moge duidelijk zijn dat in de titel van mijn proefschrift tal van begrippen om een
nadere uitleg en omschrijving vragen: wat versta ik in dit verband onder fiscaal
toezicht, vastgoed en transacties? Wat is informatiegestuurd toezicht? En wat
begrijp ik onder modelmatig?
Die en meer vragen komen in de volgende hoofdstukken aan de orde. Vooralsnog wil
ik, kortweg, mij beperken tot alle vastgoedtransacties die kadastraal zijn geregistreerd.4
Zoals ik reeds opmerkte, moet de Belastingdienst economisch omgaan met de ter
beschikking gestelde capaciteit. Dat vraagt om doelmatig toezicht en om een
innovatieve en creatieve aanpak. Ja, ook de moed om onbetreden paden te verkennen en revolutionair-nieuwe technieken in te zetten. Uiteraard binnen de
grenzen van de wet, die wellicht aangepast moeten worden aan de eisen van de tijd.
Velen zien hier mogelijkheden voor de verworvenheden die de laatste jaren zijn
bereikt met de informatie- en datatechnologie. Maar er zijn ook geluiden van reserve
en twijfel te horen. Niet iedereen is overtuigd van de zegeningen der techniek – hoe
ver wordt de grens niet opgerekt van de bescherming van bijvoorbeeld de persoonlijke levenssfeer? –noch zien sommigen de meerwaarde van bepaalde technieken in.

4

De vastgoedsector kent tal van type vastgoedtransacties: van koop/verkoop, tot verpachting,
verpanding, vruchtgebruik, ruil, schenking, verjaring, sale en lease-back en dergelijke.
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In dit proefschrift nu wil ik de vraag centraal stellen hoe een fiscaal toezichthouder in theorie en praktijk doelmatig en efficiënt toezicht kan inrichten en zijn
keuzes en de voorzienbare operationele gevolgen hiervan kan rechtvaardigen.
Ik versta in dit onderzoek onder een fiscale fout het feit dat een belastingplichtige
de fiscale verplichtingen ten aanzien van de vastgoedtransactie in kwestie niet,
onvolledig of onjuist heeft aangegeven. Een fiscale fout in een vastgoedtransactie is
dan het niet juist en of onvolledig aangeven van die fiscale verplichtingen met
betrekking tot die vastgoedtransactie. De Belastingdienst beschikt niet over een
dataverzameling waarin fiscale fouten bij bepaalde vastgoedtransacties zijn opgenomen. Op basis van zo’n verzameling zou men immers met zoekalgoritmen
verbanden en patronen kunnen vinden. Maar wat nu als zo’n databank wel zou
worden ontwikkeld en als er betrouwbare zoekalgoritmen geformuleerd zouden
kunnen worden? Zou het aantal gebreken in de aangiften van vastgoedtransacties
dan aanzienlijk verminderen? Zou de regelnaleving dan aanmerkelijk verbeterd
worden? En hoe betrouwbaar en nauwkeurig zou dan de regelnaleving voorspeld
kunnen worden bij veranderende omstandigheden?
Vanuit de eis van doelmatig toezicht, wordt het toezicht selectief uitgevoerd,
waarbij de grootste risico’s de meeste aandacht krijgen. Echter het schatten van
risico’s in het toezicht risico’s vindt veelal plaats een moment dat er nog geen
informatie beschikbaar is over de aard en omvang van het risico. Er bestaat binnen
het toezicht dan ook de behoefte aan voorspellende theorieën over risico’s. De wijze
waarop een dergelijke theorie kan worden ontwikkeld en getoetst over fiscale
risico’s vormt een onderdeel in dit proefschrift.
Een bijkomend voordeel van de vorming van een modelmatige aanpak is ook dat het
onderzoeksterrein grondig wordt verkend. Een nieuw model kan dan ook een eerste
aanzet geven tot een beter inzicht in de fiscale risico’s inzake vastgoedtransacties.
Het kan een raamwerk creëren om een theorie te ontwikkelen waarmee doelmatiger
en doeltreffender toezicht mogelijk is.
Opbouw proefschrift
Uitvoeriger ga ik in op belangrijke begrippen aangaande de toezicht- en handhavingstaak van de Belastingdienst. Voorlopig versta ik, kortweg gesteld en sterk
simplificerend, onder toezicht de taak antwoord te vinden op de vraag óf subjecten
die onderworpen zijn aan een bepaalde regelgeving, zich daaraan houden. Handhaving is de volgende stap: indien een subject zich niet houdt aan de regelgeving, hoe
kan gewenst gedrag dan alsnog worden afgedwongen (repressieve benadering) en
als het subject zich (nog) wel aan de regelgeving houdt, hoe kan dat gedrag worden
bestendigd (preventieve benadering)?
Het onderwerp van dit proefschrift is met opzet scherp afgebakend, aangezien het
gevaar niet denkbeeldig is in een zo complexe problematiek te verdwalen. Ik beperk
mij dan ook tot fiscaal risicogericht toezicht op vastgoedtransacties waarin informatiegestuurd modelmatig fiscaal toezicht centraal staat. En de vraag die mijn onderzoek beheerst, is dan ook – wederom simpel gesteld – welke betekenis hebben die
nieuwe technieken voor het toezicht?
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In de volgende paragraaf zet ik de probleemstelling uiteen, waarna ik mijn werkwijze
en onderzoeksmethode toelicht (par. 1.3.). In hoofdstuk 2 ga ik nader in op belangrijke
begrippen als (fiscaal) toezicht (par. 2.2. en 2.6.) en handhaving (par. 2.3). In dat
hoofdstuk komen ook diverse methodieken en technieken aan de orde die gehanteerd
worden om doelmatig toezicht en handhaving te kunnen verwezenlijken.
Omdat ik ervan uitga – het zou een hypothese kunnen zijn – dat dit instrumentarium geoptimaliseerd zou kunnen worden, ga ik in hoofdstuk 3 in op de theoretische achtergronden van toezicht. Daar komen dan modellen aan bod die de laatste
jaren zijn ontwikkeld en beproefd. Theorie en praktijk zijn evenwel twee grootheden
die niet zelden op gespannen voet met elkaar staan, zodat het daadwerkelijk in de
praktijk brengen en toetsen van theorieën essentieel is en in dit proefschrift ook een
prominente rol krijgt. Het toetsen is ook van belang omdat in het vormen van een
theorie en het toetsen van die theorie ‘ruis’ kan ontstaan. Hiermee is de context
geschetst waarin toezicht op en handhaving van de regelnaleving inzake vastgoedtransacties zich bewegen.
Vervolgens kom ik in hoofdstuk 4 toe aan de wettelijke kaders van vastgoedtransacties. Die kaders vinden we terug in de desbetreffende fiscale wet- en regelgeving:
omzet-, inkomsten-, overdrachtsbelasting om alvast enkele wetten te noemen.
In hoofdstuk 5 komt een belasting aan bod die jaarlijks vele burgers tot reflectie
stemt: de Wet waardering onroerende Zaken (Wet WOZ). Daarmee wordt ook de
gewone burger geconfronteerd met ficties aangaande waardebepaling en taxaties.
Begrippen als courant en niet-courant vastgoed spelen hier hun eigen, bijzondere
rol. Tevens komt in dit hoofdstuk de waarde van vastgoed in het economisch verkeer
ter sprake en zijn het waarderen en taxeren van vastgoed verder uitgewerkt.
Hoofdstuk 6 is gewijd aan fiscaal onderzoek naar gelieerde en niet-gelieerde vastgoedtransacties.5 Met name de diverse technieken voor dit onderzoek, gefaseerd
toezicht en de kans op detectie van fouten in de transacties, het te verwachten fiscale
nadeel indien fouten en gebreken niet hersteld worden, laat staan niet ontdekt
worden, worden uitgebreid besproken.
Een en ander leidt tot beantwoording van de centrale vraag in hoofdstuk 7, het
slothoofdstuk. Een samenvatting, conclusie en een reeks aanbevelingen completeren
het geheel.
1.2
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Wij leven in een samenleving waar rechten en plichten gelden welke zijn geformaliseerd in het recht. Het doel van het recht kan verschillend worden geïnterpreteerd, afhankelijk van de benadering die men kiest. Zo zien rechtseconomen
het recht als een instrument van prikkels gericht op maximalisering van de

5

Onder gelieerde vastgoedtransacties versta ik vastgoedtransacties waarbij tussen de koper en de
verkoper een bepaalde (gelieerde) relatie bestaat. Deze relatie kan bijvoorbeeld bestaan uit ouder
en kind, man en vrouw, aandeelhouder en rechtspersoon enzovoorts.
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maatschappelijke welvaart (Schwitters 2011). De wetten en regels (normen) hebben
hierbij een organiserende rol om de welvaart te bevorderen.
Maar evenzeer kan men het recht beschouwen als een middel om evenwicht in
een samenleving te bereiken. Niet voor niets houdt Vrouwe Justitia – de godin
Themis in het oude Griekenland – een weegschaal in haar ene hand en een zwaard in
haar andere. De blinddoek die zij draagt symboliseert het feit dat het recht zonder
aanzien des persoons wordt toegepast. Niemand dient boven de wet te staan.
Gedragswetenschappers kijken naar toezicht, handhaving en het recht vanuit de
vraag waarom regels wel of niet worden nageleefd. Of iemand de wetten en regels
naleeft hangt onder meer af van de sociale normen die gelden binnen een groep. Als
regels niet worden gehandhaafd voor iedereen kan dit invloed hebben op de
bereidheid tot regelnaleving. Eerlijkheid en gelijkheid kunnen invloed hebben op
de sociale normen en daarmee op het gedrag van een groep (Kaplow & Shavell
2002).
In een rechtstaat is het noodzakelijk dat de naleving van de wetten en de regels ook
wordt gehandhaafd. De autoriteit bij uitstek om die taak te vervullen is de overheid.
Die beschikt over de ‘zwaardmacht’, een apparaat dat – in beginsel – toegerust is om
de regels die in of door de volksvertegenwoordiging zijn geformuleerd en bekrachtigd, te laten naleven. Dit concept is onder andere gebaseerd op de filosofie van het
zogenoemde ‘sociaal contract’ van Jean-Jacques Rousseau in Du contrat social ou
Principes du droit politique uit 1762. Dit ‘sociaal contract’ beschrijft de wederkerigheid van de relatie burger-staat, waarbij de burger bepaalde vrijheden opgeeft en
deels overdraagt aan de staat (zoals bijvoorbeeld het geweldsmonopolie en de
rechtspraak). In ruil hiervoor is de staat transparant en legt verantwoording af.
Een dergelijk apparaat van handhaving in stand houden en laten functioneren,
vergt evenwel een grote investering in mensen en middelen. Maar handhaven is dus
wel nodig om een samenleving te laten functioneren.
Omdat een rechtsregel voor de gehele doelgroep van die regel geldt6 de capaciteit
voor de handhaving en het toezicht schaars is en het toezicht en de handhaving
gepaard gaan met kosten die door de maatschappij moeten worden gedragen,
bestaat de noodzaak om het toezicht en de handhaving op een doelmatige en
efficiënte wijze vorm te geven.7 Het welvaartsvoordeel en maatschappelijke nut dat
de wetten en regels veroorzaken, mag niet teniet gedaan worden door de kosten van
het toezicht en de handhaving.
Goed toezicht houden impliceert relevante informatie verzamelen. Het is immers
noodzakelijk te weten of – en zo ja, hoe – de regels worden nageleefd; en zo niet
welke subjecten in welke mate in gebreke blijven. Onder informatie versta ik
geïnterpreteerde gegevens (data).8 Gegevens zijn een weergave van getallen, hoeveelheden, grootheden of feiten. Als gegevens een betekenis hebben voor de
6
7
8

6

Het recht dient een gelijk speelveld (level playing field) voor iedereen te behouden (M. Appelman
e.a. 2003).
Deze eis van doelmatigheid past in de wederkerigheid van het ‘sociaal contract’. De staat mag in
dit concept als dienaar van de burger geen overbodige kosten maken.
Zie par. 3.3 voor een nadere uitwerking van het verschil tussen data en informatie.
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gebruiker is sprake van informatie. Zo is het getal twaalf een gegeven. Voor de
gebruiker hoeft het niet direct duidelijk te zijn wat de betekenis is van het getal
twaalf. Als er echter aan de gebruiker wordt verteld dat het gaat om twaalf graden
Celsius interpreteert de gebruiker dat het gaat om een temperatuur. Als verteld
wordt dat het gaat om twaalf kilometer interpreteert de gebruiker dat het gaat om
een afstand. Hierdoor is dan informatie ontstaan.
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid behandelt in zijn rapport
Toezien op publieke belangen de positie en de knelpunten van het toezicht (WRR
2013). De raad constateert dat toezichthouders te vaak de neiging vertonen een
‘eendimensionale’ oplossing te kiezen.9 Hierbij valt onder andere te denken aan:
meer of strenger toezicht, inkrimpen van het aantal toezichthouders, horizontalisering van het toezicht, zelfregulering of zwaarder straffen. Toezicht houden is echter
complex. Het is niet mogelijk vanuit een ‘eendimensionale’ aanpak alle doelstellingen van toezicht te realiseren. Het toezicht heeft behoefte aan een conceptueel
raamwerk10 , waarbij het toezicht meer dynamisch – dus adequaat reagerend op de
actuele behoefte – gestalte krijgt en effectmeting en bijsturing van de keuzes in het
toezicht niet mogen ontbreken.
Toezicht kent afgezien van financieel-economische, politieke, fiscale, sociale, psychologische en juridische aspecten, ook gedragsaspecten en een ethische component; om slechts enkele aspecten te noemen. Met dit proefschrift hoop ik bij te
dragen aan een aanpak die het mogelijk maakt toezicht dynamischer vorm te geven
en de doelstellingen van toezicht te realiseren.
Onder doelmatig toezicht versta ik efficiënt uitgevoerd toezicht waarbij met
minimale middelen betrouwbaar wordt vastgesteld of de regels zijn nageleefd.
Onder doeltreffend toezicht versta ik effectief uitgevoerd toezicht waarbij de doelen
van het toezicht worden gerealiseerd.
Vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw heeft de overheid gepoogd een generiek
beleid te ontwikkelen voor toezicht. In eerste instantie lag het accent vooral op het
professionaliseren van het toezicht. Hierbij werd geëxpliciteerd wat de taken en
doelstellingen waren van het toezicht. Tevens kwam de nadruk steeds meer te liggen
op doelmatig functioneren: de geïnvesteerde capaciteit aan expertise en middelen
zo goed als mogelijk is benutten.
Dat laatste is in theorie een loffelijk streven, maar in de praktijk niet eenvoudig te
realiseren. Voortdurend loopt men tegen de grenzen aan van wat mogelijk en
wenselijk is. Het traditionele instrumentarium voor toezicht en handhaving blijkt
in elk geval niet opgewassen te zijn tegen de nieuwe uitdagingen waarmee de
Belastingdienst zich geconfronteerd ziet. Er moet met steeds minder geld en mensen
steeds meer gedaan worden, waarbij de acceptatie voor fouten kleiner lijkt geworden. Bovendien verwacht de burger ook maatwerk in de behandeling door de
overheid waarbij de rechtsbeginselen worden nageleefd.11 Vandaar de urgentie
9
10
11

WRR (2013), p. 23.
Bij een conceptueel raamwerk voor toezicht wordt ook verantwoord vanuit welke aannames en
met welke keuzes het toezicht is uitgevoerd met welke effecten.
Denk bijvoorbeeld aan het recht op privacy, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.
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om het toezicht vanuit een multidisciplinaire benadering in te vullen.12 De laatste
jaren is binnen het toezicht ook steeds meer aandacht gekomen voor gedragsbeïnvloeding als sturende en corrigerende factor. Vandaar ook dat de Belastingdienst
via horizontaal toezicht en de vooringevulde aangifte de belastingplichtige betrekt
bij het toezichtproces.
Hoe kan het toezicht doelmatig worden uitgevoerd? Moeten we het zoeken in
een sterk groeiende hoeveelheid data? Maar waarom de data sterk laten uitdijen als
de naald nog niet gevonden is? Zijn alle data die we oogsten, wel relevant? Dreigen
we niet te verdrinken in de ‘mer à boire’? Hoe kunnen we – wederom doelmatig –
kaf van koren scheiden? Waar en wanneer staken we onze toezichtwerkzaamheden?
Wanneer is een aangifte ‘goed genoeg’? Wanneer is onze informatiehonger gestild?
Of dreigen we ten onder te gaan aan informatie-obesitas en slibben de ‘aderen’ die
de informatiestroom in banen leiden, vanzelf dicht? Welke kansen en risico’s
ontstaan?
Welke handvatten biedt de wetenschap om te komen tot een goede combinatie van
maatregelen die de gewenste effecten van de toezichthouder helpt te realiseren?
Welke toegevoegde waarde heeft een wetenschappelijke aanpak voor de effectmeting en het doelmatig kunnen uitvoeren van toezicht en handhaving?
Uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek dienen valide en betrouwbaar te
zijn. Een doel van de wetenschap is om processen te ontdekken dan wel te
ontwikkelen en die systematisch te beschrijven, te ordenen teneinde die te verklaren
om nog onbekende verschijnselen te kunnen voorspellen. Vanuit de voorspelbaarheid, zo wil de theorie, kan dan het proces worden beheerst, dan wel worden
beïnvloed.13 Een toezichthouder wil weten welke factoren regelnaleving positief of
negatief beïnvloeden (determinanten van gedrag). Probleem is alleen dat deze
factoren en processen die van belang (zouden kunnen) zijn voor doelmatig toezicht
veelal nog niet ontdekt of als zodanig geïdentificeerd zijn. Ware dat zo, dan zou geen
enkele overheid meer moeite hebben om haar taak uit te voeren. En de geschiedenis
leert ons dat dit een utopie is. Ook de samenleving verandert. Als gevolg van sociale
en technologische veranderingen is steeds meer een open netwerksamenleving
ontstaan. Een samenleving die gekenmerkt wordt door de centrale rol van sociale
netwerken. Het gezag van instanties neemt af en er ontstaan meer horizontale
verhoudingen tussen overheid en burgers waarbij zij meer op gelijke voet staan.
Processen en structuren veranderen mede als gevolg van de vergaande automatisering en de groei van (big) data. Wet- en regelgeving veranderen ook waardoor
factoren die in het verleden de oorzaak waren van het wel of niet naleven van de
regels wellicht in de toekomst deze invloed niet meer hebben en er weer andere
factoren een rol kunnen spelen. Een voorspellende theorie over fiscale risico’s moet
voldoende betrouwbaar zijn en een voorspellende waarde hebben bij een sterk
veranderende samenleving.

12
13

8

Zie ook de oproep van Gribnau voor een multidisciplinaire benadering van de fiscale rechtshandhaving (Gribnau 2013, p. 150).
Gebaseerd op A.D. de Groot (1994, p.19).
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Niettemin, een toezichthouder wil wel zo goed mogelijk een bepaalde problematiek
– in casu: doelmatig toezicht kunnen uitoefenen – zien te beheersen, onder controle
houden. De wetenschap kan daar van nut zijn, hoewel de expertise uit de praktijk
onontbeerlijk is voor de toetsing van theorieën.
De hiervoor geschetste ontwikkelingen zien we terug in het fiscale toezicht, dat
centraal staat in dit onderzoek. De fundamentele knelpunten van schaarse capaciteit,
doelstellingen en de benodigde betrouwbaarheid in de inschatting van fiscale
risico’s, alsmede de vooralsnog ontoereikende kennis over de factoren die de regelnaleving (kunnen) beïnvloeden, vragen een meerdimensionale aanpak van het
toezicht. In dit onderzoek presenteer ik een modelmatige aanpak van toezicht, die
een belangrijk instrument biedt om deze knelpunten te kunnen benaderen. Ik begeef
mij op het speelveld van toezicht, handhaving, data en informatie, alsmede methodologie, waaronder het ontwikkelen van microtheorieën over (niet-)naleving. Deze
onderwerpen werk ik specifiek uit voor het fiscale toezicht op vastgoedtransacties.
1.3
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In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe een toezichthouder het toezicht
doelmatig kan inrichten en uitvoeren, alsmede hoe hij zijn keuzes en de operationele
gevolgen hiervan kan motiveren en verantwoorden.
In deze studie neem ik een multidisciplinaire benadering van toezicht en handhaving als invalshoek. De disciplines die ik kies voor deze aanpak zijn het (fiscale)
recht, de (bedrijfs)economie, de methodologie en de theorieën over de verzameling
en analyse en verwerking van data tot informatie. Een factor die evenzeer – en
wellicht in belangrijker mate – van invloed is op regelnaleving is het (sociale)
normenkader. Naleving van (ongeschreven) regels is immers voor het grootste deel
ook een persoonlijke keuze; of iemand de regels nu uit volle overtuiging naleeft of
uit angst voor repressie of afwijzing door de groep. Een uitsluitend economische
benadering van de fiscale rechtshandhaving doet bovendien geen recht aan de nietrationele aspecten van het menselijk gedrag. De gedragswetenschap heeft kritiek op
een aantal assumpties over gedrag die ten grondslag liggen aan de economische
benadering van gedrag. Uit onderzoek is gebleken dat keuzes en gedrag niet altijd
rationeel zijn en dat niet alle gedrag kan worden verklaard vanuit de aanname van
een economisch handelende mens.
Ik presenteer in hoofdstuk 3 een modelmatige aanpak voor het toezicht en
combineer die met informatiegestuurd toezicht. Deze onderwerpen van modelmatig
informatiegestuurd toezicht werk ik in hoofdstuk 6 specifiek uit voor het fiscale
toezicht op vastgoedtransacties.
Om een afgebakend deelgebied te kunnen onderzoeken beperk ik mij in deze studie
tot de problematiek inzake het fiscale toezicht op vastgoedtransacties en de
desbetreffende regelnaleving. Daarom is het van belang eerst inzicht in en kennis
van de diverse aspecten en (fiscale) risico’s inzake dergelijke transacties te verwerven.

9

1.3

Hoofdstuk 1 / Inleiding

De Belastingdienst tracht zijn doelstellingen te verwezenlijken vanuit ‘informatiegestuurd toezicht’, wat geduid kan worden als een vorm van risicogericht toezicht.
Dat houdt in dat de fiscus zo vroegtijdig mogelijk wil weten waar de fiscale risico’s14
aan de dag zouden kunnen treden, zo mogelijk met behulp van een voorspellende
theorie. Kern van risicogericht fiscaal toezicht is dat de fiscus, om doelmatig toezicht
te kunnen uitoefenen, een inschatting wil maken van de kans fouten te ontdekken.
Fiscale aangiftes of vastgoedtransacties met een verhoogde kans op fiscale fouten
krijgen meer toezicht. Een dergelijke inschatting dient gevalideerd te worden. Vaak
zijn dergelijke beoordelingen gebaseerd op ervaring, intuïtie en waarnemingen van
historische gebeurtenissen, die niet per definitie een betrouwbare voorspeller
vormen voor de toekomst. Dat daarbij een kans bestaat dat er al te snel subjectieve,
of vertekende of onnauwkeurige conclusies worden getrokken laat zich raden.
Een methode van toezicht dient ook instrumenten op te leveren voor en/of bij te
dragen aan de bereidheid tot regelnaleving. Vanuit de toenemende druk op toezichthouders om met minder middelen meer effect te bereiken ontstaat de volgende
vraagstelling:
Wat zijn de operationele consequenties van een op theoretische fundamenten gebaseerde toezichtmethodiek?
Dit onderzoek verricht ik binnen het domein van vastgoedtransacties, waarbij de
gevolgen worden gemeten van modelmatig informatiegestuurd werken. Meer specifiek wordt hierbij gefocust op de verschillen tussen vastgoedtransacties tussen
gelieerde en tussen niet-gelieerde partijen in het fiscale domein.
Bij het modelmatig uitvoeren van het fiscale toezicht wordt met toepassing van een
microtheorie en ‘agent based modeling’ een hypothese gevormd die vervolgens
wordt getoetst.
Naast deze centrale vraagstelling dienen zich meer vragen aan, zoals: welke type
vastgoedtransactie belast in meer of mindere mate de fiscale toezichtcapaciteit?
Treffen we verhoudingsgewijze de meeste fiscale fouten aan bij vastgoedtransacties
van woningcorporaties? Of worden er meer fiscale fouten gemaakt bij vastgoedtransacties op veilingen of juist bij vastgoedtransacties van kantoorpanden? En op
welke wijze moet het toezicht hierop uitgeoefend worden? Het toetsingskader
wordt gevormd door een aantal algemene basisbeginselen van goed toezicht,
waaronder de eisen van doelmatig, onafhankelijk en motiveerbaar toezicht. Uiteraard moet deze toezichtmethode voldoen aan de eisen die juridische kaders van
rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
stellen. En dat alles leidt tot een veelvoud van vervolgvragen die ik in deze studie
tracht te beantwoorden of op zijn best aan de orde stel.

14
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Ik versta onder een fiscaal risico de kans dat aan de fiscale verplichtingen niet, onjuist of
onvolledig wordt voldaan.
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Deelvragen zijn:
1 Welke eisen worden gesteld aan (fiscaal) toezicht? (hoofdstuk 2)
2 Welke kwaliteitscriteria gelden voor een voorspellende theorie over risico’s?
(par. 2.2.7.)
3 Met behulp van welke methode kunnen we tot een adequate theorie komen over
fiscale risico’s bij vastgoedtransacties? (par. 3.4.)
4 Op welke wijze kan de eerdergenoemde theorie gecombineerd worden met
informatiegestuurd toezicht? (par. 3.4.2.)
5 Waardoor kan de betrouwbaarheid van de methodiek van theorievorming en
oordeelsvorming worden beïnvloed? (par. 3.5.)
6 Welke fiscale wetgeving (normen) bestrijkt het terrein van vastgoedtransacties?
(hoofdstuk 4)
7 Welke theorie kan fiscale risico’s voorspellen bij bepaalde vastgoedtransacties?
(hoofdstuk 6)
8 Wat betekent dit alles voor de huidige werkwijze van de Belastingdienst?
(hoofdstuk 7)
9 Voldoet de voorgestelde vorm van modelmatig informatiegestuurd fiscaal toezicht aan de eisen van goed toezicht en aan de fiscaal juridische randvoorwaarden? (hoofdstuk 7)
Voordat ik dit onderzoek in gang zet, ga ik uit van enkele impliciete aannames, te
weten:
1. Het gebruik van gegevens uit het verleden om toekomstig gedrag te kunnen
voorspellen hebben de impliciete veronderstelling dat de toekomst deels min of
meer in het verlengde van dat verleden ligt.15
2. Het toezicht op basis van risico-selectie heeft geen of maar een kleine invloed op
het toekomstig nalevingsgedrag.16
3. De omstandigheden bij een vastgoedtransactie vormen een dominante factor
voor het voorspellen van nalevingsgedrag. De prikkels en de gelegenheid bij een
vastgoedtransactie zullen worden gebruikt als profiel (combinatie van indicatoren) voor de kans op (non-)compliant gedrag.17
1.3.1

Afbakening

Mijn onderzoek richt zich op de fiscaal-juridische context van vastgoedtransacties in
Nederland. Leveringen van rechten op Nederlandse vastgoed door middel van een

15
16

17

Bepaald gedrag is weinig veranderlijk en minder gevoelig voor gewijzigde omstandigheden.
Als deze assumptie onjuist is, zouden de interventies moeten worden meegenomen als predictor
en/of zou een meer dynamische modelbouw nodig zijn. Als toekomstig gedrag wel wordt
beïnvloed door de keuzes binnen het toezicht kan sprake zijn van lerend of calculerend gedrag
van de onder toezicht staande personen.
Meer specifiek is de aanname in dit onderzoek dat het feit dat er een gelieerde relatie bestaat
tussen de verkoper en de koper een voorspeller voor een verhoogde kans op fiscale fouten. Deze
aanname wordt in dit proefschrift expliciet gemaakt en getoetst. Zie par. 3.2. voor een nadere
uitwerking.
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notariële akte vormen de basis voor het onderzoek.18 In dit onderzoek versta ik dan
ook onder een vastgoedtransactie een juridische overdracht van vastgoed door
middel van een notariële akte en de inschrijving van deze akte in het openbare
register van het Kadaster.
Omdat er geen gegevens beschikbaar zijn over de levering van economische
eigendomsoverdrachten in het vastgoed laat ik deze leveringen buiten beschouwing.
Om dezelfde reden beperkt dit onderzoek zich tot de leveringen van rechten op in
Nederland gelegen vastgoed (‘stenen’). Eigendomsoverdrachten via overdracht van
aandelen van een rechtspersoon die Nederlands vastgoed bezit, laat ik derhalve
onbesproken.
Fiscaal toezicht moet voldoen aan de eisen van goed toezicht. In het proefschrift gaat
het vooral over de uitwerking van effectief en efficiënt fiscaal toezicht. Deze
beginselen kunnen op een bepaalde manier worden verdeeld in deeleisen.
In dit proefschrift wordt een deeleis van doelmatig en doeltreffend fiscaal
toezicht uitgewerkt, te weten het in kaart brengen van de fiscale risico’s. Het toezicht
heeft hierbij behoefte aan voorspellende theorieën over risico’s.
Het proefschrift is geen uitwerking van een algemene theorie over toezicht en
handhaving. De uitwerking van het risicogerichte fiscale toezicht vindt plaats op een
multidisciplinaire wijze waarbij de relevante vakgebieden zoals toezicht en handhaving, fiscaliteit, psychologie en methodologie in hoofdlijnen worden uitgewerkt.
Hiermee wordt in zekere zin onrecht gedaan aan de overige literatuur die over deze
vakgebieden is verschenen. De meerwaarde van dit proefschrift wordt gezocht in de
synergie van de diverse vakgebieden voor het fiscale toezicht.
1.3.2

Werkwijze

Voor dit onderzoek heb ik geanalyseerd hoe in zijn algemeenheid een theorie wordt
gevormd en getoetst. Vervolgens heb ik zelf een theorie ontwikkeld en getoetst over
de te verwachten fiscale fout bij bepaalde type vastgoedtransacties.
Met behulp van een ‘agent based model’ (hierna ABM) zijn risico’s ingeschat
(hypothese) vanuit microtheorieën. Met deze aanpak worden het gedrag, de motieven en de mogelijkheden van de partijen of factoren in kaart gebracht. Vanuit de
gevormde theorie over de kans op fiscale fouten worden bepaalde risicogroepen
gevormd. Een informatiemodel met relevante kenmerken van die groepen volgt uit
zo’n ABM, waarbij ook de gegevensstromen in kaart zijn gebracht.
De betekenis van deze ABM en microtheorieën werk ik in hoofdstuk 3 nader uit.
In dit onderzoek wil ik een microtheorie formuleren over het te verwachten fiscale
gedrag (wel of geen regelnaleving) inzake gelieerde vastgoedtransacties. Uit de
gevormde groepen (controlegroep en doelgroep) wordt aselect een aantal vastgoedtransacties getrokken die worden beoordeeld op de mate waarin de fiscale regelnaleving wordt gerespecteerd. Dat alles moet leiden tot een beoordeling van de
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De reden hiervan is dat de basis van het gehanteerde datamodel binnen dit onderzoek wordt
gevormd door de Kadastrale registratie.
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gevormde theorie over de kans op fiscale fouten. Zo wordt – idealiter – vastgelegd en
gemeten wat de operationele effecten zijn op de doelmatigheid van het toezicht.
Veelal worden zulke ABM-benaderingen gebruikt om uiteindelijk simulaties te
maken waarin het door regels gestuurde gedrag van betrokken partijen kan worden
bestudeerd.19 Vooralsnog beperk ik mij tot een basis om hypothesen te kunnen
formuleren. In dit onderzoek zijn de resultaten niet verder uitgewerkt in een
simulatiemodel. Dat zou onderwerp van een vervolgstudie kunnen zijn.
Om de steekproef uitvoerbaar te houden en om de capaciteit voor het toetsen van de
hypotheses te beheersen, beoordelen de taxateurs van de Belastingdienst alle posten
met een antwoord op de vraag of zij met de beschikbare informatie de vastgoedtransactie in kwestie kunnen goedkeuren. Als de taxateurs fiscale risico’s zien met
betrekking tot de vastgoedtransactie of als zij onvoldoende informatie hebben om
die te kunnen beoordelen, wordt de transactie niet goedgekeurd. De afgekeurde
vastgoedtransacties worden vervolgens gecontroleerd met aanvullende informatie.
Alle transacties worden in een database vastgelegd. Tevens wordt per transactie
geregistreerd of er een fiscale fout is aangetroffen in de transactie en wat het belang
daarvan is (gederfde belastinginkomsten).
De gemeten resultaten van de controlegroep en de doelgroep vormen de basis om
de hypotheses inzake de risico-inschatting te kunnen toetsen.
Het criterium voor de indeling van de typen vastgoedtransacties is: hoe groot is de
kans op fiscale fouten? Omdat iedere groep vastgoedtransacties een extra investering vraagt om de groepsindeling te rechtvaardigen met behulp van een steekproef,
is het van groot belang dat criteria worden gehanteerd die een groep kunnen
begrenzen en de kans op een fiscale fout in die groep kunnen schatten.
Voor een typering moeten vastgoedtransacties relevante kenmerken (attributen)
etaleren. Een vastgoedtransactie heeft er vele, zoals (niet uitputtend):
– type object (woonhuizen, kantoren, grond, fabrieken, winkels, enzovoorts);
– hoogte van de koopsom;
– hoogte van de WOZ-waarde;
– aantal geleverde objecten;
– type transactie (veiling, akte van inbreng, akte van koop- en verkoop, enzovoorts.);
– type verkoper (particulier, handelaar, belegger, ontwikkelaar, woningcorporatie,
enzovoorts);
– type koper (particulier, handelaar, belegger, ontwikkelaar, corporatie enzovoorts);
– type relatie tussen verkoper en koper (ouder en kind, rechtspersonen met
dezelfde aandeelouder, aandeelhouder en BV, enzovoorts);
– verhouding koopsom en marktwaarde (recente taxatie);
– wijze van financiering transactie.
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Zie Deljoo, Gommans, van Engers en de Laat 2016.
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Gezien het aantal kenmerken zijn er vele typeringen mogelijk. Werkbare criteria met
een voorspellende waarde zijn dan ook onontbeerlijk.
Een verdelingscriterium kan gebaseerd worden op een theorie die is gebaseerd op
de microtheorie en op een ABM. Zo kunnen we meer inzicht krijgen in de motieven,
prikkels en intenties van de handelende partijen. En daarmee in de relatie tussen de
context van een vastgoedtransactie en het risico op fiscale fouten. Wellicht dat dan
een instrument ontwikkeld kan worden om partijen ertoe aan te zetten de regels
beter na te leven.

14

HOOFDSTUK 2

Toezicht en handhaving

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk werk ik de eisen uit die worden gesteld aan het (fiscale) toezicht.
In par. 2.2. behandel ik de taak- en doelstelling van toezicht in het algemeen, waarbij
ik de diverse aspecten van het risicogerichte toezicht uitgebreid behandel. Par. 2.3.
gaat nader in op de betekenis van handhaving en de relatie tussen toezicht en
handhaving. Vervolgens behandel ik in par. 2.4. en 2.5. een aantal aspecten van de
handhaving zoals non-compliant gedrag, responsief handhaven en gedragsnaleving.
In par. 2.6 ga ik in op het doel van belastingheffing en de taak- en doelstelling van de
Belastingdienst, alsmede op de eisen die aan fiscaal toezicht worden gesteld. De
wijze waarop de accountants het toezicht opzetten en uitvoeren is het onderwerp
van par. 2.7. Ik rond dit hoofdstuk af met een samenvatting (par. 2.8).
2.2

Toezicht

2.2.1

Inleiding

In deze paragraaf behandel ik enkele aspecten, ontwikkelingen en vraagstukken uit
rondom het toezicht in algemene zin en ga ik in op de relatie tussen toezicht en
handhaving.
Toezicht houden is een moeilijk vak en kent vele dimensies. Toezichthouders
opereren in een dynamische en geïndividualiseerde maatschappij. Het toezicht heeft
te maken met enkele paradoxen. Na incidenten is er vaak een roep om meer toezicht.
Tegelijkertijd bestaat de wens om minder toezicht, vanuit de behoefte autonoom te
mogen zijn en zelf verantwoordelijkheid te mogen nemen. Daarnaast kennen we het
fenomeen van de ‘regel-risico-reflex’. Na een incident is vaak de reactie dat er niet
alleen meer toezicht en handhaving moet komen, maar ook meer regels.1
In de maatschappij lijkt er weinig begrip te bestaan voor risico’s en fouten die
inherent zijn aan het houden van toezicht. Na incidenten wordt snel de schuldvraag
gesteld: waar was de toezichthouder? Welke maatregelen moeten er getroffen
worden? Zijn er nieuwe regels nodig en dienen bestaande regels aangescherpt te
worden? Een relevante vraag voor de maatschappij en het toezicht is wat feitelijk

1

Toekomst van toezicht, Een verkenning wat nodig is. Bureau Inspectieraad, Inspectieraad, Den
Haag, 2016.

15

2.2.1

Hoofdstuk 2 / Toezicht en handhaving

verwacht kan en mag worden van een toezichthouder. Kunnen die incidenten en
rampen altijd voorkomen? Betekent meer toezicht en meer regels ook een kleinere
kans op fouten?
Het toezicht kan ook niet zonder de samenleving functioneren. Als een te grote
groep de regels niet wil of kan naleven, loopt het toezicht tegen zijn beperkingen aan
(Messere, de Kam & Heady 2005). Deze invalshoek maakt duidelijk dat voor een
toezichthouder de gedragswetenschap relevant is. Waarom worden regels wel of niet
nageleefd en wat vergroot de kans op deviant en compliant gedrag? Een toezichthouder heeft er belang bij dat voldoende leden van de groep de regels kunnen en willen
naleven.
Binnen dit krachtenveld heeft het toezicht de afgelopen jaren ook te maken met
krimpende budgetten. Het toezicht moet met minder mensen en voor minder geld
worden uitgevoerd.
Diverse toezichthouders experimenteren met toezichtsvormen zoals bijvoorbeeld
systeemtoezicht, risicogericht toezicht en horizontaal toezicht.2 De Raad voor het
Regeringsbeleid constateert dat het meten van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de diverse interventies nog in de kinderschoenen staat (WRR 2013).
Het beter en betrouwbaar meten van deze effecten is noodzakelijk om onderbouwde
keuzes te maken in het toezicht en om niet als toezichthouder te blijven hangen in
mythes over het toezicht.3 Effectmeting is een proces dat goed moet worden
ingericht om de diverse aannames in het toezicht en de handhaving betrouwbaar
te kunnen toetsen.
Het durven meten en toetsen van beleid en uitvoering vraagt lef van een toezichthouder. Bovendien is het juist meten van de effectiviteit van het toezicht geen
sinecure. Zelfs als de effecten van het toezicht gemeten worden is het nog de vraag of
en zo ja in welke mate de opgetreden effecten het gevolg zijn van het toezicht of van
overige factoren.
Toezicht
In de kaderstellende visie op toezicht van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid uit 2001 wordt toezicht gedefinieerd als:
‘het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan
gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding
daarvan interveniëren.’4

2

3
4
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Ook krijgen de laatste tijd de onder toezicht staanden zelf steeds meer een rol in het toezicht. De
rol van de overheid wordt minder dominant in het toezicht en er wordt gesproken over ‘from
government to governance’ (Hutter & Jones 2007).
In 2012 besteedde het Tijdschrift voor Toezicht een geheel themanummer aan het onderwerp
effectmeting binnen het toezicht.
Kamer II 2000/01, De kaderstellende Visie op Toezicht.
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Binnen deze definitie wordt toezicht onderscheiden in drie kernactiviteiten:
1 informatie verzamelen;
2 oordelen;
3 interveniëren.
Deze definitie is bijzonder breed geformuleerd. Er is volgens deze definitie ook
sprake van toezicht als bijvoorbeeld een consument informatie verzamelt over een
televisie om te bepalen of die voldoet aan zijn eisen en als dit niet zo is, besluit niet
over te gaan tot een aankoop. In de definitie ontbreekt het bestanddeel dat er bij
toezicht getoetst wordt aan normen. Wellicht impliceert de term ‘daaraan gestelde
eisen’ dat er moet worden getoetst aan normen. Dit zou echter nader gepreciseerd
moeten worden.
In dit onderzoek gebruik ik een engere definitie van toezicht, te weten: toezicht is
het verzamelen van informatie over subjecten en hun handelingen om te kunnen
oordelen over de regelnaleving.5 Hierbij is het van belang dat wordt vastgesteld of
de regels worden nageleefd en daarmee wordt voldaan aan een (rechts)norm.
Deze definitie heeft mijn voorkeur omdat het bij nalevingstoezicht gaat over het
vormen van een oordeel over de regelnaleving. De Belastingdienst heeft voor het
heffen en innen van de rijksbelastingen informatie nodig om te kunnen bepalen wat
en waarover geheven en geïnd moet worden. In deze dissertatie versta ik onder de
algemene term ‘regels’ veelal fiscale rechtsnormen, dat wil zeggen: normen gebaseerd op de fiscale wet- en regelgeving.
Binnen dit onderzoek versta ik onder regelnaleving derhalve het naleven van de
fiscale wet- en regelgeving. De kern bij nalevingstoezicht is dat er op basis van
informatie verkregen uit het toezicht een oordeel wordt gevormd over de regelnaleving. De informatie uit het toezicht vormt de basis voor de oordeelsvorming
over de regelnaleving. Dit maakt dat de elementen informatie en oordeelsvorming
van belang zijn voor nalevingstoezicht. Ik werk deze elementen van informatie en
oordeelsvorming nader uit in dit hoofdstuk.
Ik versta onder handhaving: ‘Handhaving is een samengestelde activiteit, die in
ruime zin, elke handeling omvat die erop is gericht naleving van rechtsregels te
bevorderen of overtreding daarvan te beëindigen.’6
Het element van interventie op basis van het oordeel wordt binnen dit onderzoek
niet gerekend tot het toezicht, maar wordt gerekend tot de handhaving. De reden om
de interventie te rekenen tot de handhaving is omdat de wijze van interventie
invloed kan hebben op de wil tot regelnaleving en handhaving ziet op het vergroten
van de kans daarop (zie par. 2.3).

5
6

Deze definitie kan worden getypeerd als nalevingstoezicht.
Michiels (1995), p. 12.
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In algemene zin gaat het bij toezicht juridisch gezien om het verzamelen van
informatie over de naleving van voorschriften, waarbij gebruik wordt gemaakt van
de bevoegdheden uit hoofdstuk 57 van de Algemene Wet bestuursrecht.8
Binnen dit onderzoek wordt als definitie van controle gebruikt: ‘Controle is het
proces waarin de controlemedewerker deskundig, gestructureerd, systematisch,
onafhankelijk en gedocumenteerd informatie tracht te verkrijgen en objectief tracht
te beoordelen teneinde een antwoord te geven op de vraag of het object dat aan de
controle onderworpen is, voldoet aan bepaalde normen.’9
In dit onderzoek versta ik verder onder toezicht het proces van het uitvoeren van het
toezicht, dus de activiteit toezicht houden.
Controle
Een onderliggende aanname in het toezicht is dat regels beter worden nageleefd als
bekend is dat deze naleving ook wordt gecontroleerd.10
Het begrip controle is een heterogeen begrip en de betekenis is afhankelijk van de
context. Een garagehouder kan controleren of de bandenspanning van een auto op
orde is en een docent kan controleren of er fouten zijn gemaakt in een proefwerk.
Een bedrijf kan ook controleren of alles goed verloopt, waarbij dan bedoeld wordt
dat de risico’s beheerst worden (het zogenoemde ‘in control’ zijn11 ). Hierbij is de
definitie van een risico: de kans dat een bepaald fenomeen zich manifesteert en de
voorziene en onvoorziene gevolgen (schade) die optreden wanneer het risico zich
onverhoopt manifesteert.12 Binnen de context van dit onderzoek is met controle
bedoeld het vaststellen of bepaalde normen worden nageleefd. Hierbij is controle
dan het proces waarbij informatie wordt verzameld met als doel het verkrijgen van
een oordeel over de naleving van de normen. Voor de nadere beoordeling van de
normnaleving werk ik in dit onderzoek met een dichotoom model, hetgeen inhoudt
dat er wel of niet wordt voldaan aan de norm.13
Bij bovenstaande betekenis van controle en toezicht is controle het proces en de
methode om het toezicht vorm te geven.

7
8

9
10
11
12
13
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Titel 5.2. Awb.
De bijzondere bevoegdheden voor het vergaren van informatie door specifieke toezichthouders
zijn in andere wetten geregeld. Zo is bijvoorbeeld het recht op informatie voor het fiscale toezicht
geregeld in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 1959 (artt. 47 tot en met 55 AWR). Art. 1
derde lid AWR laat de regels van de Awb voor het fiscale toezicht buiten toepassing.
CAB, p. 2.
Laplante en Rilstonde (1996) laten in hun studie zien dat niet zozeer de werkelijke kans op
controle van invloed is op de regelnaleving, maar vooral de perceptie van de kans op controle.
‘In control’ zijn is een term uit de accountantsleer, waar het ziet op het geheel van maatregelen,
gericht op het optimaal sturen en beheersen van processen binnen organisaties.
Wat voor gevolgen aanvaardbaar zijn, is afhankelijk van de betreffende actor. Wat voor de één een
aanvaardbaar risico is, is dat voor een ander niet. Dat maakt risicobeheersing een sociale kwestie.
Naast het dichotoom model van normnaleving zijn er ook graduele opvattingen van normnaleving. Bij een dichotoom model van regelnaleving worden regels wel of niet nageleefd, terwijl bij
een gradueel model van regelnaleving de regels meer of minder worden nageleefd.
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Combinatie risicogericht en aselect toezicht
Uit een overzichtsstudie van Cohen (2000) naar de effecten van inspecties op de
naleving van (milieu)regelgeving bleek dat de combinatie van toezicht met behulp
van risicogroepen en willekeurige surveillance een preventieve werking had op de
regelnaleving. De mate van preventieve werking van het toezicht bleek af te hangen
van de wijze waarop het toezicht werd uitgevoerd. Bij het onderzochte toezicht op
schepen bleek het werken met risicoclassificatie van ‘high risk’ schepen gecombineerd met aselecte inspecties de preventieve werking met betrekking tot de regelnaleving te versterken. Risicoclassificatie is de activiteit waarbij objecten, processen
of verschijnselen op grond van overeenkomsten in eigenschappen of kenmerken
worden ingedeeld in groepen met verschillende risico’s. Bij de groepsindeling is dan
de (gepercipieerde) kans op een risico van een groepslid bepalend voor de groepsindeling.
In de bovenstaande studie zijn groepen gemaakt van type schepen waarbij per
groep een bepaalde kans op fouten is geschat. Deze groepen zijn gevormd op basis
van bepaalde risico-indicatoren. Een fout is binnen dit onderzoek het niet naleven
van de getoetste regels. In deze studie is vervolgens gemeten in welke mate de
getoetste regels werden nageleefd per groep. De preventieve werking van het
toezicht bleek lager als er uitsluitend aselecte steekproeven werden uitgevoerd of
als er uitsluitend schepen werden gecontroleerd met een risicoprofiel. Juist de mix
van risicogroepen en aselect toezicht leverde de hoogste preventieve werking op.
Het werken met controlegroepen en risicogroepen om te kunnen meten wat het
effect is van een bepaalde werkwijze is noodzakelijk om effectmeting mogelijk te
maken. Ook is het van belang om na een interventie te meten welk effect optreedt.
Niet het optimaliseren van de trefkans is immers het einddoel, maar juist het
vergroten van de kans op regelnaleving dient bereikt te worden.
Het werken met risicoclassificatie is een actuele werkwijze binnen het toezicht
(Huisman 2001). De door Cohen (Cohen 2000) beschreven effecten lijken de
aanname over de effectiviteit van deze werkwijze te ondersteunen, onder de
voorwaarde dat risicoclassificatie wordt gecombineerd met aselect toezicht. Het
werken met risicoclassificatie kent ook beperkingen en risico’s (zie par. 2.3.3). Mede
hierdoor wordt binnen het toezicht veelal gewerkt met een combinatie van risicogericht toezicht en aselect toezicht. De beperking van het werken met risicoclassificatie
zit onder andere in het feit dat er altijd onbekende risico’s kunnen zijn waarmee bij
de risicoclassificatie geen rekening wordt gehouden en dat niet altijd de juiste
informatie beschikbaar is voor het toezicht om risicogroepen te kunnen onderscheiden (de Wolf I. & M.E. Honingh 2014). De werkwijze van risicogericht toezicht
gecombineerd met aselect toezicht maakt een fundamenteel onderdeel uit van het
modelmatige toezicht binnen dit onderzoek. In hoofdstuk 3 werk ik deze combinatie
verder uit.
2.2.2

Functies van toezicht

Een toezichthouder houdt toezicht op de naleving van alle relevante regels (normen)
voor de gehele doelgroep. In dit onderzoek wordt met de toezichthouder de
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organisatie bedoeld die bij of krachtens wettelijk voorschrift belast is met het
houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk
voorschrift. Voor het fiscale toezicht is onder meer de Belastingdienst de toezichthouder.
Zoals ik in par. 2.2.1. aangeef, versta ik onder toezicht het proces van het uitvoeren
van het toezicht.
De laatste tijd is het toezicht sterk in beweging. Toezichthouders hebben te maken
met tegenstrijdige belangen en verwachtingen van burgers, ondernemingen, bestuur
en politiek (WRR 2013).14
Een toezichthouder dient een effectieve en efficiënte handhavingsstrategie te
hebben binnen haar opdracht (Ottow 2011). De kosten voor toezicht zien niet alleen
op de kosten voor de toezichthouder maar ook op de kosten voor de gecontroleerde
en daarmee ook op de kosten voor de samenleving. Te veel toezicht kan zelfs de
gedragsnaleving van de doelgroep negatief beïnvloeden (Adreoni, Erard en Feinstein
1998).
In zijn algemeenheid is het de taak van een toezichthouder om het toezicht doelmatig en efficiënt uit te voeren binnen haar opdracht. Dit betekent dat de toezichthouder de juiste hoeveelheid toezicht en het juiste soort toezicht moet uitvoeren om
regelnaleving te bevorderen. Maar dit betekent ook voldoende toezicht om te
bereiken dat er voldoende informatie wordt verzameld voor een betrouwbaar
oordeel over de aannames en keuzes die binnen de handhaving zijn gemaakt.
Toezicht is dan geen doel op zich maar heeft enkele functies:
1 Het verkrijgen van een informatiepositie over de regelnaleving.
2 Het verkrijgen van een informatiepositie over de effecten van de keuzes in de
handhaving (effectmeting).
3 Het verkrijgen van inzicht in de actoren en motieven (structuren en patronen)
van regelnaleving van groepen en personen.
4 Het falsificeren van aannames over de inschatting van de kans op fouten bij
bepaalde gebieden, processen en subjecten (a-posteriorikans).
5 Het vergroten van de kans op regelnaleving.
Ik versta onder doeltreffend of effectief toezicht, toezicht dat zodanig wordt
vormgegeven en uitgevoerd dat de bovenstaande functies van toezicht worden
gerealiseerd.
‘Effectiviteit is de mate waarin gestelde doelen worden bereikt.’ (Keuning &
Eppink 1993).
De eerste twee functies van het toezicht dienen gerealiseerd te worden in de
operationele cyclus van het toezicht en de laatste drie functies van het toezicht
kunnen worden bereikt door middel van het modelmatig ontwerpen en uitvoeren
van het toezicht. In hoofdstuk 3 ga ik nader in op het ontwerpen van een modelmatige aanpak binnen het toezicht.
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Hier vormt de maatschappelijke functie van toezicht en de meerwaarde voor de publieke
belangen een fundamenteel uitgangspunt.
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Toezicht moet dienstbaar zijn aan handhaving. Het is geen doel op zich maar een
middel om het doel van de handhaving en daarmee het doel van de rechtsnorm te
realiseren. Voor handhaving is het nodig dat er kennis aanwezig is hoe de kans op
een gewenste naleving van de regels positief beïnvloed kan worden. Hiervoor is
kennis nodig over de structuren en patronen binnen het systeem waarop gehandhaafd wordt. Met andere woorden: een belangrijk doel bij het toezicht is om de
handhaving onderbouwde instrumenten te verstrekken hoe de kans op het gewenste gedrag beïnvloed kan worden. Voor de handhaving is het van belang om te
weten welke elementen invloed hebben op de kans op een fout of juist op het
gewenste nalevingsgedrag.
2.2.3

Informatie voor toezicht en agency theorie

Toezichthouders verzamelen informatie om vast te kunnen stellen of normen
worden nageleefd (oordeelsvorming).
Met betrekking tot deze behoefte aan informatie voor het toezicht beschreven
Michael Jensen en William Meckling het zogenoemde principal-agentprobleem in de
agencytheorie (Jensen en Meckling 1976).15 Ik introduceer dit concept kort om de rol
van informatie voor het toezicht te verduidelijken en om het fenomeen informatieasymmetrie te introduceren. Informatieasymmetrie in het toezicht wil zeggen dat de
toezichthouder een informatie achterstand heeft ten opzichte van de onder toezicht
staande personen.
De betekenis van de termen agent en agency uit de agencytheorie komt niet overeen
met de betekenis van dezelfde termen uit de concepten van de agent based modeling ( hierna ABM). Bij die laatste is de agent een basis concept met een agentrol
gebaseerde interne structuur (geloof, verlangens en intenties) en vermogens tot
informatieverwerking, redeneren en het uitvoeren van acties. In ABM worden de
agents geadapteerde agentrollen en de relaties tussen de agents beschreven. Binnen
ABM worden overigens vaak andere rollen onderscheiden dan in de agencytheorie
van Jensen & Meckling, vaak ook elkaar completerende rollen, zoals bijvoorbeeld
koper-verkoper, ouder-kind, docent-student, of aanvullende rollen, producent, vervoerder, tussenhandelaar, verkoper, klant etc. In par. 3.4. werk ik een meer gedetailleerde conceptualisatie van dit principe van ABM verder uit.
Volgens Jensen en Meckling bestaat er een driehoeksverhouding tussen de ondernemingsleiding (hierna de agent), het maatschappelijk verkeer (hierna de principal) en
de toezichthouder (hierna de monitor). De principal wil weten of de agent zich aan de
verplichtingen houdt. De principal kan echter niet continu informatie vergaren over
de verrichtingen van de agent. Er is dus een achterstand aan informatie (informatieasymmetrie). Bovendien kan de agent ruis aanbrengen in de informatie voor de

15

Naast deze economische invalshoek over informatie en rechten en verplichtingen zijn hierover
ook andere invalshoeken zoals een juridische invalshoek waarbij gesproken wordt over normadressanten en een sociologische invalshoek waarbij gesproken wordt over actoren.
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principal.16 De principal houdt hier rekening mee en organiseert onder andere een
monitorfunctie.
Agent
(ondernemingsleiding)
Informatie/verantwoording

Monitor
(toezichthouder)
Rapportage

Principal
(maatschappelijk
verkeer)

Figuur 1: Principal-agent model
In dit proefschrift is het begrip agent vaak synoniem aan: de belastingplichtige, de
belanghebbende, de (ver)koper, de natuurlijk persoon of de rechtspersoon die iets
doet of nalaat in het maatschappelijk verkeer.
Niet zelden start toezicht vanuit een bepaald signaal of bepaalde informatie. Deze
werkwijze kent echter het risico dat de beschikbare signalen en informatie te veel de
keuzes in het toezicht bepalen. In deze werkwijze schuilt een paradox. De toezichthouder wil op basis van informatie keuzes maken. Echter de beschikbaarheid en
betrouwbaarheid van informatie staat voor een toezichthouder vaak onder druk.
Hierdoor kan het voorkomen dat een toezichthouder niet acteert omdat er geen
signalen of geen informatie beschikbaar is of omdat een bepaald risico niet bekend
is. Toezichthouders moeten daarom investeren in een adequate informatiepositie, in
het kennen van de omstandigheden van bepaalde gebeurtenissen en continu op
zoek zijn naar onbekende risico’s en nieuwe informatie(bronnen). Het kennen van
de omstandigheden van een gebeurtenis is voor een toezichthouder relevant omdat
de omstandigheden rond een bepaalde gebeurtenis van invloed kunnen zijn op de
kans op het niet naleven van regels.17
De invloed van de sociale omgeving in de keuzes en het gedrag van personen
wordt in de volgende zin treffend samengevat: ‘De invloed van sociale normen op

16
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Het risico op ruis heet in de agencytheorie ‘adverse selection’. Dat het voeren van regie op het wel
of niet beschikbaar stellen van informatie voor fiscaal toezicht een relevante factor is, mag blijken
uit fiscale dossiers zoals de Panama-papers, zwartspaarders, offshore vennootschappen. Hierbij
worden soms kosten nog moeite gespaard om informatie over fiscale bronnen niet beschikbaar te
stellen voor de fiscus. Hierdoor groeit de bedoelde informatieasymmetrie.
De gedragswetenschap kent een theorie dat onder andere de sociale en fysieke omgeving de
keuzes en het gedrag beïnvloedt.

Toezicht

2.2.3

het gedrag van mensen kan nauwelijks worden overschat’ (Postmes, Steg en Keizer
2009).18
Het vorenstaande betekent dat bij het inschatten van de risico’s een toezichthouder ook de sociale normen, de sociale omgeving en de omstandigheden mee
dient te nemen.
Hoewel de agencytheorie niet zozeer uitgaat van het collectieve maatschappelijk
verkeer maar van de specifieke belangen van de individuele principal geeft het wel
aan dat vanwege de verschillen in informatie tussen de agent en de principal een
monitor (toezichthouder) nodig is. De principal-agenttheorie geeft aan dat toezicht
nodig is om het voor de agent mogelijk te maken te ondernemen. De ondernemer wil
bijvoorbeeld een vergunning hebben of wil geld lenen van de bank. De principal (de
financier) is onder bepaalde voorwaarden bereid hieraan mee te werken.
De onderneming heeft het recht om te ondernemen en deel te nemen aan het
rechtsverkeer, inclusief de verplichting om de regels na te leven met inbegrip van het
afleggen van verantwoording hierover. Met het verstrekken van informatie over de
regelnaleving wordt invulling gegeven aan deze verantwoording. Om te kunnen
ondernemen maakt de ondernemer ook kosten om de verantwoording te kunnen
afleggen aan de monitor of de principal.19 De monitor heeft de opdracht om bepaalde
normen te handhaven en heeft daarom ook recht op de informatie die nodig is om
deze taak uit te voeren. De maatschappij verwacht van de toezichthouder dat de
regels voor iedereen worden gehandhaafd. De overheid heeft immers de verplichting om oneerlijke marktwerking en verstoring van de welvaartsverdeling te voorkomen.20 Deze conceptualisatie geeft nog niet duidelijk weer wat de relatie is tussen
handhaving en toezicht. Het verband tussen toezicht en handhaving is nader
uitgewerkt in par. 2.4.
Rechten en verplichtingen
Om toezicht uit te kunnen voeren heeft een toezichthouder informatie nodig. Ook
rondom deze informatie bestaan in het toezicht rechten en verplichtingen. Er bestaat
een rechtsverhouding tussen de toezichthouder en de onder toezicht staanden.
Rechten en verplichtingen (moeten en kunnen) vormen de basisbeginselen van
rechtsverhoudingen. De rechten en verplichtingen vormen fundamentele, onderling
onherleidbare rechtsverhoudingen (Hohfeld 1913).
Hohfeld onderkende de volgende tegenover elkaar staande rechten en verplichtingen:
1. recht <–> plicht;
2. vrijheid <–> geen recht;
3. bevoegdheid <–> gehoudenheid;
4. immuniteit <–> onbevoegdheid.
18
19
20

In Groepsnormen en gedrag, sturing door sociale identiteit en dialoog, opgenomen in WRR 2009,
p. 139.
Deze kosten worden in de agencytheorie transactiekosten genoemd.
Op basis van het uit de jurisprudentie voorkomende algemene beginsel van behoorlijk bestuur is
het gelijkheidsbeginsel ontstaan. Feitelijk vloeit dit gelijkheidsbeginsel al voort uit art. 1 GW. Een
toezichthouder moet op basis van dit artikel gelijke gevallen gelijk behandelen.
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De keerzijde van deze rechten nemen per keer een andere gedaante aan. Zo valt bij
een koopovereenkomst het recht tot levering van de koper te onderkennen (right).
Hiertegenover heeft de verkoper de plicht tot levering (duty). De verkoper heeft
daarbij dan wel weer het recht op ontvangst van de betaling en de koper heeft de
plicht tot betaling.
De eigenaar heeft het recht (vrijheid) om te beschikken over het goed, terwijl een
andere de plicht heeft om het bezit en het gebruik te respecteren (geen recht).
Een koper heeft de macht om een onherroepelijke koopovereenkomst te sluiten
(bevoegdheid). Hiertegenover heeft de verkoper een verplichtingen om de overeenkomst na te komen (gehoudenheid).
Als een regel slechts wordt gehandhaafd voor een deel van de doelgroep, kan het
deel van de normadressanten waar niet gehandhaafd wordt voordeel hebben van de
afwezigheid van handhaving. Als bijvoorbeeld een bouwonderneming voor het
bouwen van een nieuw huis omzetbelasting moet berekenen aan de klant en deze
dient af te dragen aan de fiscus, heeft een bouwonderneming concurrentievoordeel
als hij zich kan onttrekken aan deze verplichting tot het berekenen en afdragen van
omzetbelasting terwijl andere bouwondernemingen dit niet kunnen. De bouwonderneming kan dan een offerte uitbrengen zonder de omzetbelasting. Omdat hij
tegen lagere kosten kan werken kan hij ook een lagere prijs offreren. Een lagere
offerte vergroot de kans op opdrachten, waardoor een ongelijke situatie ontstaat
tussen de bouwondernemingen. Een bouwonderneming die deze regel naleeft,
verwacht van de toezichthouder dat de regel ook voor andere bouwondernemingen
wordt gehandhaafd.
Als de regels niet voor iedereen worden gehandhaafd kan de persoon die de
regels naleeft, nadeel hebben dat anderen dezelfde regel niet naleven omdat
hierdoor concurrentieverstoring kan ontstaan.21 Hierdoor ontstaat dan rechtsongelijkheid en verstoort de wijze van handhaving de marktwerking. Ook om die reden is
de toezichthouder verantwoordelijk voor het toezicht op de gehele doelgroep.
Tegenover de gehoudenheid van een ondernemer om de regels na te leven staat
de bevoegdheid van de overheid om die regels te handhaven. Vanuit de welvaartstheorie dient het toezicht marktfalen tegen te gaan (Ogus 2004 a, p.29 en Ogus
2004b). Er is sprake van het falen van de markt als het gedrag van ondernemingen
en personen als gevolg heeft dat de gewenste of economische welvaartsverdeling
onder druk komt te staan.
Voor rechtseconomen is het doel van het recht mede om te voorkomen dat het
optimaliseren van de persoonlijke welvaart afwijkt van het nastreven van het
optimaliseren van de collectieve welvaart (Schwitters 2011).
Bovendien kan het feit dat niet bij iedereen de regel wordt gehandhaafd invloed
hebben op de bereidheid tot het naleven van de regels (Kahan 2003). Als bekend is
dat een regel niet bij iedereen wordt gehandhaafd, kan dit invloed hebben op de
21
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Wetgeving dient te zorgen voor een level playing field (M. Appelman e.a. 2003), een gelijkwaardig
speelveld, waarbij gelijke kansen en verplichtingen gelden voor vergelijkbare individuen. Een
internationaal opererend koffiehuis dat in een bepaald land geen winstbelasting hoeft te betalen,
heeft een concurrentievoordeel ten opzichte van koffiehuizen die deze winstbelasting wel
moeten betalen.
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bereidheid van de gehele groep om de regel na te leven. Over het algemeen zijn
regels alleen te handhaven als een voldoende aantal leden uit de doelgroep de regel
naleeft.
Kosten informatieverstrekking
Zowel de verplichting om informatie te verstrekken als de verplichting om te
handhaven gaan gepaard met kosten.22 De kosten voor de ondernemer voor het
verstrekken van de informatie vormen een onderdeel van de transactiekosten
(Williamson 1998). Het is wenselijk dat de kosten van de verantwoording en de
kosten van de handhaving zo laag mogelijk blijven binnen het doel van de verantwoording en de handhaving. De maatschappij betaalt immers de kosten van het
toezicht en de handhaving van de overheid. Niet wenselijk is dat minimalisatie van
de kosten van het toezicht bepalend wordt voor hoe het toezicht en de handhaving
wordt ingericht. Naast een efficiëntie-eis (doelmatig) wordt er immers ook een eis
van effectiviteit (doeltreffendheid) gesteld aan een toezichthouder. De maatschappij
mag dan ook van de overheid verwachten dat het toezicht en de handhaving op
zowel een doelmatige als een doeltreffende wijze uitgevoerd wordt en dat een
toezichthouder transparant is over de gemaakte keuzes en de resultaten.
Vanuit de rechtseconomische invalshoek dienen de totale kosten van de informatieverstrekking en -vergaring zo laag mogelijk te zijn, waarmee het doel van het
toezicht en de handhaving wel gehaald kan worden. Het doel van de rechtseconomen is immers het optimaliseren van de welvaart, waaruit de noodzaak van
minimalisatie van de transactiekosten binnen het doel voortvloeit.
Het voorgaande betekent dat er vanuit de kostenbeheersing van de transactiekosten evenwicht moet bestaan tussen de hoeveelheid en soort informatie die de
ondernemer produceert voor het toezicht en de hoeveelheid en soort informatie die
de toezichthouder inwint voor het toezicht. Met andere woorden er moet niet te veel
informatie23 voor het toezicht worden geproduceerd of gevraagd, maar ook niet te
weinig. Als er te weinig informatie beschikbaar is voor het toezicht, moet de
toezichthouder aanvullende werkzaamheden uitvoeren om een oordeel te kunnen
geven over de naleving van de regels. Deze aanvullende werkzaamheden kosten
weer geld, waardoor het welvaarteffect van een regel verminderd. Bovendien
ontstaat bij het ontbreken van de benodigde informatie de kans dat niet iedereen
in het toezicht betrokken kan worden omdat volledig toezicht zelden uitvoerbaar is.
Voor het optimaliseren van het welvaartseffect geldt als voorwaarde dat ook de
informatiestroom ten behoeve van het toezicht optimaal zijn.
De beschikbaarheid van de benodigde en de valide informatie is een noodzakelijke randvoorwaarde voor een toezichthouder om het toezicht doelmatig en doeltreffend te kunnen uitvoeren. Informatie is valide voor het toezicht indien deze
informatie ook daadwerkelijk inzicht geeft in de risico’s en over de (kans op)
regelnaleving. Omdat wetgeving en toezicht onlosmakelijk met elkaar verbonden
22
23

Dit principe is bekend als transactiekosteneconomie, waarbij toezicht en handhaving geld kosten
als gevolg van de transactiekosten die hiervoor gemaakt worden (Coase 1984).
Informatie moet juist, volledig, tijdig, controleerbaar nauwkeurig en valide zijn. Er dient vooral
informatie beschikbaar te zijn waarmee de toezichthouder risico’s kan inschatten en vervolgens
kan bepalen of de regels zijn nageleefd (zie par. 3.3).
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zijn, is het wenselijk dat er bij wetgeving juridische kaders worden gemaakt
waarmee de toezichthouder de bevoegdheid krijgt om de benodigde informatie
voor het toezicht in te winnen. De wetgeving dient een toezichthouder in staat te
stellen om efficiënt een oordeel te kunnen geven over de regelnaleving. Hiervoor is
het nodig dat de wetgever de vraag beantwoordt welke informatie noodzakelijk is bij
bepaalde wetgeving om het toezicht efficiënt te kunnen uitvoeren, en dat de
wetgever vervolgens ook organiseert dat deze informatie beschikbaar komt. Voor
de kosten van toezicht is het ook van belang wie de verplichting krijgt om de
benodigde informatie te verstrekken en of er een actieve brengplicht is of dat
de toezichthouder moet halen. De informatiebehoefte en het aanleveren van
informatie voor het toezicht op de naleving van wetten dient in de wetgeving
(voorstellen) te worden meegenomen. Wetgeving waarbij dit niet goed is geregeld
voor het toezicht, is suboptimaal. Met de wetgeving kan dan wel een ordenend en
welvaart verhogend effect worden bereikt, maar een suboptimaal toezicht vermindert dan weer deze effecten. Bovendien komt het behouden van een gelijkwaardig
speelveld voor een toezichthouder onder druk te staan als er geen goede inschatting
gemaakt kan worden over de kans dat de regels worden nageleefd. Het inschatten
van deze kans voorafgaand aan het toezicht vormt een belangrijke stap in het
doelmatig kunnen uitvoeren van het toezicht. Als de toezichthouder deze kans
vooraf niet goed kan inschatten, kan de kans toenemen dat de toezichthouder te veel
of te weinig toezicht inzet.
Een voorbeeld van rechten en plichten om te mogen acteren in het maatschappelijk
verkeer doet zich voor bij de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur (Wet Bibob). De Wet Bibob kent voorwaarden om een beschikking
te krijgen voor een vergunning, toekenning, goedkeuring, erkenning, registratie of
ontheffing zoals bedoeld in bijvoorbeeld de Drank- en Horecawet en de Opiumwet.24
Voor een aantal activiteiten in Nederland is deze vergunning, toekenning, goedkeuring, erkenning, registratie of ontheffing vereist. De Wet Bibob regelt onder welke
voorwaarden hiervoor een beschikking verkregen kan worden.25
De beschikking kan worden geweigerd of worden ingetrokken indien er ernstig
gevaar bestaat dat de beschikking mede wordt gebruikt om uit gepleegde strafbare
feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten of om
strafbare feiten te plegen.26 Hiermee is het doel van de Wet Bibob om te voorkomen
dat met de activiteit de regels niet worden nageleefd. Het instrument om dit te
kunnen voorkomen is de benodigde beschikking. Feitelijk wordt hier een extra
drempel opgeworpen om de gewenste activiteit te kunnen uitoefenen. Om het recht
op uitoefening te verkrijgen is een beschikking noodzakelijk. Om de benodigde
beschikking te verkrijgen, moet de betrokkene (plicht) bepaalde gegevens en
bescheiden verschaffen, waarbij ook is geregeld op welke wijze de informatie
verstrekt dient te worden.27 Hiermee is wettelijk geregeld dat de instantie die
24
25
26
27
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Art. 1, letter c Wet Bibob.
Ook geldt de Wet Bibob sinds 1 juli 2013 voor vastgoedtransactie door een rechtspersoon met een
overheidstaak.
Art. 3, eerste lid Wet Bibob.
Art. 30 Wet Bibob.
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moet beoordelen of er wel of geen sprake is van het eerdergenoemde ernstige
gevaar, de wettelijk bepaalde informatie ontvangt op basis waarvan tot oordeelsvorming gekomen kan worden over wel of geen ernstig gevaar. De werkwijze bij de Wet
Bibob kan gezien worden als een moderne combinatie van toezicht en handhaving.
Het toezicht ziet op het deel waarbij informatie wordt verzameld om vast te stellen
of aan de voorwaarden wordt voldaan. De handhaving ziet op het feit dat door
middel van het eisen van een beschikking voor bepaalde activiteiten de kans op het
niet naleveren van de regels wordt verkleind. De Wet Bibob is een voorbeeld waarbij
de wettelijke bepalingen, de instantie die tot een oordeel moet komen, de instrumenten (informatie) krijgt waarmee doelmatige oordeelsvorming mogelijk wordt
gemaakt. Het doel van de Wet Bibob is, zoals hiervoor beschreven, het voorkomen
dat met een bepaalde activiteit de regels niet worden nageleefd. Om kennis te
vergaren of de gehanteerde criteria voor het wel of niet verlenen van een vergunning
bijdragen aan dit doel, zou aselect ook een bepaalde hoeveelheid vergunningen die
niet voldoen aan de voorwaarden wel moeten worden verleend om vervolgens te
kunnen vaststellen of hier dan de vermeende non-compliance optreedt. Deze
methodiek dient voor het toetsen of de ontwikkelde criteria wel werken. Tevens
zou het methodisch wenselijk zijn om ook te meten of er sprake is van noncompliance bij bepaalde activiteiten waarvoor wel een vergunning is verleend om
vervolgens te analyseren of de criteria voldoende zijn.28
2.2.4

Vormen van toezicht

Er zijn diverse vormen van toezicht:29
1. Nalevingstoezicht: toezicht op de naleving van wetten en regels.
2. Kwaliteitstoezicht: toezicht op het verzorgen van voldoende kwaliteit door de
onder toezicht staande.
3. Interbestuurlijk toezicht: toezicht van de ene overheid op de uitvoering van taken
door de andere overheid.
4. Markttoezicht: toezicht op de goede werking van de markt.
5. Systeemtoezicht: de toezichthouder probeert nalevingsinformatie te verkrijgen
via de bedrijfseigen systemen van de onder toezicht staande organisatie.
Binnen het nalevingstoezicht bestaan de volgende hoofdstromingen (Blokdijk 2001):
1. Primair gegevensgerichte controlebenadering (richt zich vooral voornamelijk op
de juistheid).
2. Primair systeemgerichte controlebenadering (richt zich meer op de werking van
een systeem).
3. Neoklassieke controlebenadering (moderne variant op de gegevensgerichte benadering) (Westra & Mooijekind 2004).
4. Controlebenadering volgens het model van de risicoanalyse (afhankelijk van
risico-inschatting keuze tussen gegevens gericht of systeem gerichte benadering).
28
29

Dit raakt de aspecten van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid (sensitiviteit en specificiteit) van
de gehanteerde criteria.
Zie WRR 2013, p. 31 en Interbestuurlijk toezicht herijkt, Toe aan nieuw zicht op overheden,
bestuurlijke werkgroep Alders, 7 december 2005, Den Haag.
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Bij de primair systeemgerichte controlebenadering is het vaststellen van de opzet,
het bestaan en de werking van het systeem geen zelfstandig einddoel, maar een
middel om de kans te kunnen inschatten dat de regels zijn nageleefd. Vandaar dat
deze controlebenadering wel onder het nalevingstoezicht valt.
Ad 1. Primair gegevensgerichte controlebenadering
Bij de primair gegevensgerichte controlebenadering concentreert de toezichthouder
zich voornamelijk op de inhoudelijke juistheid van de verantwoording zelf. Zo kan
de Belastingdienst bijvoorbeeld de juistheid van een ingediende fiscale aangifte
beoordelen. De ingediende aangifte is dan het vertrekpunt van het toezicht. Binnen
de primair gegevensgerichte controlebenadering wordt in eerste instantie gekeken
naar de juistheid van de aangifte. Met een zogenoemde synthetische of analytische
controleaanpak kan de juistheid van de aangifte worden bepaald. Bij de synthetische
of bottom-up controleaanpak wordt vanuit de primaire registraties uiteindelijk de
verantwoording (aangifte) beoordeeld. Bij de analytische of top down controleaanpak vindt de controle plaats vanuit de verantwoording en worden de onderliggende
transacties uitsluitend in detail gecontroleerd als dat noodzakelijk is.30
Ad 2. Primair systeemgerichte controlebenadering
Bij de primair systeemgerichte controlebenadering verschuift de kern van het
onderzoek van de verantwoording (jaarrekening of fiscale aangifte) naar de systemen van interne beheersing en interne controle van de organisatie. Bij organisaties
met een hoger controlebewustzijn en voldoende interne controlemaatregelen kan
voor het toezicht gesteund worden op de maatregelen van de administratieve
organisatie en interne controle. Ook bij de agencytheorie is het uitgangspunt dat
de organisatie primair zelf verantwoordelijk is om aan de wet- en regelgeving te
voldoen. Binnen de primair systeemgerichte controlebenadering wordt ervan uitgegaan dat de organisatie ook zelf een belang heeft om de risico’s te kennen en te
beheersen.
Bij het primair systeemgerichte toezicht wordt de opzet, het bestaan en de
werking van de administratieve organisatie en de interne beheersing onderzocht.
Er wordt bewijsmateriaal gezocht voor het onderbouwen van de inschatting van de
werking van de administratieve organisatie en de interne beheersing.
Ook hier is dus een deugdelijke grondslag noodzakelijk om tot een deugdelijk
oordeel te komen.
Binnen de primair systeemgerichte controlebenadering wordt voor die aspecten
waar niet gesteund kan worden op de administratieve organisatie en interne
beheersing een primair gegevensgerichte aanpak gehanteerd.
De fundamentele hypothese bij deze controlebenadering is dat bij een goede
opzet, bestaan en werking van de interne beheersing de kans op fouten in de
aangifte of jaarrekening kleiner is. Essentieel is dat bij deze controlebenadering deze
fundamentele hypothese ook wordt gefalsificeerd. Met andere woorden: wat is de
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Bijvoorbeeld omdat die posten getrokken worden in een aselecte steekproef.
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specificiteit en de sensitiviteit van de indicator interne beheersing voor de kans op
fiscale fouten en het te verwachten fiscale nadeel?
In feite vormt de hypothese dat een goede interne beheersing de kans op fouten
verkleint een theorie binnen het risicogerichte toezicht. Processen en organisaties
die een goede werkende interne beheersing hebben, krijgen dan minder gegevensgericht toezicht. Echter, om deze vermindering te mogen toepassen is het wel
noodzakelijk dat de hypothese wordt getoetst.
Ad 3. Neoklassieke controlebenadering
In een neoklassieke controlebenadering worden gegevensbestanden integraal gecontroleerd. Posten met een opvallend profiel en/of posten vanuit een steekproef
worden hierbij in detail beoordeeld.
Omdat in toenemende mate de administraties en bestuurlijke informatievoorzieningen zijn geautomatiseerd, kunnen de kosten van een bottom-up controlebenadering aanzienlijk worden beperkt. Dit maakt het mogelijk om relevante
gegevensbestanden integraal te controleren. Met de toepassing van geavanceerde
audit software kan een hoge mate van efficiëntie worden bereikt.
Ook bij deze werkwijze is het van belang om valide profielen en risico-inschattingen te hebben, die vervolgens continu worden getoetst.
Ad 4. Controlebenadering volgens het model van de risicoanalyse
Het concept van de risicobenadering bij de controle is voortgekomen uit de
efficiëntie-eis. Ik behandel deze benadering wat uitgebreider, omdat het risicogerichte toezicht onderdeel uitmaakt van dit proefschrift.
Omdat een volkomen en volledige controle veelal onbetaalbaar is, worden keuzes
gemaakt waaraan meer of minder aandacht besteed wordt binnen de controle. Het
risico op fouten in de verantwoording bepaalt mede de omvang van de controlewerkzaamheden.31 In dit proefschrift versta ik onder risicogericht toezicht, toezicht
waarbij de geschatte kans op fouten mede de hoeveelheid controlewerkzaamheden
bepaald.
De kans op fouten valt uiteen in:
1. de kans op fouten voor de werking van de maatregelen van interne controle
(inherent risico);
2. de kans op fouten na de werking van de maatregelen van interne controle (intern
controlerisico).
Als beide risico’s beperkt zijn, kunnen de controlewerkzaamheden binnen deze
controlebenadering beperkt worden. Essentieel hierbij is wel dat de inschatting van
het risico onderbouwd kan worden met bewijsmateriaal. De grootte van het
inherente risico en het intern controlerisico bepaalt de grootte van het zogenoemde
ontdekkingsrisico. Hierbij is het ontdekkingsrisico het risico dat bij de werkzaamheden van de controle een onjuistheid niet wordt ontdekt. Het ontdekkingsrisico

31

Feitelijk bevat de eerdergenoemde werkwijze van de Belastingdienst volgens het CAB ook een
risicogerichte aanpak, zie par. 2.2.
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valt te verdelen in het cijferanalyserisico en het steekproefrisico. Hierbij is het
cijferanalyserisico het risico dat onvolkomenheden die intern niet zijn gesignaleerd
en gecorrigeerd evenmin worden ontdekt bij de cijferanalyses bij de controle. Het
steekproefrisico is het risico is het risico dat deze fouten ook niet bij de overige
gegevensgerichte controlewerkzaamheden32 worden ontdekt.
Doelstelling binnen deze benadering is dat de controlewerkzaamheden zodanig van
aard en omvang zijn dat de kans dat er tot een verkeerd oordeel gekomen wordt bij
de controle, acceptabel klein is.33
Risico’s
Het uitvoeren van toezicht vanuit de werkwijze van risicogericht toezicht is echter
niet geheel zonder risico’s (de Wolf & Honingh 2014). Onder andere bestaat het
gevaar dat er meer toezichtcapaciteit wordt besteed aan de bekende risico’s dan aan
fenomenen die de uitkomst wel beïnvloeden maar tevoren niet als risico zijn
meegenomen. Ook bestaat het risico dat er onjuiste keuzes worden gemaakt doordat
fouten of fenomenen niet worden ontdekt of onderkend.
Het risico van het werken op basis van risicoanalyse wordt versterkt doordat het
vooral aantrekkelijk is om op zoek te gaan naar bekende risico’s die ook nog eens
eenvoudig te traceren zijn, doordat hierover informatie beschikbaar is en/of doordat
het vinden van deze risico’s relatief arbeidsextensief is. Sparrow (2000) geeft een
voorbeeld van de Amerikaanse belastingdienst die vooral aandacht bestede aan de
aangiften die onjuist of onvolledig waren. Op enig moment kwam de Amerikaanse
belastingdienst erachter dat een deel van de Amerikanen nooit aangifte deed. Omdat
deze aangifte niet in de informatieverzameling zaten, vielen ze buiten het blikveld
van de toezichthouder, maar bleken ze wel de grootste risicofactor te zijn.
Keuzes binnen het toezicht kunnen invloed hebben op de gehele populatie. Het
niet handhaven van de regels voor een deel van de groep, kan invloed hebben op de
bereidheid tot naleving van de leden van die groep. Dit betekent dat het niet
doelmatig en efficiënt is om toezicht uitsluitend risicogericht uit te voeren. Het
gevolg hiervan kan immers zijn dat er slechts een klein deel van de populatie wordt
gecontroleerd, terwijl een groot deel geen controle krijgt. Binnen dit ongecontroleerde deel bestaat dan het risico dat hier de regels niet worden nageleefd.
Bovendien kan een toezichthouder een blinde vlek krijgen voor bepaalde risico’s
als een deel van de populatie niet wordt gecontroleerd (de Wolf en Honingh 2014).
Populatie
Een toezichthouder dient dan ook niet alleen de geselecteerde onderzoeksgroep
doelmatig en efficiënt te controleren, maar is verantwoordelijk voor de juiste keuzes
met betrekking tot de gehele populatie. Met andere woorden: een belastingaangifte
kan bijzonder efficiënt op een bepaalde wijze worden gecontroleerd, maar het is ook
van belang om notie te hebben als toezichthouder over de gehele groep van
32
33
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Zoals (statistische) steekproeven, aselecte of kritische deelwaarnemingen en integrale detailcontroles.
Of in formule AR = f (IR, ICR, OR), waarbij AR het accountantscontrolerisico is, IR het inherente
risico, ICR het intern controlerisico is en OR het ontdekkingsrisico is.
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aangiften waartoe de individuele aangifte behoort. Een politieagent kan tijdens een
patrouille langs een winkel lopen en een winkeldief naar buiten zien rennen. Als hij
de dief weet aan te houden, lijkt dit een effectief en doelmatig optreden van de
agent. Echter de keuze om te winkeldief te arresteren komt in een ander daglicht te
staan als gelijktijdig met de winkeldiefstal 50 meter verderop een moordpoging
plaatsvindt. Om een doelmatige keuze te kunnen maken moet de agent wel
informatie hebben op het moment van kiezen over welke risico’s er op dat moment
spelen. Pas vanuit het totale zicht op die risico’s kan de agent een gewogen keuze
maken. Een agent kiest om de winkeldief te arresteren als hij op dat moment geen
informatie heeft over de moordpoging. Als hij die informatie wel heeft, kan hij
andere keuzes maken.
Dit voorbeeld geeft ook aan dat om doelmatig te kunnen kiezen er informatie
nodig is over de gehele populatie. Een perfect overzicht van de gehele populatie
bestaat in de praktijk zelden tot nooit. Het verkrijgen van een overzicht van de
populatie betekent het vergaren van informatie en dat kost tijd en geld en bovendien
staat de wereld niet stil. De wijze waarop het benodigde overzicht wordt verkregen
moet efficiënt en effectief gebeuren. A priori worden aannames gedaan over de
risico’s bij bepaalde groepen en de gevolgen van het toezicht. Aannames kunnen
onjuist blijken en vermeende effecten kunnen uitblijven. De volgende vragen zijn bij
het verzamelen van een informatiepositie onder meer van belang:
– Hoeveel inspanning wordt gestopt in het vergaren van informatie?
– Welke informatie wordt verzameld?
– Wat is de validiteit van de informatie?
– Welke schaarse middelen worden ingezet in het toezicht?
De fundamentele knelpunten van schaarse middelen, te behalen doelen en benodigde betrouwbaarheid in de inschatting waar de risico’s zitten alsmede de benodigde kennis over waardoor regels wel of niet worden nageleefd, vragen een
meerdimensionale aanpak binnen het (fiscale) toezicht.
Effectief en doelmatig (risicogericht) toezicht
In de literatuur beschreven toezichtconcepten zien veelal op het effectief en doelmatig uitvoeren van het toezicht op een individuele gebeurtenis, persoon of aangifte.
Voor een toezichthouder is juist het vraagstuk van belang hoe de schaarse middelen
doelmatig en doeltreffend verdeeld worden over de gehele populatie en hoe
uiteindelijk de kans op regelgeving van de gehele groep geoptimaliseerd kan
worden.
Doelmatig of efficiënt toezicht wordt op een wijze uitgevoerd dat optimaal is, dat wil
zeggen niet te veel en niet te weinig. Hoe kunnen de doelen van het toezicht met de
vereiste betrouwbaarheid met minimale middelen worden gerealiseerd?
Schaarse toezichtcapaciteit besteden aan een bepaalde aangifte, gebeurtenis of
persoon kan betekenen dat er voor andere aangiften, gebeurtenissen of personen
geen toezichtcapaciteit is. Het is voor een toezichthouder van belang om een
doeltreffende en doelmatige keuze te maken aan welk deel van de populatie meer
of minder toezicht wordt besteed. De doeltreffendheid van het toezicht wordt
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gemeten aan de hand van de doelen van het toezicht. Dit betekent dat deze doelen
geïdentificeerd moeten zijn, dat er een informatiepositie verkregen moet worden
over waar wel en waar niet de gewenste naleving is, wat de effecten zijn van de
keuzes in de handhaving en welke factoren invloed hebben op de kans op fouten.
Conform de gehanteerde definitie van toezicht is het operationele hoofddoel van
toezicht het vormen van een oordeel over de regelnaleving. Bovendien is toezicht
niet doeltreffend als het hoofddoel van de handhaving, het vergroten van de kans op
regelnaleving, niet wordt ondersteund. Met andere woorden de doeltreffendheid
van het toezicht dient te worden gemeten aan de hand van de doelen van het
toezicht en de handhaving, zijnde het vormen van een oordeel over de regelnaleving
en het vergroten van de kans op regelnaleving.
De gemaakte keuze binnen het toezicht moeten ook weer doelmatig en effectief
worden uitgevoerd.
Vooral de onderbouwing van de juistheid en de doelmatigheid van de keuze
waaraan de schaarse toezichtcapaciteit wordt besteed alsmede de meting van de
operationele gevolgen zijn van belang bij de verantwoording van de toezichthouder.
Het probleem bij het kiezen binnen het toezicht is dat op het moment dat er
risico’s worden ingeschat er onvoldoende informatie beschikbaar is over deze
risico’s.
De praktijk van het toezicht is veelal nog complexer dan ons voorbeeld van de
politieagent. Het kiezen waaraan de capaciteit wordt besteed, vindt veelal niet plaats
op basis van geïdentificeerde doelen of opdrachten en zekerheden maar op basis van
gepercipieerde kansen. Een politieagent weet niet zeker of er een inbraak wordt
gepleegd, maar als hij of zij de beschikking heeft over informatie (kans op inbraak)
dat er een zekere kans op inbraak bestaat in bepaalde wijken, kan dat de keuze
beïnvloeden waar gesurveilleerd gaat worden.
Binnen het toezicht is het noodzakelijk om een onderbouwde keuze te maken waar
meer en waar minder toezicht uitgevoerd wordt en hoe het toezicht wordt vormgegeven.34 Een toezichthouder maakt aan het begin van het toezicht veelal keuzes
op basis van stochastische kansen op fouten en het effect. Het is van belang dat deze
gepercipieerde foutkansen voldoende betrouwbaar zijn. Als een toezichthouder de
keuzes baseert op onjuiste aannames over de kans op fouten in een deelpopulatie,
verkleint dit de kans op doelmatig toezicht. Bovendien zou een verkeerde intensiteit
van het toezicht op een deelpopulatie de bereidheid tot regelnaleving ook negatief
kunnen beïnvloeden.
Als een toezichthouder ten onrechte de kans op fouten te hoog inschat, zou hij wel
eens te veel toezichtcapaciteit in kunnen zetten en als hij de kans op fouten te laag
inschat, zou hij te weinig toezichtcapaciteit in kunnen zetten. Geen toezicht
uitvoeren bij deelgebieden waar vooraf geen of een laag risico wordt verwacht is
ongewenst. Er bestaat immers altijd de kans op onbekende risico’s, nieuwe risico’s of
34
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Zie voor de visie van de wetgever op toezicht en het in dat kader gemaakte onderscheid tussen
toezicht en handhaving ook de ‘Kaderstellende Visie op toezicht 2005’ en de daarbij behorende
bijlage ‘Minder last, meer effect: 6 principes van goed toezicht’, Kamerstukken II 2005/06, 27 831,
nr. 15 (inclusief bijlage).
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een te optimistische inschatting van de kans op fouten. Het falsificeren van de risicoinschatting en het vinden van een onbekende fout is ook belangrijk voor een
toezichthouder, evenzeer als het optimaliseren van de gevonden fout. In mijn
voorbeeld van de inbraken kan een te hoge ingeschatte kans op inbraken in een
bepaalde wijk betekenen dat er ten onrechte te veel toezichtcapaciteit wordt ingezet
in die wijk.

Gemeten
fout
Onbekende fout
Bekende fout

Figuur 2: De relatie onbekende fout, bekende fout en gevonden fout
Van groot belang is dat bij het werken op basis van risicoanalyse altijd vooropstaat
dat er gezocht moet worden naar fouten waarvoor de oorzaak vooraf niet als risico
was meegenomen. Bij het uitgevoerde toezicht is niet alleen de gemeten fout van
belang, maar is aandacht voor de onontdekte fout ook van belang. De (impliciete)
aanname dat alle risico’s bekend zijn, kan bijzonder risicovol zijn (Power 2004).
Onvoorziene omstandigheden of onvoorziene risico’s kunnen per definitie niet in
een planning zitten bij een risicoplan of de planning van het toezicht. Het is dan ook
van belang om in het toezicht alle assumpties over omstandigheden en risico’s
expliciet te maken en vervolgens te toetsen of aan alle uitgangspunten wordt
voldaan.
Bij de risicoanalyse worden keuzes gemaakt in de intensiteit van het toezicht. Deze
keuzes zijn veelal gebaseerd uit gemeten en bekende risico’s uit het verleden,
waarbij het maar de vraag is of dezelfde risico’s en kansen op fouten spelen in de
actualiteit. De kernvraag is dan ook welke betrouwbaarheid de historisch gemeten
risico’s vormen voor toekomstige gebeurtenissen.
Bovendien blijven de risico-indicatoren en gemeten risico’s altijd een afgeleid
instrument om de werkelijke en niet direct meetbare risico’s te bepalen. De bekende
en gemeten risico’s vormen altijd slechts een deel van de werkelijke risico’s en
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mogen niet te dominant bepalend worden voor de keuzes binnen het toezicht
(Ehren en Honingh 2012).
Stel: een cirkel geeft de totale populatie weer. Binnen de totale populatie zijn een
aantal vastgoedtransacties met fiscale fouten (de stippen met een kleur). Deze
vastgoedtransacties met fiscale fouten hebben verschillende kenmerken. Enkele
kenmerken van de vastgoedtransacties zijn identiek. Echter er zijn ook vastgoedtransacties zonder fiscale fouten die deze kenmerken hebben.

Figuur 3: Kenmerken van posten met fouten in een populatie
Als een risico-indicator wordt ontwikkeld van vastgoedtransacties met een te
algemeen kenmerk (indicator) is het gevolg dat er veel vastgoedtransacties worden
geselecteerd met die indicator terwijl veel van die vastgoedtransacties geen fiscale
fout bevatten. Dit betekent dat de risico-indicator onvoldoende nauwkeurig is.
Stel dat wordt gemeten dat bij bepaalde vastgoedtransacties een fiscale fout is
geconstateerd, waarbij een vennootschap betrokken was bij de vastgoedtransactie
die is gevestigd in een offshoreland. Vervolgens wordt het kenmerk ‘offshorevennootschap’ als indicator gebruikt om alle vastgoedtransacties van vennootschappen
uit een offshoreland te selecteren. Als er echter ook veel vastgoedtransacties van
offshorevennootschap zijn zonder fiscale fouten, blijkt uit onderzoek dat de nauwkeurigheid van deze indicator laag is.
Als een risico-indicator wordt ontwikkeld van vastgoedtransactie met een te
specifiek kenmerk kan het gevolg zijn dat er ook veel vastgoedtransacties niet
worden geselecteerd. De nauwkeurigheid is dan wel bijzonder hoog, maar het aantal
niet gevonden fouten kan stijgen. Met andere woorden: een risico-indicator waarbij
bij veel van de geselecteerde posten een verwachte fout wordt gevonden, is niet per
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definitie een goede risico-indicator. Het is van belang om ook vast te stellen welke
fouten niet worden gevonden met toepassing van de risico-indicator.35
Onzekerheid over risico’s
Het probleem in het toezicht is dat de toezichthouder keuzes moet maken maar
vooraf de kans op fouten niet kent en ook niet weet waar en welke fouten zich
voordoen in de populatie. Hierbij wordt binnen dit onderzoek onder een ‘fout’
verstaan: het feit dat de regels niet zijn nageleefd en wordt onder ‘risico’ de kans op
fouten maal de impact verstaan. Een risico is dan de uitkomst van de kans dat de fout
zich voordoet vermenigvuldigd met de schade die de fout oplevert. Dit betekent dus
dat als de kans op een fiscale fout in een bepaalde aangifte 10% is en het fiscale
nadeel dat dan in die aangifte zit € 1 miljoen bedraagt, dan is het risico € 100.000.
Het risico is dan de uitkomst van de kans dat de fout optreed maal de opgetreden
schade.
Als de kans op fouten in een populatie bekend is, heeft een toezichthouder nog
wel rekening te houden met onverwachte gebeurtenissen. Vooraf weet de toezichthouder veelal niet wat de kans op fouten is en waar de (bekende en onbekende)
fouten zich manifesteren.36 Hypotheses kunnen worden geformuleerd over de kans
op fouten, maar deze geformuleerde hypotheses dienen te worden gefalsificeerd
(Popper 1959).
Veel vormen van toezicht zijn risicogericht, dat wil zeggen dat het geschatte risico
binnen de groepen de intensiteit van het toezicht bepaalt. Groepen met een hoger
risico krijgen bij het toezicht meer aandacht dan groepen met een laag risico
(Batenburg en Dassen 1996). Hiervoor is het essentieel dat de perceptie van dit
risico is gebaseerd op een deugdelijke theorie. Immers bij een verkeerde inschatting
van het risico kan er te veel of te weinig toezicht worden ingezet binnen een
bepaalde groep.
Met andere woorden de risico-inschatting vormt feitelijk een theorie die binnen
het toezicht continue moet worden gefalsificeerd.37
Het is zeker niet zo dat een professional per definitie een juiste inschatting maakt
van risico’s (Broeze 2006).
Vanwege de kans op een onjuiste risico-inschatting en de centrale rol die deze
risico-inschatting heeft binnen het toezicht is het van belang dat de hypotheses over
risico’s worden gefalsificeerd. Met andere woorden: men moet ook zoeken naar
signalen dat de theorie niet juist is. Het is niet voldoende om alleen naar gegevens te
zoeken die de theorie bevestigen. Mede gezien de diverse vormen van ruis die
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Zie par. 2.2.7. voor een nadere uitwerking van de betrouwbaarheid en de nauwkeurigheid van een
risico-indicator.
Het feit dat vooraf de kans op fouten niet bekend is, wordt nog verstrekt door de informatieasymmetrie tussen de toezichthouder en de onder toezicht staande subjecten.
Karl Popper ziet een theorie als een voorlopige aanname, die in kracht wint door continu te
proberen aan te tonen dat de theorie onjuist is. Dit proces van het proberen te ontkrachten van de
theorie is het falsificeren.
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kunnen optreden in het proces van risico-inschatting en oordeelsvorming heeft het
proces van continue falsificatie de voorkeur.
Omdat de risico-inschatting het fundament is van de verdere keuzes binnen het
risicogerichte toezicht, is het van belang dat de wijze waarop de theorie tot stand
komt zorgvuldig gebeurt. Er bestaat altijd de kans dat een toekomstige waarneming
een theorie over de risico’s ontkracht. Om die reden moet een theorie continu
gefalsificeerd worden (Popper 1959).38
Een risico-inschatting die uitsluitend is gebaseerd op gemeten resultaten uit het
verleden is kwetsbaar (Berkhout en Van Engers 2012). De omstandigheden en
prikkels uit het verleden hoeven in de actualiteit niet hetzelfde te zijn. Het is dan
ook voor het vormen van een betrouwbare theorie over risico’s van belang om het
gedrag, de motieven en de mogelijkheden te kennen.
Ruis in de gevonden fouten
Als de verdeling van de toezichtcapaciteit wordt bepaald door de verwachtingen die
bestaan over de risico’s, kan dit betekenen dat er meer capaciteit wordt besteed aan
de groep waar een verhoogd risico wordt verwacht.
Een belangrijk element bij het genereren van kennis over de kans op fouten in een
bepaalde populatie is dat de controleur een rol speelt in de gevonden fout. Iedereen
die een controle op regelnaleving uitvoert, heeft een bepaald niveau aan kennis en
bekwaamheid.
Dit niveau van kennis en bekwaamheid kan invloed hebben op het wel of niet
ontdekken van fouten. Als er een controlegroep en een doelgroep wordt gemaakt
waarbij onderzocht wordt wat de kans op fouten is binnen die groepen, ontstaat ruis
in de meting indien de onontdekte fout in de ene groep significant afwijkt van de
onontdekte fout in de andere groep. De wijze en betrouwbaarheid waarop het
onderzoek bij beide populaties wordt uitgevoerd moet vergelijkbaar zijn. Indien dit
niet gebeurt, kan dit invloed hebben op de betrouwbaarheid van de conclusies die
verbonden worden aan de gemeten uitkomsten.
De mate waarin de onderzoeker invloed heeft op de geconstateerde fout en de
onontdekte fout is wellicht iets om buiten dit onderzoek te onderzoeken. Immers als
er ruis ontstaat in de gevonden fout, heeft dit weer invloed op de keuzes binnen het
toezicht en daarmee op de doelmatigheid en efficiëntie van dat toezicht. Onderzoek
naar de relatie tussen de kans op onontdekte fouten en een bepaalde wijze van
toezicht39 en de relatie tussen bepaalde type onderzoekers en de kans op onontdekte fouten valt buiten de scope van dit onderzoek, maar vormt zeker een relevant
onderzoeksterrein.
Er zijn diverse soorten ruis die invloed hebben op de perceptie van de risico’s
alsmede de duiding die gegevens wordt aan de feiten en de wijze waarop tot een
oordeel gekomen wordt.
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Zie Popper (1959), p. 251.
Duivenvoorden, van de Koppel en Speklé (2012) hebben een onderzoek uitgevoerd naar het
verband tussen de kwaliteit van het oordeel bij toezicht en het wel of niet verstrekken van
voorinformatie (Leidt blind tellen van de voorraad tot minder telfouten?)
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Gefaseerd toezicht

Onder gefaseerd toezicht versta ik het feit dat het toezichtproces in fases verloopt.
Voorafgaand aan het feitelijk toezicht wordt a priori een inschatting (theorie)
gemaakt van de kans op fouten van een groep. Die kans op fouten bij een groep
kan bijvoorbeeld zijn de kans op inbraken in een bepaalde buurt zijn, de kans op
ziektes bij een bepaalde groep mensen of de kans op fiscale fouten bij een bepaalde
type vastgoedtransacties. Omdat het veelal niet mogelijk en effectief is om de gehele
populatie volledig te controleren, wordt gewerkt met groepen. Per groep wordt dan
de kans op fouten ingeschat. Op basis van die ingeschatte kans op fouten, wordt er
meer of minder toezicht door middel van gegevensgericht toezicht uitgevoerd
binnen die groepen. Vervolgens wordt dan in de tweede fase van het toezicht
vastgesteld of respectievelijk in de woning wel of niet is ingebroken, of het individu
wel of niet ziek is en of de individuele vastgoedtransactie wel of niet een fiscale fout
bevat.
Omdat er een theorie geformuleerd moet worden over de kans op fouten (zowel
percentueel als financieel belang) binnen de populatie en omdat deze theorie moet
worden gefalsificeerd ontstaat gefaseerd toezicht. In fase 1 maakt een toezichthouder (binnen de gekozen doelstelling of opdracht) een keuze in hoe de toezichtcapaciteit wordt verdeeld over de gehele populatie. Als er een risicogerichte
verdeling van de middelen plaatsvindt, kan de toezichthouder er voor kiezen meer
capaciteit te besteden aan dat deel van de populatie waar een verhoogd risico
bestaat.
Omdat de toezichthouder in deze fase nog geen bewezen kans op fouten kent, is
het van belang om de theorie over de kans op fouten eerst te falsificeren. Als er dan
bij een deelpopulatie meer fouten worden geconstateerd, kan aan deze deelpopulatie meer capaciteit besteed te worden. Ook bij deelpopulaties waarbij vooraf geen
of weinig fouten wordt verwacht, dient de theorie over deze kans op fouten te
worden gefalsificeerd.
In fase twee kan de toezichthouder dan een keuze maken in hoe en waar binnen de
deelpopulaties toezicht vorm wordt gegeven. Waar in fase één gewerkt kan worden
met waarschijnlijkheden (kans op fouten), moet een toezichthouder in fase twee van
het toezicht tot een nauwkeurig oordeel komen over de regelnaleving. Er kan geen
conclusie getrokken worden over de regelnaleving van een individu op basis van de
bekende en gefalsificeerde kans op fouten van de groep waartoe het individu
behoort. Er dient informatie verzameld te worden over de feitelijke regelnaleving
van het individu.
Falsificeren van aannames
Bij betrouwbaar toezicht wordt niet alleen een theorie gevormd en expliciet
gemaakt over het toezicht, maar wordt deze theorie ook continu getoetst. Hierbij
worden uitkomsten in de praktijk gemeten om te proberen de theorie te falsificeren.
Het falsificeren van een theorie vormt een onmisbare stap in het vormen van
wetenschappelijke kennis. Ik versta onder het falsificeren van een theorie, het proces
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waarbij wordt geprobeerd om bij een hypothese bewijs te vinden waarbij de
hypothese niet houdbaar blijkt te zijn.
De diversiteit en hoeveelheid aan data bieden diverse mogelijkheden om via
observatie en inductie te komen tot nieuwe theorieën en hypothese. Echter deze
hypothese dienen vervolgens wel te worden getoetst. Zonder het toetsen van de
gevormde hypothese, blijven de theorieën en hypotheses niet meer dan aannames.
Meer onderzoekscapaciteit aan een groep besteden kan ook betekenen dat er meer
fouten worden gevonden in die groep. Het zou een denkfout zijn als op basis van de
dan gevonden fouten in die groep wordt geconcludeerd dat er daadwerkelijk een
verhoogde kans op fouten bestaat in die groep. Om methodisch betrouwbaar vast te
stellen of de gepercipieerde verhoogde kans op fouten in een groep daadwerkelijk
overeenkomt met de feitelijke kans op fouten wordt er een controlegroep en een
doelgroep bepaald. Er is pas sprake van een verhoogde kans op fouten in een
bepaalde groep als de gevonden kans op fouten in de doelgroep significant hoger is
dan de gevonden kans op fouten in de controlegroep.
Bovenstaande betekent dat voordat er informatie wordt verzameld er een inschatting gemaakt moet worden over de kans op fouten. Dit wordt de a priori kans
genoemd. De a priori kans is de onvoorwaardelijke kans voordat bekend is of de
gebeurtenis al dan niet heeft plaatsgevonden.
Vervolgens verloopt de uitvoering van het toezicht in fases (sequentieel). Binnen dit
onderzoek betekent gefaseerd toezicht het proces van toezicht waarbij vooraf de
kans op fouten worden ingeschat (a priori), er vervolgens informatie wordt verzameld om de inschatting van de kans te falsificeren (a posteriori) en waarbij indien
nodig aanvullend informatie wordt verzameld indien de vooraf ingeschatte kans op
basis van de verkregen informatie feitelijk hoger blijkt te liggen.
Als er geen informatie is verzameld over de naleving is de kans op fouten niet
bekend.
Met het verzamelen van informatie over de regelnaleving ontstaat meer duidelijkheid over de kans op fouten. Met andere woorden met het verzamelen van
informatie over de feitelijke regelnaleving bij bepaalde groepen neemt de onzekerheid voor de toezichthouder over de kans op fouten bij deze groepen af.
Om efficiënt informatie te verzamelen voor dit doel, moet dan niet te veel en niet te
weinig informatie worden verzameld.
Als een gebeurtenis plaatsvindt waarvan vooraf onzeker was of deze daadwerkelijk zou plaatsvinden, ontstaat informatie. Hierbij is entropie de maat voor de
informatiedichtheid in een reeks gebeurtenissen, of in ander woorden: entropie is de
maat voor de hoeveelheid informatie die een signaal kan bevatten (Shannon 1948).
Zelfinformatie is de hoeveelheid informatie die kennis over (de uitkomst van een)
een bepaalde gebeurtenis toevoegt aan iemands aanwezig kennis. De verwachtingswaarde van de hoeveelheid zelfinformatie die een gebeurtenis oplevert, is de
gemiddelde hoeveelheid informatie bij een nog plaats te vinden gebeurtenis. Als
er een bepaalde theorie bestaat bij een gebruiker is de zelfinformatie voor die
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gebruiker kleiner als de informatie de theorie bevestigd dan dat de informatie de
theorie ontkracht. Immers deze ontkrachtende informatie levert een nieuwe theorie
op, terwijl de bevestigende informatie de reeds bestaande theorie bevestigd.
Het proces van gefaseerd toezicht betekent in de toezichtspraktijk dat binnen een
populatie diverse deelpopulaties worden onderkend. Deze deelpopulaties worden
onderkend, doordat er vooraf een inschatting wordt gemaakt van de kans op fouten
binnen die deelpopulaties (risicoclassificatie). Bij de populatie waarbij vooraf de kans
op fouten het hoogst is ingeschat wordt binnen het toezicht meer gegevensgericht
informatie verzameld over de naleving door de verschillende individuen binnen de
populatie. Bij de populaties waarbij vooraf de kans op fouten het laagst wordt
ingeschat, wordt minder gegevensgericht informatie verzameld binnen het toezicht.
Indien er meer fouten worden gevonden dan vooraf ingeschat, wordt de hoeveelheid
te verzamelen data vergroot.40
De wijze waarop men komt tot een a priori inschatting van de kans op fouten
alsmede de operationele gevolgen ervan vormen een belangrijk onderdeel van dit
onderzoek. Als er a priori geen valide kennis aanwezig is over de kans op fouten kan
er geen goede verdeling worden gemaakt van de schaarse capaciteit over de
verschillende populatie. Met andere woorden: voor efficiënt toezicht is kennis
over de kans op fouten belangrijk.
Als binnen het toezicht keuzes gemaakt worden, is niet alle informatie en kennis
beschikbaar op basis waarvan keuzes gemaakt worden. Keuzes zijn echter wel
noodzakelijk want volledig toezicht41 is veelal niet haalbaar en niet wenselijk.
Ook wordt er veelal een keuze gemaakt over de stijl van het toezicht.
Vervolgens moet er informatie worden verzameld om de aannames te kunnen
falsificeren, terwijl nu juist de capaciteit hiervoor beperkt was. Dit vereist dus dat de
wijze waar op de keuzes in het toezicht worden gemaakt, doelmatig en efficiënt
dient plaats te vinden. Als de aannames over de risico’s en de intenties van de
groepsleden niet wordt gefalsificeerd, bestaat het risico dat de verdere keuzes
binnen het toezicht onjuist en ondoelmatig worden genomen. Met het genereren
van kennis over de kans op fouten, kan nauwkeuriger een keuze worden gemaakt in
de verdeling van de toezichtcapaciteit.
Vanuit het toezicht dient ook aandacht en capaciteit besteed te worden aan groepen
waar een laag risico op fouten wordt verwacht. Dit is nodig vanuit:
– De noodzaak om vermoede risico’s te falsificeren.
– Het risico van onbekende (kans op ) fouten.
– De eis van rechtsgelijkheid.
– De eis voor de toezichthouder om een uitspraak te kunnen doen over het geheel.
– De wens om zicht te krijgen op patronen en structuren waarom zaken goed gaan.
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Zie voor de toepassing van dit beginsel de Controle Aanpak Belastingdienst en W. Veldhuizen en
M.J. Moret (2014), Bayes rule in de fiscale praktijk: een alternatief voor de reductietabel in
Weekblad voor Fiscaal Recht, WFR 2014/898 en WFR 2014/941.
Volledig toezicht is het toezicht waarbij alles integraal wordt gecontroleerd.
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Een belangrijk punt bij het toezicht is de wijze waarop een toezichthouder met een
adequate methode (doelmatig en doeltreffend) een informatiepositie verkrijgt over
de regelnaleving. Bij het ontwikkelen van deze methode is een belangrijk element de
dynamiek van de wereld waarop de theorie betrekking heeft. Als er een hypothese
wordt geformuleerd en deze is gefalsificeerd in jaar 1, kunnen in toekomstige jaren
de risico’s zich hebben verplaatst of veranderd. Het valt te verwachten dat prikkels
en gelegenheid de kans op fouten beïnvloedt42 en die prikkels en die gelegenheid
kunnen in de tijd wijzigen. Het is dan ook van belang om een theorie te vormen die
niet te volatiel is in de tijd. Met andere woorden: een theorie die bepaald gedrag
voorspelt en die in jaar 1 is gefalsificeerd, dient ook bij wijzigingen in bepaalde
omstandigheden voldoende betrouwbaar te blijven en niet te volatiel zijn. Als
bepaalde omstandigheden sterke invloed hebben op het nalevingsgedrag, dienen
deze omstandigheden onderdeel uit te maken van de theorie.
2.2.6

Economische aspecten van toezicht

Naast het kennen van de wettelijke norm en de doelgroep is het relevant voor het
toezicht om te weten wat de beschikbare capaciteit is voor het toezicht. Als er
toezicht gehouden moet worden op de juiste en volledige fiscale verantwoording
van één miljoen vastgoedtransacties en er is een handhavingscapaciteit van 100 uur,
terwijl er gemiddeld per transactie 50 uur nodig is om een transactie te beoordelen,
worden er andere keuzes gemaakt in het toezicht dan in het geval er 500.000 uur
beschikbaar is voor het toezicht voor diezelfde populatie vastgoedtransacties.
Handhaving gaat gepaard met lasten. Onder ‘lasten’ versta ik de gelduitgaven die
gepaard gaan met de uitvoering van de handhaving voor zowel de toezichthouder
als de onder toezicht staande groep. Een toezichthouder moet veelal mensuren en
materieel inzetten voor de beoordeling van de naleving van de wetgeving. De
gecontroleerde ervaart veelal ook lasten bij het toezicht. Er dient bijvoorbeeld
informatie te worden verstrekt aan de toezichthouder, er moet een administratie
worden bijgehouden en er moeten eventueel deskundigen worden ingehuurd
(bijvoorbeeld accountants en juristen). Zoals hiervoor aangegeven dienen zowel de
transactiekosten voor de doelgroep als de kosten van het toezicht doelmatig zijn.
Het is dan ook van belang om een goede keuze te maken voor een toezichthouder
in de wijze en de intensiteit van het toezicht. Hierbij wordt eerst vastgesteld welke
groepen een hoger risico lopen en vervolgens wordt een keuze gemaakt in hoe de
inzet verdeeld wordt. Om te zien of er verschillen zijn, worden die subpopulaties
onderzocht en worden de resultaten met elkaar vergeleken. Dit toetsen op zich
vraagt een grote inspanning die rechtstreeks voortvloeit uit de steekproeftheorie.
Een kort voorbeeld kan dit illustreren.
Stel een toezichthouder moet handhaven dat er geen gevaarlijke stoffen worden
vervoerd in containers in de Rotterdamse haven. Daarbij spelen verschillende belangen. De toezichthouder heeft veelal niet voldoende capaciteit om alle containers
42
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minutieus te inspecteren. De vervoerder heeft een belang om de containers zo snel
mogelijk verder te kunnen vervoeren. De toezichthouder moet met een bepaalde
betrouwbaarheid en nauwkeurigheid weten wat de kans is op een ‘foute’ container,
zonder dat dit toezicht te duur wordt.
Hiervoor is het noodzakelijk dat er keuzes gemaakt worden welke containers
gecontroleerd worden. Als deze toezichthouder verder niets weet over de containers
en er zijn 100.000 containers te controleren, dienen er minimaal 383 containers te
worden gecontroleerd. Hiermee wordt met een betrouwbaarheid van 95% en een
foutenmarge van 5% bepaald hoeveel containers een gevaarlijke stof bevatten.43
Als de toezichthouder 383 containers controleert krijgt de toezichthouder een
representatief beeld over de kans dat er containers met gevaarlijke stoffen passeren.
Met andere woorden de onderzochte 383 containers vertegenwoordigen met een
betrouwbaarheid van 95% en een foutenmarge van 5% de gehele populatie van
100.000 containers.
Toch vindt de toezichthouder veelal niet alle containers gelijk. Zo komen bepaalde
containers wellicht uit risicogebieden en ook bepaalde vervoerders kunnen in het
verleden vaker tot gevonden fouten hebben geleid dan andere vervoerders.
Het is de vraag of de populatie van containers wel een homogene massa is. Stel
we kunnen op basis van gevonden én onderzochte fouten in het verleden drie
groepen onderscheiden van containers.
Groep 1 containers met een laag risico (33.333 containers).
Groep 2 containers met een gemiddeld risico (33.333 containers).
Groep 3 containers met een hoog risico (33.333 containers).
Als we met dezelfde betrouwbaarheid en foutenmarge een beeld willen hebben over
het aantal containers met een gevaarlijke stof moeten we in beginsel drie steekproeven trekken. De benodigde steekproefomvang per groep is dan nauwelijks
kleiner dan bij de steekproefomvang benodigd bij de groep van 100.000 containers.44 Hierdoor ontstaat het probleem dat de totale benodigde steekproefomvang

44

n≥

N1
N

)

43

M
1, 96

)

1
2

1
1
+
P(100  P)
N

Daarbij is:
n = steekproef omvang
N = aantal containers
M = nauwkeurigheid in procenten (95%)
P = waarschijnlijke uitkomst in procenten (indien onbekend 50%)
Deze formule is gebaseerd op een Z-waarde van 1,96. Hierbij is de z-waarde de uitkomst van de
som van de gedane meting minus de gemiddelde waarde, gedeeld dor de standaarddeviatie in de
populatie. Bij een betrouwbaarheidsinterval van 95% hoort een z-waarde van 1,96. De a priori
ingeschatte kans op fouten is bij deze berekening 0,5 (50%).
Bij een populatie van 33.333 containers, een betrouwbaarheid van 95% en een foutenmarge van
5% moeten 380 containers worden gecontroleerd.
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sterkt toeneemt als gevolg van het werken met groepen met ongelijke risico’s. De
vraag is echter of we de kans op fout vooraf dan niet verschillend moeten bepalen.
Voordat de inzet van capaciteit bij een vermoede laag risicogroep gereduceerd
kan worden, wordt vanuit het toezicht dus eerst een extra investering gevraagd. Er
moet immers wel een onderbouwde grondslag zijn om betrouwbaar groepsprofielen
te kunnen maken. Indien de gehanteerde groepsprofielen niet betrouwbaar zijn,
bestaat het risico dat het toezicht niet efficiënt wordt uitgevoerd.
2.2.7

Economische aspecten van toezichtmethoden

Omdat het uitvoeren van toezicht gepaard gaat met kosten, wordt er een economische eis van doelmatigheid gesteld aan het toezicht. Dit betekent dat er keuzes
gemaakt dienen te worden in het toezicht. Er zijn vier niveaus waarop keuzes
gemaakt kunnen worden binnen het toezicht:
1. Naar welke (groepen) van subjecten wordt gekeken?
2. Naar welke (groepen) van objecten wordt gekeken?
3. Naar welke (groepen) van transacties wordt gekeken?
4. Als de toezichthouder fouten vindt en de risico’s kent, hoe daar verder mee om te
gaan in het keuzeproces?
Kennis over de wet- en regelgeving (norm), over de risico’s binnen de subjectgroepen en transacties is nodig om toezicht effectief en efficiënt in te richten en uit te
voeren. Om deze kennis te genereren is een investering vereist vanuit het toezicht.
Juist de beperking in de capaciteit van het toezicht vormt een beperking in het
toezicht. Het is dus een dilemma dat juist weer eerst schaarse capaciteit nodig is om
kennis te kunnen genereren.
De wijze waarop de kennis wordt gegenereerd moet dan ook op een economisch
verantwoorde wijze worden ingericht.
De kans op fouten in een populatie is veelal vooraf niet bekend. Toch is voor de mate
van toezicht op een groep de kans op fouten binnen die groep van belang (Batenburg
& Dassen 1996).
Data-analyse kan een hulpmiddel zijn in een groepsindeling binnen een populatie. Aparte groepen worden gevormd als er reden is om te vermoeden dat een
groep een afwijkende kans op fouten heeft. De kennis over de kans op fouten dient
in het proces van het toetsen van de aannames over de kans op fouten efficiënt en
betrouwbaar tot stand te komen.
Omdat een risico-indicator een theorie vormt die getoetst en indien nodig aangescherpt dient te worden zijn een aantal criteria relevant.
Een theorie en een indicator heeft een bepaalde betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. Deze elementen kunnen worden verdeeld in:
1. Positief voorspellende waarde: dit geeft aan in welk deel van de gevallen de
voorspelling daadwerkelijk uitkomt.
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2. Sensitiviteit: het aantal juist-positieven gedeeld door het aantal juist-positieven
plus aantal fout-negatieven.45
3. Specificiteit: het aantal juist-negatieven gedeeld door het aantal juist-negatieven
plus het aantal fout-positieven.46
Het aantal fout-negatieven bij een risico-indicator en theorie is een belangrijk
gegeven omdat dit aangeeft welk deel van de fouten in een populatie niet gevonden
worden bij het gebruik van de indicator, omdat de indicator deze elementen ten
onrechte niet als fout kenmerkt.
De sensitiviteit van een indicator is een maat voor de hoeveelheid fouten die
gevonden worden bij het gebruik van de indicator gedeeld door het totaal aantal
fouten dat in de gehele populatie zit. Als een indicator een lage sensitiviteit heeft,
voorspelt de indicator dus verhoudingsgewijs een laag percentage van de totale fout.
De sensitiviteit geeft dus aan welk deel van de elementen in een populatie met een
fout worden voorspeld als gevolg van het werken met de indicator. Een indicator kan
heel nauwkeurig zijn, maar de sensitiviteit kan laag zijn, doordat er ook heel veel
fouten niet gevonden worden.
Het kennen van de sensitiviteit van een indicator is van belang omdat dit aangeeft
welke fouten niet gevonden worden bij de gehanteerde werkwijze met de indicator.
Dit geeft het belang aan om niet alleen toezicht te houden in de groep waar we de
fouten verwachten (de groep met de risico-indicator), maar ook in de overige groep.
Hierdoor kunnen we vaststellen welke fouten we niet gevonden hebben bij het
werken met de indicatoren.
De specificiteit van een indicator is een maat voor de hoeveelheid terecht
goedgekeurde elementen uit een populatie op basis van de indicator gedeeld door
het aantal terecht goedgekeurde elementen plus het aantal elementen dat op basis
van de indicator ten onrechte als fout wordt voorspeld. De specificiteit geeft dus aan
hoe betrouwbaar er wordt goedgekeurd op basis van de risico-indicator.
Hoeveel fout-positieve treffers en ook fout-negatieve treffers47 kent een gebruikte
risico-indicator? Hoe meer fout-positieve treffers er zijn, hoe kostbaarder het
onderzoek wordt. Immers de posten met het kenmerk van een risico-indicator
dienen te worden onderzocht. Als de nauwkeurigheid van een indicator onbekend of
laag is, verdient het aanbeveling om een tweede beoordeling uit te voeren van de
kans op fouten en hierover aanvullende informatie te verzamelen.

45
46
47

Hierbij is het aantal fout-negatieven het aantal gemiste fout gevallen als gevolg van het toepassen
van de risico-indicator.
Hierbij is het aantal fout-positieven het aantal onterechte gegenereerde risico-signalen als gevolg
van het toepassen van de risico-indicator.
Een fout-positief in dit verband is een gegeven met de kenmerken van de risico-indicator dat geen
fout bevat en een fout-negatief is een gegeven zonder de kenmerken van de risico-indicator dat
wel een fout bevat.
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Figuur 4: Indicatoren, meten en aanpassen.
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Groepsprofielen en risicogroepen

Omdat het doel bij de handhaving het vergroten van de kans op naleving van de
doelgroep is en de gedragswetenschap aangeeft dat het beïnvloeden van het gedrag
van een individu lastiger is dan het beïnvloeden van de omstandigheden waarin
individuen handelen, lijkt het ook voor de handhaving nuttig om toezicht in te
richten vanuit groepen. Bovendien vereist het gelijkheidsbeginsel dat gelijke gevallen ook gelijk behandeld worden. Als er binnen het toezicht geen kennis is over de
kans op fouten binnen bepaalde groepen wordt het toezicht veelal uitgevoerd met
behulp van een aselecte steekproef. Het nadeel voor het toezicht van het uitsluitend
werken met aselecte steekproeven over de gehele populatie is veelal tweeledig:
1. Het levert geen kennis op waar de geconstateerde fout te verwachten is.
2. De analyse van waarom zaken goed of fout gaan is bijzonder complex vanwege de
diversiteit van dossiers binnen de gehele populatie.
Om bovenstaande redenen is het aan te bevelen om het fiscale toezicht groepsgericht uit te voeren. Bij het vormen van groepen wordt dan als indelingscriterium
gebruikt dat binnen de groep dezelfde relevant geachte omstandigheden spelen.
Als inzicht verkregen wordt welke omstandigheden invloed hebben op de kans
op het wel of niet naleven van de regels, kan de kans op regelnaleving vergroot
worden door middel van het aanpassen van de omstandigheden.48 Hiermee kan dan
het toezicht dienstbaar zijn aan de handhaving te weten het vergroten van de kans
op regelnaleving.
Een norm geldt voor de gehele doelgroep. Als bepaalde leden uit de groep een regel
niet naleven en de toezichthouder merkt dit niet op of corrigeert dit niet, dan kan dit
tot een concurrentieverstoring leiden en komt de eenheid van beleid en uitvoering
onder druk te staan.

48
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Als binnen een groep dezelfde regels gelden, dienen deze regels ook voor de
gehele groep gehandhaafd te worden. Indien dit niet gebeurt, ontstaat er rechtsongelijkheid. Immers leden van de groep kunnen dan voor- of nadeel halen uit het
wel of niet handhaven van de regels voor bepaalde leden van de groep. Binnen een
groep moet dan ook een voldoende niveau van handhaving van de regels gerealiseerd worden. Als bij het toezicht bepaalde fouten worden gevonden in een groep,
ontstaat daarmee de vraag hoe de regelnaleving bij de overige niet gecontroleerde
leden is. Dit betekent dus dat bij het toezicht niet uitsluitend op de slimste manier
fouten moeten worden gevonden, maar moet juist een methode worden ontwikkeld
waarmee de vereiste rechtsgelijkheid en het niveau van handhaving wordt gerealiseerd.
Het doel is toezicht dat effectief (oordeel over regelnaleving en vergroten van de
kans op naleving) en efficiënt (met minimale middelen) wordt uitgevoerd.
Bij de keuzes van de intensiteit van het toezicht bij een grotere populatie is over
het algemeen een grotere kans op fouten acceptabel is dan bij het vaststellen van de
naleving van een individuele normadressaat. Daardoor kan het inrichten van het
toezicht op groepen een efficiëntiebesparing worden gerealiseerd.
Deze efficiëntiebesparing is mogelijk door middel van het gefaseerd uitvoeren
van het toezicht waarbij eerst groepen worden gemaakt en vervolgens de kans op
fouten per groep wordt bepaald. Vervolgens kan dan op basis van de bekende kans
op fouten meer of minder toezicht worden ingezet, zodat het toezicht over de gehele
populatie efficiënter uitgevoerd kan worden.
Zoals hiervoor aangegeven worden de keuzes binnen het toezicht onder meer
ingegeven door de kans op fouten binnen een groep. Als een bepaalde kans op
fouten onacceptabel groot is voor een toezichthouder, wordt er meer toezicht
ingezet op die groep.49
Dit betekent dus dat de kennis van de risico’s over de groepen de verdeling van de
capaciteit van het toezicht over de groepen bepaalt. Hierbij is het uiteraard dan wel
van groot belang dat de hypothese over de foutkans getoetst is.
Dit betekent ook dat als er geen getoetste kennis is over de risico’s tussen de
groepen het maar de vraag is of er een betrouwbare verdeling van de toezichtcapaciteit over de groepen kan plaatsvinden. Vanuit responsief handhaven betekent
dit dat het ontbreken van kennis over de gevoeligheid van normen bij een groep er
niet op een betrouwbare manier een bijpassende toezichtstijl (punitatief of coöperatief) kan worden gehanteerd.
Het werken met risicogroepen vormt een belangrijk instrument om de juiste keuzes
te kunnen maken in de mate en wijze van toezicht (Custers 2014).
Het effect van profilering is dat de kans in de geselecteerde groep (subcategorie)
toeneemt ten opzichte van de oorspronkelijke kans in de hoofdgroep.

49

Of de kans op fouten bij een bepaald profiel een grotere controle dichtheid rechtvaardigt is
overigens niet voor iedereen acceptabel. Hierbij valt te denken aan de ophef die in Nederland
ontstond toen bleek dat de politie een bepaalde muzikant regelmatig staande hield omdat zijn
duurdere auto niet paste bij zijn profiel (leeftijd en afkomst).
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Met betrekking tot dit punt geef ik een voorbeeld uit de geneeskunde. Door
middel van diverse onderzoeken is er kennis gegenereerd en gefalsificeerd over
risico’s van bepaalde ziekten bij bepaalde groepen mensen. Hierbij valt bijvoorbeeld
te denken aan borstkanker bij vrouwen van een bepaalde leeftijd of darmkanker bij
mensen met een bepaalde leeftijd.50 Omdat er kennis is over de kans op borstkanker51 bij vrouwen uit de bepaalde leeftijdscategorie en darmkanker bij mensen
vanaf een bepaalde leeftijd, wordt bij deze groepen met een verhoogd risico gewerkt
met bevolkingsonderzoek.
De hoofdgroep met een lagere kans op borstkanker of darmkanker wordt niet
betrokken in het bevolkingsonderzoek. De groep waar een verhoogd risico op kanker
wordt verwacht, wordt wel betrokken in het bevolkingsonderzoek.
Dit bevolkingsonderzoek is een vorm van toezicht waarbij met relatieve lage
kosten per patiënt kan worden vastgesteld of de kans op een aandoening die
statistisch bij de groep hoort, zich ook manifesteert bij de individuele patiënt. Met
andere woorden iemand kan tot een groep behoren van vrouwen boven de 50 jaar
en daardoor een bepaalde kans hebben op borstkanker, maar dit wil nog niet zeggen
dat ieder individu borstkanker heeft. Met de kennis dat een vrouw tot haar
veertigste levensjaar 6 procent kans heeft op borstkanker, is nog niet bekend wie
dan binnen die groep tot 40 jaar wel en geen borstkanker heeft.
Dit probleem doet zich ook bij andere vormen van toezicht voor. Stel dat uit een
steekproef is gebleken dat in de populatie van 100.000 containers te verwachten valt
dat er in 300 containers een gevaarlijke stof wordt vervoerd. Daarmee is dan nog niet
bekend in welke containers die gevaarlijke stoffen zitten.
Aan het inzetten van een algemeen bevolkingsonderzoek naar borstkanker bij
vrouwen boven de 50 jaar, kan worden afgeleid dat de kans op en de gevolgen van
borstkanker bij die groep onacceptabel hoog is. Om die reden wordt er integraal
toezicht ingezet.
Met het werken met verschillende risicogroepen bij borstkanker wordt dus een
verschillende intensiteit van het toezicht ingezet. De hoogste risicogroep krijgt
integraal onderzoek.
De groep met een lager risico, krijgt alleen onderzoek indien daar directe
aanleiding tot bestaat.52
Als er een groep is met een onacceptabele kans op een fout of onacceptabele
gevolgen wordt gekozen voor integraal toezicht. Er is sprake van een onacceptabele
kans op fouten als de maatschappij of een toezichthouder de gevolgen van de fout
niet kan of wil accepteren en er direct actie op genomen moet worden. Hierbij is een
fout dan de uitkomst van de kans op fout maal de impact.
Een container kan een kans op een gevaarlijke stof hebben van één procent. Als
die gevaarlijke stof echter radioactief materiaal is, waarmee een aanslag kan worden
gepleegd met een groot aantal doden, kan die relatief lage kans toch als onacceptabel
worden gezien. In de gezondheidszorg is integraal toezicht te vergelijken met
50
51
52
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Zie NHG-Praktijkhandleiding bevolkingsonderzoek darmkanker, Utrecht, 2013.
Zie NHG-Standaard diagnostiek van mammacarcinoom, Utrecht, 2008.
Vanuit toezicht blijft het wel noodzakelijk om ook in de groep met een laag risico door middel van
een steekproef te blijven falsificeren of het vermoedde lagere risico ook juist is.
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bevolkingsonderzoek. Als de kans op ziekte bij een bepaalde groep onacceptabel
groot is (vanwege de kans en/of de gevolgen) wordt gekozen voor het integraal
onderzoeken van de gehele doelgroep (vb. borstkanker).
Interessant in het voorbeeld van het bevolkingsonderzoek is, dat dit ook laat zien dat
het werken met verschillende groepen ook de mogelijkheid geeft in het toezicht om
te variëren in de wijze van handhaving. Bij de hoge risicogroep wordt gekozen voor
monitoring. Iedereen in deze groep wordt in het toezicht betrokken. Bij de overige
groep wordt een persoon alleen in het toezicht betrokken bij signalen. Hierbij is dan
wel van groot belang om goed georganiseerd te hebben op basis waarvan de signalen
tot stand komen.
Met andere woorden als een toezichthouder gevalideerde kennis heeft gegenereerd
over de kans op fouten in bepaalde groepen, kan op basis van deze kennis worden
gekozen welke vorm en intensiteit van toezicht wordt ingezet. Als een risico
onacceptabel hoog is gezien de impact, kan gekozen worden voor integraal toezicht.
Dit is wat er gebeurt bij bevolkingsonderzoek. Iedereen in de risicogroep wordt in
het onderzoek betrokken.
De mogelijkheid om de wijze en intensiteit van het toezicht te kunnen variëren op
basis van de kans op fouten in de groepen maakt dat profilering zinvol kan zijn.
Van belang is dan wel dat deze groep niet te ruim wordt gevormd omdat anders ook
onnodig personen worden betrokken in het integrale toezicht.
Als een irrelevant criterium wordt gehanteerd om een groepsindeling te maken,
wordt er wel een investering gevraagd vanuit het toezicht om kennis te kunnen
genereren over de kans op fiscale fouten, maar is de kans dat de hypothese wordt
gefalsificeerd kleiner en wordt het toezicht ondoelmatig en inefficiënt ingezet. Om te
voorkomen dat de methode van toezicht waarbij hypotheses worden gevormd en
getoetst meer kost dan oplevert, is de vorming van een relevante hypothese van
wezenlijk belang. Daarnaast moet de wijze waarop de hypotheses worden getoetst
ook efficiënt en doelmatig verlopen.
Een voorbeeld. Stel er zijn 100.000 vastgoedtransacties. We onderzoeken of er
een correlatie is tussen de leeftijd van een verkoper bij een vastgoedtransactie en de
kans op fouten bij die vastgoedtransactie. Binnen de eerdere genoemde empirische
cyclus dient het onderzoeken van deze correlatie gebaseerd te zijn op een a-prioritheorie.53 Deze a-prioritheorie vereist een voldoende grondslag in de literatuur of in
eerder onderzoek.
Stel dat we dit in dit voorbeeld hebben en dat we de leeftijd van de verkoper van
het vastgoed als criterium gebruiken om een groepsindeling te maken. We maken
een groep van verkopers tot 25 jaar, van 25 tot 50 jaar en van verkopers boven de
50 jaar.

53

Voor de duidelijkheid: ik ken geen literatuur of praktijkstudies die een indicatie geven dat de
leeftijd van een verkoper de kans op fouten bij een vastgoedtransactie beïnvloedt.
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Als we verwachten dat de leeftijd van de verkoper een verwachte relevante
indicator is voor de kans op fouten (theorie), moet er een informatiepositie worden
gebouwd om op basis van dit criterium groepen te kunnen vormen.
Als het kenmerk van leeftijd van de verkoper in het model is opgenomen wordt een
steekproef getrokken uit de drie groepen en wordt gemeten hoeveel fiscale fouten er
zitten in iedere groep. De uitkomst van dit onderzoek gebruiken we om een
hypothese te vormen over de kans op fout in iedere groep. Stel we vinden in de
groep van 50 plussers de meeste fouten en in de groep tot 25 jaar de minste fouten.
Met toepassing van inductie concluderen we dan dat de kans op fouten bij de groep
van verkopers boven de 50 jaar het grootst is.
De vraag is hoe betrouwbaar deze conclusie is. Immers de verklaring van de
gevonden fout hoeft niet in het feit te zitten dat de verkoper ouder dan 50 jaar
was, maar kan in andere zaken liggen. Met andere woorden: is er wel een causale
relatie tussen de leeftijd een kans op fiscale fouten? Als elementen, die wij niet
meten, de kans op fiscale fouten beïnvloeden, veroorzaakt dat ruis in de metingen en
ook in de mogelijke conclusie over de relatie tussen leeftijd en kans op fouten. Als we
hypotheses gaan vormen op basis van uitsluitend statistische analyses van gevonden
fouten, lopen we de kans dat we verkeerd meten. We denken dan een verband te
meten tussen leeftijd en kans op fout, terwijl andere elementen de gevonden fouten
veroorzaken.
Om die reden is het van belang om vanuit een theorie een hypothese te vormen. Er
zit een valkuil in het beschikbaar hebben van veel data. Hierdoor kunnen meer
risicogroepen worden gevormd, analyses worden uitgevoerd en meer mogelijke
verbanden worden bepaald. Echter deze vermoedens moeten dan vervolgens wel
weer worden getoetst. Als veel van de vermoede relaties niet juist blijken te zijn,
vormt het beschikbaar hebben van veel data uiteindelijk een last. Een klassiek
voorbeeld is het verband tussen het aantal ijsjes dat op een dag wordt verkocht
en het aantal reddingen dat op die dag nodig is voor zwemmers in nood.
Stel er is data beschikbaar waaruit deze correlatie naar voren komt. Als dit
verband gemeten wordt, wil dit nog niet zeggen dat er ook een causaal verband
bestaat tussen de twee factoren. Als we dit toch aannemen en we willen het aantal
benodigde reddingen terugdringen, kunnen we experimenteren en bijvoorbeeld de
ijsverkoop te verbieden of terug te brengen (als dit al kan). Vervolgens hebben we
dan de aanname dat met deze interventie het aantal benodigde reddingen afneemt.
Uiteraard moeten we de interventie dan wel doen op een dag waarop het warm weer
is en moeten we het aantal gemeten benodigde reddingen vergelijken met het aantal
benodigde reddingen op een vergelijkbare dag met hetzelfde weer. Als bij dit
experiment onze aanname over het verband tussen ijsverkoop en het aantal
benodigde reddingen niet blikt te kloppen, wordt onze aanname verworpen.
Probleem is dat bij veel beschikbare data er veel verbanden gemeten kunnen worden
en daarmee hypothese kunnen worden geformuleerd, maar het ook vervolgens
schaarse capaciteit kost om deze hypothese te onderzoeken. Als er al een verband
wordt gemeten tussen de ijsverkoop en het aantal benodigde reddingen, hebben we
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daarmee nog geen instrument voor het toezicht om het gewenste effect (minder
reddingen nodig) te realiseren door middel van het interveniëren in de ijsverkoop.
Voor doelmatig en doeltreffend toezicht is het belang dat de gevormde theorie
over een risico-indicator op een zo betrouwbaar mogelijke wijze tot stand komt. Met
andere woorden er moet voldoende onderbouwing zijn waarom het aannemelijk is
dat de gevormde theorie kan kloppen.
Als de gehanteerde leeftijdsindeling geen onderbouwing kent als voorspellende
indicator, is terughoudendheid geboden in het werken met dergelijke indicatoren.54
Om ook instrumenten te verkrijgen voor de handhaving om de kans op regelnaleving te vergroten kan het werken met een modelmatige aanpak waarbij door
middel van ABM ook hypotheses over structuren, motieven en patronen worden
gevormd.
2.3

Handhaving

Omdat toezicht en handhaving onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden werk in
deze paragraaf de doelstellingen en vraagstukken van handhaving uit. Dit proefschrift werkt een vorm van risicogericht toezicht uit. Om die reden is het leerstuk
van de handhaving in dit proefschrift minder diepgaand uitgewerkt.
In de kern is handhaving het ‘doen naleven van normen’.
Zoals eerder aangegeven versta ik onder handhaving:
‘Handhaving is een samengestelde activiteit, die in ruime zin, elke handeling omvat die erop is
gericht naleving van rechtsregels te bevorderen of overtreding daarvan te beëindigen.’55

Een andere perceptie van handhaving is:
‘Handhaving is in veel gevallen gericht op de beïnvloeding van gedrag van burgers of van
ondernemingen, zodat deze wet- en regelgeving naleven (van Erp 2007).’

De eerste definitie heeft mijn voorkeur omdat deze beter aangeeft dat handhaving
iedere handeling en activiteit betreft om het doel van regelnaleving te realiseren. De
tweede definitie geeft wel aan waar de handhaving op is gericht, maar daarin
ontbreekt het element ‘activiteit’ om dit doel te bereiken.
Handhaving heeft een ander doel dan toezicht. Bij toezicht wordt de naleving van
rechtsregels beoordeeld op basis van informatie die wordt verzameld over het onder
toezicht staande object of subject. Het doel van het toezicht is de oordeelsvorming
over de regelnaleving.
Handhaving is iedere handeling die erop is gericht de naleving van rechtsregels te
bevorderen of overtreding ervan te beëindigen. Het doel van de handhaving is het

54
55

Uiteraard moet de theorie worden getoetst.
Michiels (1995), p.12.
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verbeteren van de regelnaleving. Binnen dit onderzoek plaats ik het interveniëren
daarmee onder het begrip handhaven en niet onder het toezicht.
Handhaven

Toezicht

Definitie: iedere handeling die erop is gericht de Definitie: het verzamelen van informatie voor de
naleving van rechtsregels te bevorderen of
oordeelsvorming of alle relevante regels (norovertreding ervan te beëindigen.
men) zijn nageleefd.
Gericht op verkrijgen van een informatiepositie
voor handhaving.
– interventie
– voorlichting
– effectmeting handhaving
– wetgeving

Gericht op verkrijgen van een informatiepositie
over normnaleving.
– controle op naleving norm
– inzicht geven in gedragingen
– informatie verzamelen
– kiezen handhavingsinstrumenten

1. Het verkrijgen van een informatiepositie over
de regelnaleving.
2. Het verkrijgen van een informatiepositie over
waar overtredingen moeten worden beëindigd.
3. Het verkrijgen van inzicht in de actoren en
motieven (structuren en patronen) van regelnaleving van groepen en personen.
4. Het geven van voorlichting.
5. Het verstrekken van handhavingscommunicatie.
6. Het informeren over risico’s en fenomenen.
7. Het vergroten van de kans op regelnaleving.

1. Het verkrijgen van een informatiepositie over
de regelnaleving.
2. Het verkrijgen van een informatiepositie over
de effecten van de keuzes in de handhaving
(effectmeting).
3. Het bieden van de mogelijkheid om inzicht te
krijgen in de actoren en motieven (structuren
en patronen) van regelnaleving van groepen
en personen.
4. Het falsificeren van aannames over de inschatting van de kans op fouten bij bepaalde
gebieden, processen en subjecten (a-posteriorikans).

Tabel 1: Voorbeelden van activiteiten die onder de gehanteerde definitie van
handhaven en toezicht vallen.
Het geven van voorlichting over risico’s en wetgeving valt wel onder handhaving
maar niet onder toezicht. Een doel van voorlichting binnen de handhaving is om de
norm bekend te maken en om daarmee de naleving van de rechtsregels te
bevorderen. Omdat dit niet gebeurt door middel van het verzamelen van informatie
over de doelgroep, is er gezien de definitie geen sprake van toezicht. Ook handhavingscommunicatie is een vorm van handhaving en geen vorm van toezicht omdat
het wezenlijke element van informatie verzamelen ontbreekt.
Ik onderscheid de volgende uitdagingen bij de handhaving:
1. De normen zijn niet altijd duidelijk.56
2. De handhaver moet weten waar, wanneer, hoe en bij wie de naleving bevorderd
moet worden.
3. De handhaver moet weten of er een overtreding van de normen is die beëindigd
moet worden.

56
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Vooral open normen zijn subjectief te interpreteren. Bovendien zijn er altijd personen waarvoor
een norm niet duidelijk is. Hierdoor kan er ook sprake zijn van niet-intentionele non-compliance.
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4. De handhaver moet weten op welke wijze de bevordering van de naleving of de
beëindiging van de overtreding het meest effectief kan plaatsvinden.57
5. De beschikbare capaciteit voor de handhaving is schaars.
Met het vierde punt wordt onder andere bedoeld dat er verschillende reacties
mogelijk zijn op een overtreding van een norm: boete, een vermaning, een voorlichting of een correctie (Kohlberg & Ryncarz 1990).58 De keuzes uit het instrumentarium van handhaving en het toezicht moeten dienend zijn aan het doel van de
handhaving: het bevorderen van de naleving van de rechtsregels. Omdat de wijze
waarop een eventuele gevonden fout wordt gecorrigeerd invloed kan hebben op de
bereidheid tot regelnaleving wordt in dit onderzoek het element interveniëren
gerekend tot de handhaving en niet tot het toezicht. Voor het antwoord op de vraag
op welke wijze de naleving van regels kan worden bevorderd, is inzicht nodig in
motieven, structuren, patronen en menselijk gedrag. Meer kennis van de psychologie
en gedragswetenschap is nodig om binnen handhaving de juiste keuzes te maken.
Een belangrijke taak van het toezicht is om inzicht te geven in de patronen en
structuren die spelen bij het systeem waar de handhaving voor geldt. Uitsluitend
oordelen dat de regels wel of niet zijn nageleefd, biedt niet per definitie inzicht in
deze patronen en structuren.
Dit inzicht kan bij het toezicht worden verkregen door middel van het modelmatig opzetten en uitvoeren van het toezicht waarbij theorieën over nalevingsgedrag kunnen worden gevormd en getoetst. Hiermee kan toezicht dan dienstbaar
worden aan de handhaving.
De handhaving wil en kan door middel van het toezicht te weten komen welke
factoren de kans op deviant en compliant gedrag beïnvloeden.
Voor het antwoord op de vragen waar de naleving van de regels moet worden
bevorderd en waar een overtreding van de normen beëindigd moet worden, heeft de
toezichthouder informatie nodig over het al dan niet naleven van de normen.
Handhaving zonder toezicht is dan ook een illusie omdat de toezichthouder zonder
feiten over die naleving in het duister tast over wie en wel en wie niet de regels
naleeft. Bovendien kan zonder deze informatie ook niet worden vastgesteld of de
handhaving de regelnaleving wel positief beïnvloedt. Om vast te stellen of de keuzes
in de handhaving de regelnaleving positief beïnvloeden, dient allereerst vastgesteld
te worden of de regelnaleving positief is beïnvloed om vervolgens te bepalen in
welke mate de keuzes en de uitvoering in de handhaving deze regelnaleving positief
hebben beïnvloed. Dit betekent derhalve dat voor het bepalen of de regels beter
worden nageleefd ook weer toezicht nodig is. Met andere woorden: toezicht is nodig
om aan effectmeting te kunnen doen over de handhaving.
Hierbij is het toezicht geen doel op zich, maar een methode om de benodigde
kennis op te doen over de regelnaleving van de normadressaten en over de effecten
van de handhaving.
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De diverse wetenschappelijke studies over de effectiviteit van verschillende soorten gedragsbeïnvloeding rondom regelnaleving laten een divers en niet eenduidig beeld zien.
Hierbij wordt gedoeld op de morele ontwikkelingstheorie van L. Kohlberg & R.A. Ryncarz (1990).
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Het verschil tussen handhaving en toezicht is dat handhaving primair gericht is op
interventie en op het versterken van de naleving, terwijl toezicht primair gericht is
op het verkrijgen van een informatiepositie over de naleving van de norm. Controle
is het proces binnen het toezicht waarbij informatie wordt verzameld met als doel
oordeelsvorming over de naleving van de normen.
Handhaven

Toezicht

Operationeel doel
Strategisch doel

Niet naleven beëindigen
Kans vergroten op regelnaleving

Middel

Toezicht, gedragsbeïnvloeding

Nodig

Informatie over gedrag en regelnaleving
theorie over regelnaleving interventie
bij niet naleven

Vaststellen of regels zijn nageleefd
Bijdrage leveren aan kans op regelnaleving en kennis over gedrag
Verzamelen van informatie voor oordeelsvorming over regelnaleving en
effectmeting
Bevoegdheid en capaciteit om informatie te verzamelen
oordeel over regelnaleving oordeel
over effectiviteit handhaving zicht op
oorzaken gedrag

Uitkomst

Tabel 2: Verbanden en verschillen tussen handhaving en toezicht.
Omdat toezicht vaak een terugkerend karakter kent, is het van belang dat het
uitgevoerde toezicht ook helpt om de kans op fouten (niet naleven) betrouwbaar te
kunnen inschatten. Voor het efficiënt uitvoeren van het toezicht is immers een keuze
nodig aan welke groep meer of minder toezicht wordt besteed.
Efficiëntie is de mate waarin bij de gegeven doelstellingen de te bereiken eindtoestand is bereikt met opoffering van zo weinig mogelijk middelen.
Een relevante vraag voor de handhaving is of het toezicht de naleving van wet- en
regelgeving positief beïnvloedt. Met andere woorden: worden partijen positief
beïnvloed de regels na te leven doordat er toezicht is?59
Er is relatief weinig empirisch onderzoek gedaan naar het verband tussen
toezicht en regelnaleving.60 Binnen de operationele doelstelling van het toezicht,
het bepalen of de regels zijn nageleefd, kan een doelmatige werkwijze worden
gekozen door middel van het werken met risicoclassificatie, waardoor relatief veel
fouten gevonden worden en gecorrigeerd kunnen worden. Toch is toezicht pas
effectief als het effect van deze werkwijze op de gehele populatie per saldo leidt
tot een betere regelnaleving.
Uit de onderzoeksliteratuur komt geen eenduidig verband tussen bepaalde vormen
van handhaving en regelnaleving. Toezichthouders introduceren echter op basis van
overwegingen van efficiëntie en effectiviteit soms nieuwe methoden van handhaving
zonder dat de aannames bij deze methoden verder nog worden getoetst.61
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Controle kan ook strategisch gedrag uitlokken (Blumenthal, Christian & Slemrod 2001)
Cohen (2000), Viladrich-Grau en Groves (1997), Mendeloff en Gray (2005), Gray en Shadbegian
(2005) en Huisman en Beukelman (2007).
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan zelfregulering, horizontaal toezicht, intern toezicht,
systeemtoezicht en informatie-gestuurd toezicht.
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Om een goede keuze te maken te kunnen maken uit de instrumenten van de
handhaving is het nodig dat een toezichthouder de effecten kent van de verschillende instrumenten. Een instrument is dan goed als dit bijdraagt aan de regelnaleving omdat de primaire doelstelling voor de handhaving immers het positief
beïnvloeden is van de regelnaleving. Als er gekozen wordt voor een bepaalde
werkwijze in de handhaving met als doel het vergroten van de efficiëntie en
doelmatigheid (lees betere regelnaleving) is het vervolgens gewenst om het effect
van de gemaakte keuzes ook te meten. Met het meten van de resultaten ontstaat een
grondslag voor de aanname van doelmatigheid en doeltreffendheid.
Zonder het onderbouwen van de juistheid van de aannames over de effecten van
de handhaving bestaat het risico dat een handhavingsaanpak meer kenmerken van
‘een geloofsovertuiging’ krijgt, dan van een onderbouwde keuze. Zo schrijft bijvoorbeeld de Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst fiscaal toezicht op maat in
het voorwoord:
‘De Commissie heeft de effectiviteit, de efficiency en de rechtmatigheid van horizontaal toezicht
onderzocht en komt tot de conclusie dat het vooral op intuïtie gebaseerde introductieproces thans
dringend aanvulling behoeft van rationele sturing op basis van valide empirische informatie.
Vertrouwen alleen is een te broze basis. Het gaat om gerechtvaardigd vertrouwen.’62

Zoals hiervoor aangegeven levert toezicht de benodigde informatie op over de
regelnaleving en over de effecten van de handhaving. Het toezicht maakt het dan
ook mogelijk om de effectmeting van de handhaving te realiseren. Daarmee staat
toezicht in dienst van de handhaving en vormt het geen doel op zich.
Omdat aannames alleen kunnen worden getoetst door middel van onderzoek en
feiten, wordt binnen dit onderzoek de focus gelegd op toezicht en op de vraag hoe
doelmatig en efficiënt toezicht mogelijk wordt. Zonder toezicht is goede handhaving
niet mogelijk.
Waar bij de handhaving het doel is om de regelnaleving te bevorderen, is bij toezicht
het operationele doel het vergaren van informatie om vast te stellen of de regels zijn
nageleefd en is het strategische doel van toezicht om vast te stellen of de keuzes in
de handhaving daadwerkelijk tot betere regelnaleving leiden. Hierdoor maakt
toezicht het mogelijk om de aannames in de handhaving te toetsen. Tevens heeft
het toezicht als taak om een positieve invloed te hebben op de kans op regelnaleving.
Toezicht mag daarom dus niet alleen efficiënt zijn, maar dient ook effectief te zijn.
Als we toezicht modelmatig uitvoeren, kan ook kennis worden opgedaan over de
(f)actoren die invloed hebben de regelnaleving. Deze kennis kan weer worden
toegepast in de handhaving. Omdat het wel of niet naleven van regels te maken
heeft met menselijk gedrag en keuzes, zijn de inzichten vanuit de gedragswetenschap ook bruikbaar voor de handhaving en het toezicht.
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Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst, Fiscaal toezicht op maat, Soepel waar het kan,
streng waar het moet, Den Haag, juni 2012, p. 5.
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Responsief handhaven

Een toezichthouder heeft traditioneel de taak om de naleving van wet- en regelgeving te controleren. Volledig toezicht is niet haalbaar, zodat er keuzes noodzakelijk
zijn over waaraan aandacht besteed moet worden. Om deze keuzes te kunnen
maken is kennis nodig over de kans op fouten en over de factoren die invloed
hebben op het wel of niet naleven van de regels.
Vervolgens heeft de toezichthouder een belangrijke keuze te maken in de stijl van
het toezicht. De stijl van het toezicht ziet op de wijze waarop de toezichthouder
informatie verzamelt, maar ook op de wijze waarop de toezichthouder reageert op
gevonden fouten of geconstateerde juiste naleving van de wet- en regelgeving.
Wordt er gekozen voor een punitieve stijl of kiest de toezichthouder voor een
coöperatieve toezichtstijl (de Geest en Dari-Mattiacci 2013)?63
In een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid neemt de
WRR krachtig afstand van een te strikte focus op repressieve handhaving door
toezichthouders. In plaats van bestraffen moeten toezichthouders op zijn minst op
zoek gaan naar de juiste mix van overleg voeren (horizontaal toezicht) en druk
uitoefenen. Een eenzijdige nadruk op verticale controle doet namelijk geen recht aan
de complexiteit en dynamiek van de samenleving.64 Het toezicht vereist een
diversiteit in de aanpak. Dit is in de woorden van de WRR reflectief toezicht:
‘toezicht dat signaleert, agendeert, kennis deelt en actief feedback geeft’.65
De visie van de WRR is gebaseerd op het gedachtegoed rond responsive regulation
(Ayres & Braithwaite 1995), oftewel ‘responsief handhaven’.
De kern van het responsieve handhaven is dat de toezichthouder maatwerk levert.
Dit wordt ook wel eens vertaald als ‘Zacht waar het kan, stevig waar het moet’.
Randvoorwaarde in de praktijk hierbij is ook weer dat er wel een deugdelijke
grondslag moet zijn om te weten waar het zacht kan en waar het stevig moet (Van de
Bunt & Wingerde 2007). Bovendien is het niet eenvoudig om daadwerkelijk te variëren
in de wijze van interventie en de stijl van het toezicht (Mascini & van Wijk 2009).
Een eenzijdige keuze voor straffen door een toezichthouder kent het probleem dat
er regelmatige en terugkerende controles nodig zijn. Die zijn in de praktijk niet
gebruikelijk en haalbaar. Bovendien is het maar de vraag of een toezichthouder wel
alle overtredingen van de regels kan constateren. Deze beperking ligt onder meer in de
achterstand aan informatie van de toezichthouder ten opzichte van de agent en de
beperking in capaciteit van de toezichthouder. De toezichthouder is op zijn minst een
deel van de handhaving afhankelijk van de compliance van de doelgroep. Tevens is het
maar zeer de vraag of de wil tot naleving verbetert als er veel fouten worden
opgespoord en gecorrigeerd.
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64
65

54

De compliance-literatuur onderscheidt twee basismodellen van handhaving, te weten het model
van afschrikking en het model van spontane naleving (Ouwerkerk, van Harreveld en van der Pligt
2009, p. 9).
WRR-rapport 2013, p. 105.
WRR-rapport 2013, p. 130.
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Kernprobleem bij non-compliant gedrag en handhaving is dat verschillende
personen verschillend reageren op bepaalde type interventies, zoals belonen en
bestraffen (Kohlberg & Ryncarz 1990).
Dit betekent dat de benadering afgestemd moet worden op de type persoon.
Er kunnen allerlei variabelen een rol spelen die regelovertreding kunnen verklaren. Deze kunnen worden gecategoriseerd naar variabelen op microniveau (bijvoorbeeld persoonlijke of sociale normen), variabelen op mesoniveau (bijvoorbeeld de
bedrijfscultuur) en variabelen op macroniveau (bijvoorbeeld de branchecultuur).
De determinanten van regelnaleving zijn ook te categoriseren naar economische
sociaalpsychologische en economisch-psychologische factoren.66
Vanuit de organisatiewetenschap wordt sinds het midden van de jaren 1960
gedacht dat mensen rationeel handelen en gericht zijn op het eigenbelang (Olsen
1965). De rationele keuzetheorie van Becker (1986) ondersteunen deze gedachten.
De rationele keuzetheorie geeft aan dat als mensen moeten kiezen tussen het
bijdragen aan gemeenschappelijke doelen of hun eigen belangen te dienen de
meerderheid van de mensen kiest voor het eigenbelang. Als mensen af moeten
zien van het eigenbelang zijn krachtige externe prikkels nodig. Deze externe prikkels
kunnen bestaan uit beloning of straffen, maar in recentere literatuur wordt beschreven dat de mens meer is dan alleen een door eigenbelang gedreven rationele
materialist. Het uitsluitend economisch benaderen van het menselijk gedrag krijgt
steeds meer kritiek. Mensen zijn wel geneigd om bij te dragen aan groepsdoelen,
maar hierbij is het dan wel van belang dat anderen ook hieraan bijdragen (Kahan
2003). De mens is een wederkerig wezen, hij wil een bijdrage leveren onder de
voorwaarde dat hij of zij hier ook iets voor terugkrijgt. Vanuit het toezicht en de
handhaving is het dan ook van groot belang om zorg te dragen dat een meerderheid
de regels naleeft en hierover te rapporteren.
Voor de acceptatie van de wet- en regelgeving door de doelgroep is het voor een
toezichthouder verstandig om verantwoording af te leggen over de wijze waarop de
keuzes worden gemaakt en over de gemeten doelmatigheid van het toezicht (Tyler
2006). Burgers die het optreden van de overheid als rechtvaardig ervaren de overheid
als legitiem ervaren en haar gezag erkennen (Weber 1980, Tyler en Huo 2002).67
Vooral de procedurele rechtvaardigheid lijkt in sommige gevallen nog belangrijker te
zijn dan de uitkomst van een procedure (Van den Bos e.a. 1997).68 Als de procedures
rechtvaardig worden gevonden, hebben mensen de neiging om zelfs beslissingen te
accepteren die nadelig uitvallen voor hen zelf (Lind en Tyler 1988). Als een toezichthouder de kans op regelnaleving wil bevorderen, is het verstandig om rekening te
houden met de factoren die invloed hebben op de kans op regelnaleving. Verantwoording afleggen over de gemaakte keuzes en gerealiseerde resultaten in het toezicht,
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Goslinga, Siglé en van der Hel (2016), p. 15.
Max Weber gaf aan dat de kans op regelnaleving toeneemt als de burgers de overheid als
gerechtvaardigde macht ervaren.
Zie bijvoorbeeld A.F.M. Brenninkmeijer, K. van den Bos & E. Roëll, ‘Over het grote belang van
procedurele rechtvaardigheid in Nederland en daarbuiten’, RM Themis 2012/4, p. 178-181, in
reactie op B.C.J. van Velthoven, ‘Over het relatieve belang van een eerlijke procedure: procedurele
en distributieve rechtvaardigheid in Nederland’, RM Themis 2011/1, p. 7-16.
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alsmede het toepassen van rechtvaardige procedures in het toezicht zijn volgens de
gedragswetenschap belangrijke factoren om deze kans op regelnaleving te vergroten.69
Mensen maken niet altijd dezelfde keuzes en vertonen in verschillende situaties
verschillend gedrag. Bovendien maakt de mens niet altijd rationele keuzes (Tversky
en Kahneman 1981). De keuzes van mensen worden beïnvloed door allerlei biases.
Om de kans op regelnaleving te vergroten, doet een handhaver er verstandig aan om
ook rekening te houden met deze gedragswetenschappelijke inzichten.
Lindenberg en Steg (2007) veronderstellen drie verschillende motieven bij mensen:
● normatieve motieven;
● winstoogmerk;
● hedonistische motieven.
Bij de normatieve motieven spelen samenwerking en het rekening houden met
anderen een rol. Bij het winstoogmerk is het doel het verdienen van geld en de
hedonistische motieven gaan uit van een directe behoeftebevrediging en consumptie. Volgens de theorie van Lindenberg en Steg is de kans op egocentrische keuzes of
norm overschrijdend gedrag beduidend groter wanneer het winstoogmerk of
hedonistische motieven de boventoon voeren.
Individueel gedrag voorspellen is bijzonder lastig.
Een persoon kan zelfs het eigen gedrag niet altijd voorspellen. Het kan echter
doelmatig zijn om de kans op bepaald gedrag van groepen te kunnen voorspellen.
Dit is iets anders dan zeker weten welke gedrag een individu gaat vertonen, maar
hierbij wordt met een bepaalde betrouwbaarheid de kans op bepaald gedrag
ingeschat van een groep. Er wordt dan gewerkt met het in kaart brengen van
bepaalde gedragspatronen.
Hierbij is een gedragspatroon een patroon van gedrag als een samenspel van
agentrollen, die ieder een set van overtuigingen, verlangens en intenties bezitten,
bepaalde (data-)sensorische capaciteiten hebben en gedrag kunnen plannen en
uitvoeren. Een dergelijke voorstelling van zaken heeft als voordeel dat we complex
(fiscaal relevant) gedrag expliciet maken en daarnaast relatief eenvoudig kunnen
simuleren in een geautomatiseerde omgeving.
Het is daarbij van belang om de samenhang tussen de verschillende handelingen
vanuit de posities van de betrokken actoren (belastingplichtigen, toezichthouders en
andere betrokkenen) te beschouwen. De toezichthouder verzamelt informatiesporen en de informatieposities van de belastingplichtige en de andere betrokkenen,
beoordeelt deze informatie op betrouwbaarheid en analyseert dit. Op basis van deze
informatie wordt het gedragspatroon vertaald naar een classificatiepatroon.
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Het vermeende verband tussen transparantie en regelnaleving is niet onbetwist. Zie bijvoorbeeld
de Fine Licht, Naurin, Esaiasson en Gilljam (2014), pp. 111–134 en P. Frissen (2016) pp. 63-64 en
Gribnau (2016).
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Met andere woorden er worden groepen geformeerd die in soortgelijke omstandigheden verkeren. Hierbij vormen de prikkels, de intenties en de gelegenheid de
omstandigheden. Vanuit deze omstandigheden verrichten de groepsleden bepaalde
handelingen. Deze handelingen laten administratieve sporen na. Door deze administratieve sporen op te nemen in een datamodel en vanuit dit datamodel de
groepen te vormen waarbij de omstandigheden spelen, kan een onderzoeksgroep
en een controlegroep worden gevormd. Gezien de eerdere vermelde vormen van
ruis dient er continu op zoek gegaan te worden naar informatie die de aannames
ontkrachten en is het hierbij noodzakelijk om de kwaliteit van de gebruikte gegevens
te valideren.
2.5

Regelnaleving

Of een bepaalde methode van handhaving de regelnaleving positief beïnvloed, kan
afhankelijk zijn van het kennisniveau van de leden van de doelgroep over de norm
en de grondhouding over het willen naleven van die de norm (Winter en May 2001).
Er
●
●
●

zijn drie variabelen te onderkennen rondom regelnaleving:
de kennis van de toe te passen normen;
de intentie om de normen toe te passen (en de gevolgen te accepteren);
de competentie om de normen toe te passen.

Als uit onderzoek blijkt dat iemand de regels niet naleeft, kan dit het gevolg zijn van:
● de regels zijn niet bekend en/of;
● de persoon wilde de regels niet naleven en/of;
● de persoon kon de regels niet naleven.
Als uit een onderzoek blijkt dat iemand de regels naleeft, hoeft dit niet te betekenen
dat de persoon de regels ook kent. Het is ook mogelijk dat een persoon onbewust de
regel naleeft.
Iemand die te veel controle krijgt, terwijl hij of zij feitelijk de regels kent en naleeft,
kan door controle negatief beïnvloed worden in deze grondhouding, terwijl iemand
die de regels kent en kiest om de regels niet na te leven, kan door andere vormen van
toezicht (vb. handhavingscommunicatie) mogelijk niet of onvoldoende worden
beïnvloed tot naleving door de gekozen handhavingsinstrumenten.
De persoon die onbewust is van de regel kan baat hebben bij informatie over de
regel. Hierdoor ontstaat dan een bewustzijn van de regels. Dan blijft de vraag wat de
persoon vervolgens doet met de kennis van de regels. Worden de bekende regels wel
of niet nageleefd?
Probleem bij het toezicht is dat zonder kennis over de doelgroep vooraf geen
onderbouwde keuze kan worden gemaakt over welk instrument van toezicht past
bij de onder toezicht staande individu of de groep. Dit hangt samen met de vraag
over wat de relatie is tussen handhavingsinstrumenten en de mate van naleving en
welke factoren daarvoor medebepalend zijn. Het beantwoorden van deze vraag valt
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echter buiten de scope van dit onderzoek. Uiteraard is dit wel een relevant deelgebied van de handhaving.
Feitelijk raakt dit het element van gedragsbeïnvloeding. Binnen de handhaving is de
nodige belangstelling voor inzichten vanuit de gedragswetenschap.70 Echter voordat
er keuzes worden gemaakt om gedrag te willen veranderen (naleving van regels) is
het van belang om de norm te kennen en te weten of er sprake is van een
nalevingstekort. Groepen die de norm naleven hoeven wellicht niet of minder te
worden beïnvloed om de norm na te leven. Groepen die de norm niet naleven
verdienen vanuit het toezicht wellicht meer aandacht.
Kennis over naleving van de regels is dan ook voor het toezicht onmisbaar. Maar
hoe komt een toezichthouder aan deze kennis? Hiervoor is onderzoek nodig. Echter
dit onderzoek gaat, zoals eerder vermeld, gepaard met kosten leidt tot lasten bij de
gecontroleerde.
Of de regels worden nageleefd hangt niet alleen af van de regels en de handhaving maar ook af van de wil van de agent. Sociale normen hebben invloed op het
gedrag van een groep. Met sociale normen worden die normen bedoeld die gelden
binnen een groep. Er bestaat bijvoorbeeld geen wet die bepaalt dat iemand bij een
kassa in de rij moet gaan staan. Toch bestaat er een sociale norm om dit wel te doen.
In de praktijk betekent dit dat mensen keurig op hun beurt wachten en in de rij te
gaan staan.
Ook kunnen sociale normen invloed hebben op het wel of niet naleven van een
wet. Zo is er een wettelijke bepaling dat iemand niet door een rood stoplicht mag
fietsen. Als in een stad veel mensen door rood fietsen, valt te verwachten dat er
steeds meer mensen door rood fietsen. Hier heeft de sociale norm invloed op de
naleving van een wet.
Toen de overheid invloed ging uitoefenen op de sociale norm om met alcohol op
te gaan autorijden, gingen steeds minder mensen met te veel alcohol op auto rijden,
ondanks dat hiervoor de wet niet is gewijzigd.
Sociale normen kunnen de naleving van wettelijke regels versterken maar ook
ondermijnen.
‘Carrots en sticks’
Gezien bovenstaande kan een toezichthouder een combinatie van een punitieve en
coöperatieve toezichtstijl toepassen (van der Heijden 2010). Rotschild (1999) onderkent naast instrumenten van preventie en correctie in de handhaving ook het
instrument van marketing.
In 2008 definieert de American Marketing Association marketing als:
‘Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and
exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.’
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Zie ook een voorstel voor de onderzoeksprogrammering naar de effecten van toezicht (Willemsen
2010), waarin een voorstel wordt gedaan om onderzoek uit te voeren naar deze verbanden.

Regelnaleving

2.5

Met de instrumenten van de marketing kan een toezichthouder ook het gewenste
gedrag (regelnaleving) van de groep positief beïnvloeden.
Rondom de coöperatieve toezichtstijl constateren De Geest en Dari-Mattiacci (2012)
een recente interessante toename van wat zij ‘het gebruik van de wortel’ noemen
(coöperatief).
Hierbij geven zij aan dat beloning en straffen beide een verdeling van welvaart is
om een burger te bewegen om een norm na te leven. Een beloning is bijvoorbeeld
een betaling aan een burger, het verlenen van een vergunning of het verstrekken van
een recht door de wetgever als de persoon is gecontroleerd en is gebleken dat de
persoon compliant is. Een bestraffing is bijvoorbeeld een betaling van de burger aan
de wetgever, het intrekken van een vergunning of een recht als de persoon is
gecontroleerd en gebleken is dat de persoon de regels niet naleeft.
De stijl van handhaven begint feitelijk al bij het probleem van de toezichthouder om
de benodigde informatie voor het toezicht te krijgen.
Als een bank geld uitleent aan een agent hangt de hoogte van de gevraagde rente mede
af van het risico dat de bank loopt. Als de bank meer zekerheid heeft over de nakoming
van de afspraken als gevolg van het verstrekken van informatie of meer transparantie
bij de onderneming verstrekt de bank de lening en past eventueel een rente-korting
(beloning) toe. Het moeten verstrekken van informatie door de schuldenaar aan de
bank lijkt dus een contractvoorwaarde bij een financiering. De onderneming krijgt dus
een beloning voor het verstrekken van informatie aan de bank. Met het verstrekken
van de informatie kan de beloning, de lening, worden verkregen. Omdat het verstrekken van die informatie onderdeel uitmaakt van de transactie wordt dat onderdeel ook
opgenomen in het contract.
Maar wat nu als de overheid toezicht wil houden op de naleving van bepaalde
wetten en te maken heeft met een gebrek aan transparantie of het ontbreken van
betrouwbare informatie? In dit geval is de overheid de principaal en de toezichthouder de monitor. Het is bij de overheid niet gebruikelijk om de extra kosten van
het benodigde aanvullende toezicht door te berekenen aan de gecontroleerde. Als de
gecontroleerde (groep) minder transparant is, moet de toezichthouder, om voldoende zekerheid te krijgen over de naleving van de regels, wel extra toezicht uitvoeren
en dus ook extra kosten maken.
In feite komt dan de rekening van het ontbreken van de benodigde informatie en
transparantie bij de toezichthouder te liggen. De vraag is dan ook legitiem of dit wel
zo logisch is. De oorzaak hiervan is dat bij wetgeving niet altijd voldoende wordt
uitgewerkt wat het toezicht nodig heeft om efficiënt en effectief te kunnen handhaven. Met andere woorden: welke informatie heeft de toezichthouder nodig om de
regel te kunnen handhaven. De agent kan dan al wel ondernemen. Vervolgens komt
dan de toezichthouder met een verzoek om informatie. Echter de onderneming heeft
niet altijd belang om informatie te verstrekken of om kosten te maken om de
kwaliteit van de informatie voor het toezicht te verbeteren. Informatie verstrekken
kost geld en kan ook risico’s betekenen voor de onderneming. Het gevolg hiervan is
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dat alle inspanningen voor het verkrijgen van de benodigde informatie bij de
handhaver ligt. In de fiscaliteit is voor bepaalde fiscale verplichtingen wel geregeld
dat de onderneming een aangifte moet doen en geldt een algemene verplichting dat
informatie die relevant kan zijn voor de belastingheffing moet worden verstrekt.71
Dit laatste betekent echter dat de Belastingdienst deze informatie dan wel moet
opvragen. De informatie uit de aangiften is veelal onvoldoende om het toezicht
doelmatig en efficiënt in te richten (Berkhout & van Engers 2012).
Bovenstaande is feitelijk een oproep om de impact van wetgeving ook uit te werken
op het terrein van de gegevenshuishouding van de doelgroep. Beperking bij het
uitwerken van de informatiebehoefte van de toezichthouder is wel dat deze
gebaseerd is op de risico’s die ten tijde van de wetgeving bekend zijn. De informatiebehoefte die een toezichthouder heeft op basis van de onbekende risico’s kunnen
op het moment van de wetgeving nog niet worden onderkend en uitgewerkt.
Uitgangspunt bij de agency-theorie is dat de agent primair verantwoordelijk is voor
het afleggen van verantwoording over de naleving van de normen. In het verleden
ging de wetgever vaak terughoudend om met het opleggen extra administratieve
lasten voor de maatschappij. Het is in de huidige tijd van automatiseren en
standaardisering van gegevens, maar zeer de vraag of deze terughoudendheid nog
wel terecht is. De kosten van gegevens zijn de laatste jaren sterk afgenomen.
Bovendien zijn dit geen gegevens die uitsluitend worden gegenereerd voor de
externe toezichthouder maar zijn deze gegevens ook voor de beheersing van de
eigen processen van de onderneming noodzakelijk.
Er valt dus zeker iets voor te zeggen om fundamenteel anders te gaan kiezen in de
gevolgen vanuit wet- en regelgeving voor de informatieverplichting van de agent
(ondernemer) en daarmee het recht op informatie voor de toezichthouder (Kronman
1978).72
2.6
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Inleiding fiscaal toezicht

In deze paragraaf werk ik uit waarom een land belastingen heft en int en wat de
taak- en doelstellingen zijn van de Belastingdienst, alsmede welke eisen worden
gesteld aan fiscaal toezicht.
Een land heft belastingen om de collectieve goederen te kunnen financieren. De
maatschappij heeft bijvoorbeeld behoefte aan gezondheidszorg, infrastructuur, veiligheid en onderwijs. Fiscale wetten zijn nodig om deze collectieve goederen te
71
72
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Art. 47 AWR 1959.
Kronman (1978) geeft aan dat de partij die tegen de laagste kosten informatie kan verzamelen, de
informatie moet verzamelen en verstrekken, met uitzondering van situaties waarbij het verzamelen en verstrekken van informatie kostbaar is. Het is voor de toezichthouder veelal veel
kostbaarder om deze informatie te verzamelen.
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financieren.73 Handhaving van deze fiscale wetten is noodzakelijk om te zorgen dat
iedereen (normadressaten) zijn verplichting tot belasting betalen nakomt. Is dat niet
het geval dan hebben we te maken met zogenoemde ‘free riders’: personen en
organisaties die wel profiteren van de voordelen van de maatschappij maar niet hun
verplichtingen nakomen.
De nadelen van deze ‘free riders’ zijn onder andere:
1. De benodigde opbrengst wordt niet behaald.
2. Er ontstaat een oneerlijke concurrentie tussen personen die niet en die wel hun
verplichtingen nakomen.74
3. De bereidheid tot het naleven van de verplichtingen kan negatief worden
beïnvloed (Kahan 2003).75
Voor een goede werking van wet- en regelgeving is het nodig dat die voor eenieder
worden gehandhaafd. De wetgever heeft toezichthouders hiervoor bepaalde wettelijke bevoegdheden, rechten en verplichtingen gegeven.
De fiscaliteit kent een veelheid aan normen, waaronder een aantal open normen. De
relevante normen voor vastgoedtransacties werk ik in hoofdstuk 4 uit.
De norm waaraan de Belastingdienst toetst is de zogenoemde ‘aanvaardbare aangifte’.76
Een (fiscale) toezichthouder heeft niet alleen de verantwoordelijkheid om vast te
stellen of een individueel persoon voldoet aan de norm, maar dient ook een
uitspraak te kunnen doen of en in welke mate een bepaalde doelgroep voldoet
aan die norm. Dit laatste betekent een uitbreiding van het doel van bijvoorbeeld het
accountantstoezicht, waarbij uitsluitend met een redelijke mate van zekerheid een
oordeel gegeven moet worden of de beoordeelde financiële overzichten als geheel
geen onjuistheden van materieel belang bevatten.
De wettelijke taak van de Belastingdienst is op grond van art. 2 Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 het heffen en innen van rijksbelastingen.77 Op grond van
art. 104 Grondwet (hierna GW) worden belastingen van het Rijk geheven uit kracht
van een wet, waarmee het legaliteitsbeginsel is bepaald. Het houden van toezicht
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Naast deze budgettaire functie van belastingen zijn belastingen ook een middel voor inkomensherverdeling en wordt de belastingwetgeving ingezet om allerlei beleidsdoelen via stimuleringsen ontmoedigingsregelingen te bereiken.
Handhaving heeft onder andere als taak het organiseren van een level playing field.
Zo is er al enige tijd een toenemende politieke en maatschappelijke verontwaardiging over de
beperkte fiscale bijdrage die enkele multinationals leveren aan de samenleving waarin ze actief
zijn.
CAB, p. 3. Feitelijk dient de Belastingdienst te controleren of de aangifte voldoet aan de wettelijke
bepalingen.
Art. 2 eerste lid Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 luidt: ‘Er is een rijksbelastingdienst
onder de naam Belastingdienst. Deze dienst is belast met de heffing en invordering van
rijksbelastingen en met andere bij of krachtens de wet opgedragen taken.’ Feitelijk is de
Belastingdienst een uitvoeringsorganisatie en geen (zuivere) toezichthouder. Hierbij vormt het
toezicht een omvangrijk en essentieel onderdeel van die uitvoering.
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maakt een onderdeel uit van de wettelijke taak van de Belastingdienst. De bevoegdheid tot fiscale handhaving is geregeld in het fiscale procesrecht.78 De Belastingdienst heeft op basis van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (hierna AWR) de
bevoegdheid om informatie te verzamelen die relevant kan zijn voor de belastingheffing.79
In de Rijksbegroting 2015 staat in hoofdstuk 680 dat de missie van de Belastingdienst
is om de wet- en regelgeving die hem is opgedragen zo doeltreffend en doelmatig
mogelijk uit te voeren, waarbij de Belastingdienst in zijn handelen, streeft naar
handhaving van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.
Toezicht is doelmatig wanneer het met minimale middelen wordt uitgevoerd.
Toezicht is doeltreffend wanneer alle doelen van het toezicht worden gerealiseerd.
In de Leidraad Toezicht Grote Ondernemingen81 staat dat de algemene beleidsdoelstelling van de Belastingdienst is om de bereidheid van belastingplichtigen en
toeslaggerechtigden om de wettelijke verplichtingen na te komen, te onderhouden
en te versterken (compliance).82 Deze algemene beleidsdoelstelling geeft aan dat de
Belastingdienst de compliance van de gehele doelgroep moet onderhouden en
versterken.
Er is volgens deze Leidraad sprake van compliance als de belasting- en inhoudingsplichtige (rechts)personen:
1. zich (terecht) registreren voor belastingplicht;
2. (tijdig) aangifte doen;
3. juist en volledig aangifte doen;
4. (tijdig) betalen.
Bij de uitvoering van de toezichthoudende taak gaat het allereerst om het vaststellen
van de aanvaardbaarheid van de aangifte als geheel en vervolgens om de tijdige
betaling van het daaruit resulterende belastingbedrag.
Uit de algemene doelstelling van de Belastingdienst blijkt een moderne opvatting
van rechtshandhaving omdat er naast de eis van doelmatigheid ook aandacht is voor
de bereidheid van de doelgroep om de wettelijke verplichtingen na te komen, te
onderhouden en te versterken. Tevens blijkt uit de missie van de Belastingdienst de
relevantie van juridische kaders (o.a. rechtsgelijkheid en rechtszekerheid) voor het
fiscale toezicht. Bovendien wordt aangegeven dat een doeltreffende en doelmatige
uitvoering van de wet- en regelgeving de bereidheid van burgers en bedrijven
vergroot om hun wettelijke verplichtingen na te komen.
Kamerling en Snippe (2016) onderkennen rechtmatigheid en rechtvaardigheid als
onderdeel van rechtshandelingen, waarbij rechtmatigheid ziet op de overeenstem78
79
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Vooral in de AWR 1959.
Art. 6 e.v. AWR en art. 47 e.v. AWR 1959.
Kamerstukken II, 2014/15, 34000, IX, par. 3.1, art. 1, onderdeel A, Algemene doelstelling, p. 40.
Leidraad Toezicht Grote Ondernemingen, Belastingdienst, maart 2013, p. 4.
Zoals eerder aangegeven wordt dit ook als algemene beleidsdoelstelling van de Belastingdienst
genoemd in de Rijksbegroting (par. 2.1.1.).
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ming met de rechtsregels en rechtvaardigheid ziet op een belangenafweging van
rechtsregels (waaronder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur). De rechtvaardigheid kan nog weer worden onderverdeeld in een juridische rechtvaardigheid
(die onderdeel uitmaakt van de rechtmatigheid) en een sociaalpsychologische
rechtvaardigheid. Onder de sociaalpsychologische rechtvaardigheid verstaan zij de
rechtvaardigheidsbeleving van burgers en bedrijven.
2.6.2

Eisen aan fiscaal toezicht

In het rapport van de Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst staan een aantal
principes opgenomen van goed toezicht, te weten onafhankelijkheid, professionaliteit,
transparantie, selectief, slagvaardig en samenwerkend (Commissie-Stevens 2012,
p. 21).
De eerste drie principes dienen vooral het gezag en de legitimiteit van de
toezichthouder te versterken en de laatste drie principes zien vooral op de eis van
doeltreffendheid en doelmatigheid. Het principe van selectiviteit ziet vooral op het
feit dat een toezichthouder keuzes maakt op basis van ingeschatte risico’s. De
commissie concludeert dat selectiviteit inhoudt dat toezicht moet voldoen aan:
– effectiviteit (risico’s voldoende afdekken);
– rechtmatigheid (mag vooral niet de indruk wekken rechtsongelijkheid op te
leveren);
– efficiëntie (gegeven de beoogde risicodekking de beschikbare capaciteit optimaal
in te zetten).83
Deze principes zijn gebaseerd op de Kaderstellende visie op toezicht (Kamer II 2000/
0184 ), welke in par. 2.3.2. ook de basis hebben gevormd voor de beginselen van goed
toezicht. Aelen (Aelen 2014) en Ottow (Ottow 2015 en 2015b) introduceren een aantal
beginselen van goed toezicht, te weten effectief toezicht (economische invalshoek),
gelegitimeerd toezicht (politiek bestuurlijke invalshoek) en behoorlijk toezicht (juridische invalshoek).85 Goed toezicht dient te voldoen aan deze beginselen.
Aelen86 analyseert in haar proefschrift een aantal onderzoeksrapporten van de
afgelopen decennia over toezicht in Nederland. Zij formuleert vervolgens een aantal
basiskenmerken van goed toezicht die uit deze rapporten naar voren komen. Deze
basiskenmerken zijn onder andere:
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Commissie-Stevens (2012), p. 21.
Kamerstukken II, 2005/06, 27 831, nr. 15 (inclusief bijlage). In deze nota wordt tevens verwezen
naar de voorgaande kader stellende visie op toezicht uit 2001, Kamerstukken II, 2000/01, 27 831,
nr. 1. Zie ook Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (2001), De Kaderstellende
Visie op Toezicht 2001. Den Haag. Deze kaderstellende visie is tevens het standpunt van het
kabinet op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht.
Deze drie beginselen hebben een duidelijk verband met de zogenoemde driesporenbenadering
van Hessel waarbij een multidisciplinaire benadering wordt vereist voor het overheidsoptreden in
de markt. Binnen deze driesporenbenadering worden de elementen van effectiviteit en efficiency
(economische spoor), procedurele en materiële rechtvaardigheid (juridische spoor) en het
democratische gehalte van het overheidsoptreden (sociologische spoor) onderkend (Hessel
1988, p.2).
Zie Aelen 2013, pp. 75-76.
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De toezichthouder handelt doelmatig.
De toezichthouder is onafhankelijk in zijn oordeel.87
Het toezicht is transparant.
Het toezicht is effectief.
Het toezicht legt verantwoording af (accountability).88

Deze basiskenmerken van goed toezicht vanuit de economische, de politiek bestuurlijke en de juridische perspectieven van toezicht gebruik ik in dit onderzoek als
toetsingskader voor het raamwerk voor het fiscale toezicht op vastgoedtransacties.
Deze beginselen bevatten zowel economische-, juridische- als gedragsaspecten. De
eisen van efficiënt toezicht bij het risicogerichte toezicht is een wezenlijke eis omdat
het risicogerichte toezicht juist voortkomt uit de eis van doelmatigheid.
De eis van efficiënt toezicht (doelmatig) lijkt de afgelopen periode sterk te zijn
toegenomen als gevolg van krimpende budgetten en de afnemende acceptatie van
fouten binnen de huidige samenleving. Binnen deze kaders dient het toezicht te
opereren. Een te eenzijdige economische benadering van het toezicht kan echter de
legitimiteit en de wil tot regelnaleving onder druk zetten.
Bij effectief toezicht dienen keuzes gemaakt te worden waar meer en waar
minder toezicht wordt ingezet. Deze keuzes zijn veelal gebaseerd op aannames
over een verhoogde of een verlaagde kans op fouten binnen een bepaald deelgebied.
Deze keuzes moeten veelal gemaakt worden voorafgaand aan het toezicht op een
moment dat de geen of onvoldoende informatie beschikbaar is over het wel of niet
naleven van de regels. Hiermee is het voor effectief toezicht van belang om te
kunnen voorspellen wat de te verwachten kans op non-compliant gedrag is bij een
bepaalde context. Hiervoor dient kennis te worden gegenereerd over drijfveren van
(non-)compliant gedrag, waarom worden de regels wel of niet nageleefd.
Voor een effectief en efficiënt toezicht lijkt het zinvol om in het toezicht te
werken met een combinatie van aselect toezicht en toezicht op basis van risicoclassificatie. De aanname hierbij is dat de efficiëntie van het toezicht kan worden
vergroot doordat met het risicogerichte toezicht de grootste risico’s de meeste
aandacht krijgen.89 De tweede aanname is dat het toezicht effectiever kan worden
omdat de regelnaleving positief beïnvloed lijkt te worden als deze combinatie in het
toezicht wordt toegepast. De combinatie van risicogericht en aselect toezicht is
mede nodig omdat risicoclassificatie ook beperkingen kent. Bij de beperkingen van
risicoclassificatie kan onder andere gedacht worden aan de onbekende risico’s en de
informatieachterstand die een toezichthouder heeft. Tevens is aselect toezicht nodig
om betrouwbaar de vermoede risicogroepen te kunnen falsificeren De combinatie
van aselect toezicht en toezicht op basis van risicoclassificatie dient dan ook bij een
modelmatige werkwijze voor toezicht te worden toegepast.
87
88
89
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Aelen geeft in haar proefschrift aan dat een toezichthouder onafhankelijk dient te zijn van de
politiek en van de onder toezicht staande groep (Aelen 2014, p. 9).
Accountability draait om het geven en afnemen van verantwoording, en de repercussies waartoe
deze verantwoording leidt (Bovens et al. 2008).
Dit kan welllicht ook de perceptie van rechtvaardig toezicht vergroten van de burger indien wordt
gezien dat non compliant gecorrigeerd wordt.
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Een groot knelpunt binnen het fiscale toezicht is het feit dat het veelal onuitvoerbaar
en onbetaalbaar is een gehele groep te controleren. Volledig toezicht is vaak niet
praktisch uitvoerbaar en bovendien te kostbaar (Berkhout en Van Engers 2012). De
toezichthouder moet dan ook keuzes maken over ‘wie en wat wel’ en ‘wie en wat
niet’ wordt gecontroleerd. Probleem hierbij is dat deze keuzes veelal gemaakt
worden op het moment dat kennis over de kans op fouten bij ieder individu niet
beschikbaar is. Voor doelmatig toezicht is de keuze aan welke deelgebieden of
aangiften een intensievere aandacht wordt besteed minstens zo belangrijk als de
wijze waarop de keuze wordt uitgevoerd.
Een persoon of een onderneming weet wat het belang is om bij de toezichthouder
een positieve indruk te wekken. Als de toezichthouder inschat dat:
1. de persoon/onderneming de regels wil naleven;
2. er weinig risico’s spelen bij de persoon/onderneming;
3. de (interne) beheersing bij de persoon/onderneming van hoog niveau is; en
4. de bedrijfscultuur op orde is;
bestaat de kans dat er minder toezicht komt bij die persoon of onderneming. Ook de
wijze van toezicht kan afhangen van de perceptie die de toezichthouder heeft van de
kans op fouten, de motieven, de cultuur en de mate van beheersing.
Omdat de indruk die een toezichthouder heeft van de risico’s invloed heeft op
welke keuzes de toezichthouder maakt, kan de persoon/onderneming bewust een
bepaalde indruk willen geven over bovengenoemde elementen (Hoogenboom en
Pheijffer 2009). Dit kan betekenen dat de persoon/onderneming bepaalde essentiële
informatie juist niet of te positief verstrekt. Dit proces wordt ook wel adverse
selection genoemd, de onder toezicht staande kiest welke informatie wel en welke
informatie niet wordt verstrekt aan een toezichthouder. Een professionele toezichthouder wil dan ook autonoom informatie vergaren over de belangrijke indicatoren90
van de persoon/onderneming. Dit geeft aan wat het belang is van onafhankelijk
toezicht, waarbij het toezicht onafhankelijk is van de onder toezicht staande.91
Immers de verstrekker van de informatie heeft een groot belang bij de perceptie van
de toezichthouder over de risico’s, de beheersing, de cultuur en de intenties (Van
Beusekom en Raaijmakers 2011).92
Bovenstaande betekent dat de toezichthouder een deugdelijke grondslag nodig
heeft op basis waarvan het handhavingsbeleid voor een bepaalde groep wordt
gebaseerd. Vanwege diverse mogelijkheden van ruis in de perceptie van de kans
op fouten, is het wenselijk dat de toezichthouder de aannames over de kans op
fouten altijd probeert te falsificeren.
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Over de kans op fouten, de motieven, de mate van beheersing en de cultuur.
Feitelijk zal er bij het toezicht veelal wel een vorm van afhankelijkheid zijn tussen de toezichthouder en de onder toezicht staande.
Van Beusekom en Raaijmakers stellen zelfs dat een organisatie met een lage compliance meer
investeert in het afgeven van positieve signalen over de compliance dan organisatie met een hoge
compliance.
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De Belastingdienst heeft zijn visie op het toezicht uitgeschreven in de Controleaanpak Belastingdienst (CAB). Hierin wordt uitgewerkt op welke wijze een controle
uitgevoerd moet worden.
Over doelmatig en doeltreffend toezicht staat in de CAB:
‘Doelmatigheid en doeltreffendheid betekent voor de Belastingdienst dat de
dienst keuzes maakt waar het de verdeling en inzet van (toezicht)capaciteit betreft.
Het is ondoenlijk en bovendien onnodig dat de Belastingdienst alles zelf controleert.’
Voor doelmatig en doeltreffend toezicht is het maken van keuzes binnen het
toezicht noodzakelijk. En het is van belang dat deze keuzes worden gemaakt op
gevalideerde aannames.
De Belastingdienst levert toezicht op maat en de CAB ondersteunt dit met de
volgende twee uitgangspunten:
1. Controle-informatie moet toereikend zijn; er moet voldoende (kwantitatief en
kwalitatief) controlebewijs verzameld zijn om het oordeel over de aangifte te
dragen. Er wordt dus precies voldoende werk gedaan om de uitspraak te
onderbouwen, niet meer en niet minder.
2. De controle-informatie behoeft niet louter uit de eigen activiteiten van de
controlemedewerker naar voren te komen. Het schillenmodel (zie figuur 5) laat
zien hoe hij gebruik kan maken van controle-informatie die door anderen reeds is
verzameld.

Figuur 5: Het schillenmodel.
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Er wordt gesproken over het schillenmodel omdat er verschillende ‘schillen’ zijn
waarop de Belastingdienst kan steunen bij het fiscale toezicht. De aanname binnen
de CAB is dat naarmate de opzet, het bestaan en de werking van een bepaalde schil
beter is, de controlemedewerker minder gegevensgerichte werkzaamheden hoeft te
verrichten. Deze schillen bestaan uit de interne beheersing, de interne en de externe
controle.
Bij de CAB wordt gewerkt met het reduceren van gegevensgerichte werkzaamheden als de kans op materiële fouten in een populatie kleiner is.
Over het begrip materialiteit staat in de CAB:
‘De materialiteit heeft betrekking op het totaalbedrag aan fouten in de populatie dat ondanks het
uitgeoefende toezicht maximaal onontdekt mag blijven. De hoogte van de materialiteit stelt de
Belastingdienst afhankelijk van de omvang van de organisatie waarop het toezicht betrekking
heeft.
Naarmate de omvang van een organisatie (uitgedrukt in Nederlandse omzet) toeneemt, wordt
het bedrag van de materialiteit hoger vastgesteld.
Het begrip materialiteit, zoals hier beschreven, wordt aangeduid als kwantitatieve materialiteit
en moet niet worden verward met het begrip kwalitatieve materialiteit. Dat laatste begrip heeft
betrekking op de betekenis van een geconstateerde (en dus bekende) fout, en dan in het bijzonder
de aard van die fout. Daarbij gaat het vooral over de mate van verwijtbaarheid. Een (ernstig)
verwijtbare fout staat goedkeuring van een fiscale aangifte altijd in de weg, ook al is het financiële
gevolg (relatief) gering.’93

De gegevensgerichte juistheidscontroles op transacties of posten van de verantwoording (zoals aangifte of jaarrekening) worden uitgevoerd met behulp van
steekproeven.94
De parameters betrouwbaarheid, de materialiteit (nauwkeurigheid) en het aantal
fouten dat in de steekproef wordt toegestaan bepalen de omvang van de steekproef.
Hierbij heeft de betrouwbaarheid betrekking op de kans dat de uitspraak die op
basis van de steekproef wordt gedaan, juist is. Deze kans wordt met behulp van
kansverdelingen berekend. De Belastingdienst hanteert in zijn steekproefonderzoeken altijd een betrouwbaarheid van 95%.95 De Belastingdienst hanteert in de opzet
van de steekproef altijd het uitgangspunt dat in de steekproef geen enkele fout
wordt toegestaan.96 De omvang van de steekproef kan worden berekend door
middel van het delen van de populatie door het steekproefinterval. Hierbij wordt
het steekproefinterval bepaald door middel van het door drie delen van de materialiteit.97

93
94
95
96
97

Zie CAB, p. 23. De CAB bevat ook een materialiteitstabel waarbij per omzetklasse een bepaald
bedrag aan materialiteit wordt gehanteerd.
Zie CAB, p. 5.
Zie CAB, p. 23. Dit betekent dat de kans dat een aangifte ten onrechte wordt goedgekeurd terwijl
er een materiële fout in de aangifte zit, kleiner moet zijn dan 5%.
Zie CAB, p. 24.
Zie CAB, p. 24. De factor 3 vertegenwoordigt een betrouwbaarheid van 95% en een nulfoutenverwachting.
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Voor het reduceren van de gegevensgerichte werkzaamheden wordt gewerkt met
een reductietabel.98 De omvang van de steekproef wordt gereduceerd met 75
procent als er positieve voorinformatie is over de opzet en bestaan van de interne
beheersing. Als de interne beheersingsmaatregelen specifiek zien op de fiscaliteit
wordt gesproken van een Tax Control Framework (hierna TCF). Het TCF kan gezien
worden als een extra schil bij de interne beheersing van een organisatie.
De steekproef wordt gereduceerd met 87,5 procent als er positieve voorinformatie is over de opzet, het bestaan en de werking van de interne beheersing, waarbij
externe deskundigen of de organisatie zelf aanvullende werkzaamheden hebben
verricht aan de werking van de interne beheersing. De steekproef wordt zelfs
gereduceerd met 100 procent als er positieve voorinformatie is over controles van
derden, of de organisatie zelf, met dezelfde reikwijdte en nauwkeurigheid als de
Belastingdienst hanteert.99
Het reduceren van de steekproef wil zeggen dat een deel van de geldeenheden in
de steekproef aselect worden aangewezen en afgezonderd. Deze afgezonderde
geldeenheden worden (voorlopig) goedgekeurd zonder dat deze geldeenheden zelf
worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid. De overige geldeenheden
worden wel gegevensgericht gecontroleerd om de toegepaste reductie te kunnen
valideren.
Belangrijke aanname bij deze werkwijze is dat de kans op materiële fouten in de
aangifte kleiner is als de elementen van opzet, bestaan en werking van de interne
beheersing en de controles door derden, daadwerkelijk de kans op materiële fouten
verkleint. Deze aanname is feitelijk ook gewoon een theorie die moet worden
getoetst.
Kwetsbaar aan deze theorie is dat deze veronderstelde relatie in de praktijk
weinig is onderzocht en getoetst. De opzet, het bestaan en de werking van de interne
beheersing en de controles door derden vormen niet meer dan een afgeleide
indicator van het werkelijke risico: de kans op materiële fouten in de populatie.
Iedere indicator vormt feitelijk een theorie, die getoetst dient te worden om de
aanvaardbaarheid van die theorie te kunnen vaststellen.100
Deze werkwijze van reductie is gebaseerd op de theorie van Bayes (de zogenoemde ‘Bayes rule’). Deze theorie gaat uit van reeds bekende kansen op basis van
eerder onderzoek. Hier doet men – in tegenstelling tot de klassieke statistiek – wel
van tevoren een kansuitspraak over bepaalde eigenschappen van een populatie.
Bij het toepassen van de theorie van Bayes wordt de bovengrens van een fout in
een populatie geschat. Deze inschatting gebeurt op basis van kennis over de kans op
fouten in een populatie in het verleden. Het is dan ook van belang dat de historische

98
99

Zie CAB, p. 27 figuur 12 de reductietabel.
Het in meer of mindere mate steunen op werkzaamheden van anderen wordt ook wel het
schillenmodel genoemd.
100 Bovendien dient van een indicator ook vastgesteld te worden wat de nauwkeurigheid en
betrouwbaarheid van die indicator is. In welke omstandigheden is de theorie waar en in welke
mate voorspelt de indicator de kans op materiële fouten?
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kans op fouten in een populatie voldoende betrouwbaar een voorspellende waarde
heeft voor een nieuwe populatie.101
Over de percentages waarmee de gegevensgerichte werkzaamheden worden
gereduceerd schrijft de CAB:
‘Van de percentages die in de reductietabel zijn opgenomen, kan worden gezegd dat ze in zekere zin
arbitrair zijn. Het gaat om keuzes die ten doel hebben kaders te bieden voor een professioneel oordeel
(‘professional judgement’). Belangrijk is dat de toezichtlast in vergelijkbare gevallen gelijk is.’102

De reductietabel lijkt vooral te zijn ingegeven vanuit rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en vooral vanuit doelmatigheid. Het gevolg van het reduceren van de gegevensgerichte werkzaamheden is dat er minder schaarse toezichtcapaciteit hoeft te
worden ingezet.
Als de indicatoren van interne beheersing en controles van derden een imperfecte
voorspelling vormen voor de kans op materiële fouten in de populatie, betekent dit
een toename van de kans op onjuiste oordeelsvorming. Als de indicator onnauwkeurig is neemt de kans toe dat er onontdekte materiële fouten in de populatie zijn
omdat er (deels) ten onrechte een gereduceerde steekproef is uitgevoerd. Tevens
bestaat het risico dat dan de vereiste betrouwbaarheid niet meer wordt gehaald.
Het is dan ook van belang om deze fundamentele werkwijze voor het reduceren
van de steekproef te toetsen.
Een belangrijke voorvraag – voordat de fiscus toekomt aan het doelmatig en doeltreffend controleren van een bepaalde aangifte – is aan welke aangiften wel en aan
welke geen toezichtcapaciteit wordt besteed. Het is, zoals eerder aangegeven, voor de
fiscus onuitvoerbaar om alle aangiften intensief te controleren. Ook bij het fiscale
toezicht moeten keuzes worden gemaakt bij welke groep aangiften in meer of mindere
mate toezicht wordt uitgeoefend. Er wordt derhalve meer toezicht ingezet op groepen
aangiften waar de kans op fouten groter is dan op groepen met een kleine kans op
fouten. Het kennen van de kans op fouten bij bepaalde groepen aangiften, kan de
doelmatigheid en efficiëntie van het toezicht vergroten. Kernvraag is dan welke valide
indicatoren kunnen worden onderscheiden rondom groepen van aangiften?
Het risicogerichte fiscale toezicht is bij de Belastingdienst actueel gelet op de brief
die de Staatssecretaris in mei 2015 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over de
Investeringsagenda van de Belastingdienst.103 In die brief schrijft de Staatssecretaris
van Financiën:
‘Binnen de Belastingdienst bestaan nogal wat verschillende lezingen van het doel van de
organisatie. Wie geen helder doel heeft, kan nooit slagen. Vanaf nu is het doel van de Belastingdienst om met de beschikbare capaciteit zoveel mogelijk van de verschuldigde belasting te innen;
we maken de tax gap zo klein mogelijk. Dat geeft een duidelijk handelingsperspectief: we
besteden onze tijd en capaciteit liever aan grote opbrengsten dan aan kleine, en we werken zo

101 Omstandigheden, wetgeving, gelegenheden, belangen en prikkels kunnen wijzigen in de tijd en
daarmee invloed hebben op de kans op fouten.
102 Zie CAB, p. 25.
103 Brief aan de Tweede Kamer 20 mei 2015, Investeringsagenda Belastingdienst, DGB/2015/2173 U.
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doelmatig mogelijk. Deze eenvoudige doelstelling brengt een meer fundamentele optimalisatie
binnen bereik van de werkmethoden en de capaciteitsinzet.’

In deze tekst kan een vorm van opbrengstmaximalisatie gelezen worden. De hoogte
van de verwachte opbrengst is bepalend voor de keuzes die moeten worden
gemaakt. Dit maakt dat het doel van de Belastingdienst een vorm van risicogericht
toezicht is.
De wijze waarop deze optimalisatie bereikt gaat worden valt iets verderop in
dezelfde brief te lezen:
‘Informatiegestuurd toezicht en inning
Nu alle gegevens van belastingplichtigen bijeen gebracht zijn, ontstaan mogelijkheden om de
belastingplichtige de aanpak en de aandacht te geven die hij verdient. Bijvoorbeeld in het toezicht
en de inning.
Tot nu toe werden belastingplichtigen op basis van eenvoudige selectieregels onderworpen
aan toezicht. Een inspecteur bekeek elk geselecteerd geval en beoordeelde op basis van de
beschikbare informatie of de aangifte leek te kloppen. Maar eenvoudige regels leiden niet
automatisch naar de grootste kansen op fouten in de aangifte. En een inspecteur, hoe ervaren
ook, stuit met deelinformatie op beperkingen. Met massale data-analyse, op basis van zeer grote
hoeveelheden beschikbare gegevens, wordt de trefkans aanzienlijk hoger. Het systeem selecteert
op basis van honderden gegevens per belastingplichtige de grootste risico’s. Sinds afgelopen najaar
is hiermee proefgedraaid op ‘echte’ bestanden met belastingplichtigen, dus niet in laboratoriumopstelling, en de resultaten waren verbluffend. Niet alleen de trefkans ligt aanzienlijk hoger, het
systeem geeft ook de aard van het risico aan, en de behandeltijd voor de medewerker gaat
aanzienlijk omlaag. Elk bekeken geval levert meer op en meer gevallen kunnen bekeken worden.’

Deze koers geeft aan dat het doel sterk ligt op de maximalisatie van de fiscale
opbrengst. Een betere risicoselectie en een snellere behandeltijd dient de trefkans en
de opbrengst per medewerker te verhogen. Hiermee geeft de Belastingdienst
invulling aan de operationele doelstelling van het toezicht om binnen het toezicht
efficiënt vast te stellen of de regels worden nageleefd.
Bij het werken met risico-indicatoren is het wel van belang te beseffen dat bij het
optimaliseren van de trefkans op basis van risico-indicatoren de kans kan groeien
dat er ook fiscale fouten niet worden gevonden. Als er een risicoprofiel wordt
ontwikkeld waarbij de kans op fouten tendeert naar 100% betekent dit niet dat
met dit profiel ook alle fiscale fouten worden gevonden. Voor de betekenis van de
begrippen en de eis van een goede balans tussen de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en sensitiviteit en specificiteit bij een risicoprofiel verwijs ik naar par. 2.2.7.
Opvallend is dat met de introductie van de zogenoemde Investeringsagenda een
sterk accent komt te liggen op het aspect van effectief toezicht waarbij de grootste
risico’s de meeste aandacht krijgen.104 Het aspect van het bevorderen van de
regelnaleving lijkt hierbij minder aandacht te krijgen, terwijl dat nog steeds als
104 De Investeringsagenda ziet op de voorgenomen reorganisatie van de Belastingdienst waardoor
de Belastingdienst beter moet gaan functioneren. De voorgenomen veranderingen zien op de
vereenvoudiging van het belastingstelsel, de verbetering van de massale processen en de ondersteunende ICT en de verbetering van de operationele managementinformatie en de bekostigingssystematiek. Brief aan de Tweede Kamer van 20 mei 2015 van de Staatssecretaris van Financiën,
kenmerk DGB/2015/2173 U.
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missie van de Belastingdienst in de rijksbegroting staat.105 Binnen de CAB wordt
gewerkt met een vorm van risicogericht toezicht gecombineerd met aselecte steekproeven. De reductietabel is niet gebaseerd op gevalideerde indicatoren. Ook hier is
het wenselijk dat de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de veronderstelde
relatie tussen de interne beheersing, de inherente risico’s en de kans op een niet
aanvaardbare aangifte fundamenteel wordt onderzocht.
De eis van rechtsgelijkheid bij het fiscale toezicht brengt met zich mee dat de regels
voor alle normadressaten worden gehandhaafd. Met dit doel wijkt het fiscale
toezicht af van het doel bij het accountantstoezicht: het verkrijgen van een redelijke
mate van zekerheid dat de financiële overzichten als geheel geen onjuistheden van
materieel belang bevat (zie par. 2.7.1.). Waar de accountant verantwoordelijk is voor
de juistheid van het oordeel over het gecontroleerde overzicht, is de fiscale
toezichthouder ook verantwoordelijk voor het naleven van de regels van de gehele
doelgroep. Met andere woorden: de fiscale toezichthouder mag niet uitsluitend een
oordeel hebben over de gecontroleerde aangiftes, maar dient ook een oordeel te
hebben over het niet gecontroleerde deel van de groep.
Eind 2016 heeft de Algemene Rekenkamer op verzoek van de Tweede Kamer een
onderzoek gedaan naar het handhavingsbeleid van de Belastingdienst. Op basis van
dit onderzoek rapporteert de Algemene Rekenkamer:
‘De Belastingdienst voert een handhavingsbeleid gericht op het stimuleren van nalevingsgedrag
door belastingplichtigen. De dienst maakt daarmee een beweging in de richting van een meer
preventieve handhavingsbenadering en probeert zoveel mogelijk proactief en in de actualiteit te
handelen en problemen te voorkomen, in plaats van reactief te opereren. De Belastingdienst heeft
voor dit beleid gekozen om de handhaving zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten.
Tegelijkertijd stellen we vast dat de Belastingdienst nog informatie mist voor de verdere
onderbouwing van de keuzes in het handhavingsbeleid. Daarvoor is het nodig dat de Belastingdienst meer zicht heeft op de mate waarin de inzet van handhavingsinstrumenten leidt tot betere
naleving door belastingplichtigen, oftewel hoe effectief deze instrumenten zijn. Mede naar
aanleiding van de aanbevelingen van de commissie-Stevens (2012) streeft de Belastingdienst
naar verbeteringen op dit punt.’106

Iets verder in de rapportage schrijft de Algemene Rekenkamer:107
‘Over de doelmatigheid van de inzet van handhavingsinstrumenten, constateren we dat de
Belastingdienst niet alleen een beperkt zicht heeft op de baten van (de inzet van) handhavingsinstrumenten, maar ook op de kosten. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de onderbouwing van de
keuzes in het handhavingsbeleid. Dit hindert de Belastingdienst ook bij de optimalisering van de
omvang van de handhavingscapaciteit. De dienst kan namelijk niet aantonen in hoeverre met extra
investeringen meer geld bij belasting-plichtigen kan worden geïnd. De vraag of een uitbreiding van
de handhavingscapaciteit zich terugverdient, is dus op basis van de huidige managementinformatie niet eenduidig te beantwoorden.

105 Zie bijvoorbeeld ook Gribnau (2013) over de noodzaak van het incorporeren van gedragswetenschappelijke kennis in de fiscale rechtshandhaving en compliance.
106 Rapport handhavingsbeleid Belastingdienst, Algemene Rekenkamer, 24 november 2016, p. 32.
107 Rapport handhavingsbeleid Belastingdienst, Algemene Rekenkamer, p. 33.

71

2.6.3

Hoofdstuk 2 / Toezicht en handhaving

De Belastingdienst past bij de beoordeling van aangiften zowel risicogerichte controles als
aselecte steekproefcontroles toe. Bij risicogerichte controle selecteert de Belastingdienst, op basis
van kennis over de belastingplichtigen (onder andere contra-informatie), de meest risicovolle
aangiftes. Overigens beschikt de Belastingdienst niet over een (overkoepelende) inventarisatie en
analyse van bronnen van contra-informatie die de dienst, in aanvulling op bestaande bronnen, zou
kunnen gebruiken om de handhaving effectiever te maken.
De risicogerichte methode is effectiever en efficiënter (in termen van correctiebedragen per
uur) dan een controlebenadering zonder risicoselectie. Aselecte steekproeven blijven echter ook
nodig, onder andere om zicht te krijgen op risicofactoren (die vervolgens in de risicogerichte
aanpak verwerkt moeten worden) en voor het meten van nalevingsniveaus. Risicogerichte en
steekproefcontroles maken deel uit van de repressieve handhavingsinstrumenten. De met deze
instrumenten behaalde resultaten (in de vorm van correctieopbrengsten) laten geen uitspraken
toe over de effecten van deze instrumenten in de zin van de invloed op het nalevingsgedrag.’

Ook in dit rapport wordt het belang van effectmeting weergegeven. Om de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid te kunnen onderbouwen is effectmeting en analyse nodig.
Uit de rapportage van de Algemene Rekenkamer blijkt een dominante aandacht
voor een bepaald economisch aspect van toezicht, te weten het optimaliseren van de
correctiebedragen per uur. Bij een dergelijke eendimensionale benadering van het
toezicht kunnen aspecten als de bereidheid tot regelnaleving (sociaal en gedragsaspect) en de legitimiteit van de handhaving en de overige rechtsbeginselen onder
druk komen te staan. Ook wordt hier aangegeven dat bij risicogerichte en bij
steekproefcontrole effectmeting nodig is over de invloed op het nalevingsgedrag.
De Algemene Rekenkamer constateert dat met het huidige methodiek van
resultaatmeting bij de Belastingdienst geen uitspraken gedaan kunnen worden
over de effecten van de gekozen instrumenten op het nalevingsgedrag. Zoals reeds
aangegeven hoort bij goed toezicht ook effectmeting: is het toezicht wel effectief
voor de regelnaleving.
Winter (2012) onderkent een drietal verklaringen voor de achterblijvende ontwikkeling van effectmeting bij toezichthouders:
1. De complexiteit van effectmetingen en de investering in tijd en geld die het
uitvoeren van effectmetingen met zich meebrengt.
2. Toezichthouders die ‘risicogericht’ werken, zijn geneigd direct te willen handelen
en zitten minder te wachten op ‘langdurige’ analyse en onderzoek.
2. De cultuur binnen de organisaties van toezichthouders is onvoldoende stimulerend voor het uitvoeren van effectmetingen omdat de kans bestaat dat ‘slecht
nieuws’ over prestaties van toezichthouders naar buiten kan komen.
2.6.3

Juridische eisen aan het fiscale toezicht

Naast de economische eisen van goed toezicht van efficiënt en effectief toezicht
vinden we in de eerdergenoemde missie van de Belastingdienst aandacht voor de
rechtsbeginselen binnen de handhaving, zoals rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.
Het juridische kader bij doelmatig en doeltreffend fiscaal toezicht bestaat onder
andere uit de eis van rechtszekerheid en die van rechtsgelijkheid.108 De rechtsgelijk-

108 Zie ook van Steenbergen (2013), p. 143.
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heid betekent dat de toezichthouder geen onderscheid mag maken in het toezicht
wanneer daarvoor binnen de grenzen van de bestuursbevoegdheid geen rechtvaardigingsgrond kan worden gevonden. Gelijke gevallen moeten gelijk, en ongelijke
gevallen ongelijk worden behandeld. Dit gelijkheidsbeginsel vindt zijn oorsprong in
art. 1 GW. Het gelijkheidsbeginsel in fiscale zin ziet op gelijkheid aan de hand van
fiscaal juridisch relevante kenmerken (Weenink en de Graag 2000, p. 72).
Rechtszekerheid in fiscalibus wil zeggen dat er alleen belasting mag worden geheven
indien dit is gebaseerd op een wettelijke grondslag (legaliteitsbeginsel). Begin 2017
oordeelde de Hoge Raad dat ook voor het inwinnen van informatie voor fiscale
doeleinden het rechtszekerheidsbeginsel geldt. Zo oordeelde de Hoge Raad dat de
fiscus niet zonder meer gegevens mag inwinnen bij de Korps Landelijke Politiedienst
van foto’s van kentekens van auto’s, met de volgende formulering:
‘Volgens artikel 10, lid 1, van de Grondwet heeft eenieder, behoudens bij of krachtens de wet te
stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Voorts bepaalt artikel
8 EVRM dat geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van het recht
van eenieder op respect voor zijn privéleven, dan voor zover bij wet is voorzien en in een
democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare
veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en
strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van
de rechten en vrijheden van anderen.
Uit de eis dat een inmenging in de uitoefening van het recht op respect voor het privéleven
moet zijn voorzien bij wet (“in accordance with the law”) vloeit voort dat die inmenging moet
berusten op een naar behoren bekend gemaakt wettelijk voorschrift waaruit de burger met
voldoende precisie kan opmaken welke op zijn privéleven betrekking hebbende gegevens met het
oog op de vervulling van een bepaalde overheidstaak kunnen worden verzameld en vastgelegd, en
onder welke voorwaarden die gegevens met dat doel kunnen worden bewerkt, bewaard en
gebruikt. De woorden “behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen” in artikel 10
van de Grondwet brengen bovendien mee dat beperkingen op het recht op eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer slechts kunnen worden gerechtvaardigd door of krachtens een wet in
formele zin (vgl. HR 19 december 1995, NJ 1996/249, r.o. 6.4.2).’109

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Het fiscale toezicht dient mede te voldoen aan de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur.110 Deze algemene beginselen van behoorlijk bestuur bestaan
onder meer uit:
– het verbod van détournement de pouvoir;
– het evenredigheidsbeginsel;
– het zorgvuldigheidsbeginsel;
– het vertrouwensbeginsel;
– het gelijkheidsbeginsel;
– het fair play-beginsel;
– het motiveringsbeginsel.

109 HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:288.
110 HR 8 januari 1986, BNB 1986/128.
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Het verbod van détournement de pouvoir houdt in dat de inspecteur bij de uitoefening van de informatiebevoegdheden zijn bevoegdheid niet voor een ander doel mag
gebruiken dan waarvoor deze gegeven is (art. 3:3 Awb).
Het evenredigheidsbeginsel houdt in dat het middel dat de inspecteur gebruikt in
verhouding dient te staan tot het te bereiken doel en een beslissing mag geen
onevenredige gevolgen hebben voor de betrokken belangen (art. 3:4 lid 2 en 5:13
Awb). Dit betekent dat de informatie die de inspecteur verzamelt en gebruikt in
redelijke verhouding moet staan tot het fiscale belang (proportionaliteitsbeginsel).
Dit betekent ook dat de kans voldoende groot moet zijn dat de informatie die de
inspecteur verzamelt en gebruikt, relevant is voor de belastingheffing.111 Tevens
betekent dit dat de toezichthouder moet kiezen voor het minst ingrijpende middel
(subsidiariteitsbeginsel). Op grond van het subsidiariteitsbeginsel dient de fiscale
toezichthouder de afweging te maken of het fiscale toezicht ook uitgevoerd kan
worden zonder het (structureel) verzamelen en verwerken van bepaalde gegevens of
met minder gegevens.
Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de inspecteur bij het uitvoeren van zijn
controlebevoegdheden ook de nodige zorgvuldigheid in acht dient te nemen
(art. 3:2 Awb). Het zorgvuldigheidsbeginsel wordt onder meer geschonden indien
de inspecteur informatie onbevoegdelijk verkrijgt. Er is sprake van onrechtmatig
verkregen bewijs indien het bewijs is verkregen op een wijze die zozeer indruist
tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat
dit gebruik onder alle omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht.112 Het
zorgvuldigheidsbeginsel betekent ook dat een toezichthouder ervoor moet zorgen
dat de gegevens die worden gebruikt voor het toezicht van voldoende kwaliteit zijn
en dat er voldoende deskundigheid wordt ingezet om te komen tot betrouwbare
keuzes in het toezicht, goede analyses uit te voeren en de uitkomsten op een
passende en controleerbare wijze te duiden.113 Tevens betekent het zorgvuldigheidsbeginsel dat een toezichthouder voldoende maatregelen moet treffen om de
vertrouwelijkheid, integriteit en authenticiteit van de gegevens te borgen (Franken
1993), de autorisatie tot de gegevens proportioneel in te richten en te voorkomen dat
gegevens onrechtmatig naar buiten komen.114
Het vertrouwensbeginsel houdt in fiscale zin in dat de inspecteur uit bepaalde
handelingen of uitlatingen het gerechtvaardigde vertrouwen kan wekken bij de
belastingplichtige dat de inspecteur in de toekomst ook zo handelt of zich uitlaat. Op
grond van het vertrouwensbeginsel dient de inspecteur de gewekte verwachtingen
in beginsel ook na te komen. Het vertrouwensbeginsel kan ook worden ingeroepen
als een belastingplichtige in redelijkheid heeft mogen aannemen dat de inspecteur
een fiscale aangelegenheid heeft afgedaan of wanneer een gepubliceerde beleidsregel de inspecteur voorschrijft om in bepaalde gevallen geen gebruik te maken van
zijn recht op informatie.115
111
112
113
114
115
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Het gelijkheidsbeginsel (art. 1 GW) houdt in dat de fiscus bij de uitoefening van zijn
controlebevoegdheden gelijke gevallen gelijk dient te behandelen en ongelijke
gevallen naar de mate van hun ongelijkheid.
Het fair play-beginsel uit art. 2:4 Awb houdt in dat de fiscus de verplichting heeft
de belastingplichtige op correcte wijze te behandelen. Dit houdt in dat de fiscus met
open vizier de controlewerkzaamheden uitvoert en de belastingplichtige de gelegenheid biedt zich adequaat op zijn procespositie voor te bereiden en zijn verdediging te voeren.116 Dit betekent dat de fiscus de noodzakelijke openheid en
eerlijkheid in acht neemt.
Het motiveringsbeginsel uit art. 3:46 Awb betekent dat de toezichthouder de
besluiten goed moet motiveren, waarbij de feiten moeten kloppen en de motivering
logisch en begrijpelijk moet zijn.
Persoonsgegevens
Omdat bij het uitvoeren van toezicht er veelal sprake is van de verwerking van
persoonsgegevens117 is ook de privacywetgeving118 relevant voor het (fiscale) toezicht
(Zwenne, Steenbruggen en Reker 2016). Hierbij valt te denken aan de Wet persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Op grond van art. 1 lid 1 letter a Wbp is een
persoonsgegeven elk gegeven van een geïdentificeerde natuurlijke persoon.
Het is niet geheel duidelijk in hoeverre geautomatiseerde besluitvorming kan
worden gebruikt als keuze-instrument voor de inzet van toezicht.119 Een geautomatiseerde besluitvorming in het toezicht is bijvoorbeeld het maken van een keuze
waar toezicht in te zetten op basis van een risicoprofiel. Art. 42 lid 1 Wbp bepaalt dat
niemand kan worden onderworpen aan een besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in aanmerkelijke mate treft, indien dat besluit alleen
wordt genomen op grond van een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.120
Geautomatiseerde besluitvorming op basis van profiling121 is wettelijk onder
andere wel toegestaan als passende maatregelen zijn genomen ter bescherming van
het gerechtvaardigd belang van betrokkene.122 Het derde lid van art. 42 Wbp bepaalt
dat er in ieder geval sprake is van een bedoelde passende maatregel indien de
betrokkene in de gelegenheid is gesteld omtrent het besluit als bedoeld in het eerste
lid, zijn zienswijze naar voren te brengen. De toezichthouder dient dan aan
de betrokkene de logica mee te delen die ten grondslag ligt aan de geautomatiseerde
verwerking van hem betreffende gegevens. Om deze logica te kunnen delen, dient de

116 Barmentlo en van der Vegt (2005), p. 3.
117 Art. 1 sub a Wbp bepaalt dat een persoonsgegeven elk gegeven betreft betreffende een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon.
118 Art. 10 eerste lid GW garandeert het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
119 Zwenne, Steenbruggen en Reker (2016), p. 39.
120 In het toekomstige art. 22 lid 1 AVG komt te staan het recht om niet te worden onderworpen aan
volledig geautomatiseerde besluitvorming ook geldt bij profilering.
121 Zie par. 3.6. voor een nadere uitwerking van het begrip profiling.
122 Art. 42 lid 2 sub b Wbp en het toekomstige art. 22 lid 2 sub b AVG.
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toezichthouder dus wel de werkwijze (de aannames, de gebruikte gegevens en de
interpretatie van de gegevens) vast te leggen van het risicogerichte toezicht.
De artt. 33 en 34 Wbp bepalen dat een toezichthouder de betrokkenen dient te
informeren over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Dit betekent
ook dat de toezichthouder verantwoording af moet leggen over de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt.
Gegevens mogen op grond van art. 9 lid 1 Wbp niet verder worden verwerkt op
een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen
(doelbinding). Op basis van art. 6 Wbp dienen de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze te worden gevoerd.
Deze bepaling komt overeen met het zorgvuldigheidsbeginsel. Ook moeten persoonsgegevens op grond van art. 13 Wbp met behulp van passende technische en
organisatorische maatregelen worden beveiligd tegen diefstal of tegen enige vorm
van onrechtmatige verwerking.
Art. 62 Wbp wijst op de mogelijkheid om bij het voeren van een bestand met
persoonsgegevens een functionaris aan te wijzen voor de gegevensbescherming.
2.6.4

Fiscaal toezicht op vastgoedtransacties

Het kost tijd en geld om een vastgoedtransactie (fiscaal) te beoordelen. Het is echter
niet mogelijk en wenselijk dat de fiscus iedere vastgoedtransactie beoordeelt. De
vraag is echter wel hoe een toezichthouder weet aan welke type vastgoedtransactie
meer of minder aandacht besteed moet worden gezien de kans op fouten. Deze
dissertatie gaat over de doelmatigheid en efficiëntie in het fiscaal toezicht op
vastgoedtransacties. Voor het maken van de juiste keuzes is hiervoor onder meer
gefalsificeerde kennis nodig over de risico’s bij bepaalde vastgoedtransacties. Omdat
toekomstige keuzes worden gebaseerd op deze kennis is het van groot belang om
pas over kennis te spreken als dit de uitkomst is van een methodisch verantwoord
proces en deze theorieën ook zijn gefalsificeerd. Naast kennis van de wet- en
regelgeving en de risico’s is een goede methodiek van toezicht ook van belang
voor doelmatig en efficiënt toezicht, waarbij effectmeting niet mag ontbreken.
Om goed toezicht uit te kunnen oefenen is het onder meer van belang om kennis te
hebben van de wetgeving.123 Uit de wet- en regelgeving (normen) vloeit voort op
welke doelgroep toezicht gehouden moet worden. In beginsel zijn alle vastgoedtransacties in Nederland relevant voor de Nederlandse fiscus omdat er bijna geen
vastgoedtransactie in Nederland te bedenken is zonder fiscale consequenties.
Mijn belangstelling voor het fiscale toezicht op vastgoed124 is jaren geleden ontstaan.
123 Controle is immers toetsen van de werkelijkheid aan een norm (wetgeving).
124 Zoals aangegeven versta ik onder ‘vastgoed’ onroerende zaken en de daarop betrekking hebbende
zakelijke rechten. In dit onderzoek houd ik zoveel mogelijk de term ‘vastgoed’ of het civielrechtelijke begrip ‘onroerende zaak/zaken’ aan, zoals dat in het huidige Burgerlijk Wetboek wordt
gehanteerd.
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In de praktijk heb ik diverse dilemma’s voor een toezichthouder ervaren. Vooral
de inspanning die het kost om bij een fiscale controle inzicht te krijgen in welke
vastgoedtransacties een ondernemer heeft gehad, maakte mij duidelijk hoe hoog in
de praktijk de kosten van informatieasymmetrie125 en de transactiekosten126 tussen
een toezichthouder en een onder toezicht staande kunnen zijn.
Binnen de Belastingdienst bestaat geen informatiepositie over geconstateerde
fiscale fouten per vastgoedtransactie. Er zijn wel gegevens voorhanden over geconstateerde fiscale fouten op het niveau van een fiscale aangifte. Het probleem is
echter dat een fiscale aangifte veelal de gegevens bevat die resulteren uit een
combinatie van diverse processen. Tevens bevat een fiscale aangifte steeds minder
detailgegevens. Hierdoor is de relatie tussen de kans op fouten en een bepaalde type
vastgoedtransactie vanuit die informatiepositie niet voldoende betrouwbaar vast te
stellen. Om deze relatie wel te kunnen bepalen is dan ook onderzoek nodig waarbij
op het niveau van het type vastgoedtransactie de geconstateerde fiscale fouten
worden gemeten. Om deze gegevens te produceren is weer schaarse capaciteit
nodig. Een adequate keuze over hoe en welke vastgoedtransacties moeten worden
beoordeeld is dan ook een conditio sine qua non.
Vanuit mijn werk bij de Belastingdienst kreeg ik de beschikking over de kadastrale
registratie van alle vastgoedtransacties binnen Nederland vanuit het Kadaster van de
afgelopen jaren. Al snel raakte ik geïnteresseerd in de ontwikkeling van een
methodiek om op een doelmatige en efficiënte wijze toezicht vorm geven met
behulp van onder andere deze kadastrale gegevens. De beschikbaarheid van deze
gegevens riep de vraag op hoe een keuze kon worden gemaakt uit deze transacties.
Aan welke vastgoedtransactie moest wel aandacht besteedt worden vanuit het
toezicht en aan welke niet? Het risico van het genereren van onterechte risicosignalen vanuit de grote dataverzameling lag echter ook op de loer.
Er waren genoeg aannames over welke type transactie een verhoogd risico had op
fiscale fouten. In de fiscale-, accountancy- en toezichtliteratuur was echter niets te
vinden over gefalsificeerde risico’s bij vastgoedtransacties.
Risicosignalen moeten valide en relevant zijn, maar ook riep de hoeveelheid aan
gegenereerde signalen de vraag op hoe doelmatig om te gaan met de keuze aan
risicosignalen.
Mijn belangstelling is bovendien ingegeven doordat we in Nederland een systeem
van kadastrale registratie kennen waarbij de wijze waarop gegevens over vastgoedtransacties tot stand komen, gepaard gaat met enkele waarborgen. Hierbij valt de
denken aan het feit dat er altijd een notaris betrokken is bij het opmaken en
verleiden van een akte van levering. De betrokkenheid van de notaris heeft een
positieve invloed op de betrouwbaarheid van de informatie over vastgoedtransacties, omdat de notaris een ambtenaar is die moet voldoen aan regels zoals
opgenomen in onder meer de Notariswet. Dit maakt dat deze waarborgen rondom
125 Informatieasymmetrie in het toezicht ziet op het feit dat een toezichthouder veelal een
achterstand heeft aan informatie ten opzichte van de onder toezicht staanden (zie par. 2.3.2).
126 Transactiekosten in het toezicht zijn de kosten die worden gemaakt om verantwoording af te
kunnen leggen aan de toezichthouder (zie par. 2.3.2).

77

2.7

Hoofdstuk 2 / Toezicht en handhaving

de gegevensstroom van vastgoedtransacties de kans biedt op kwalitatieve betere
gegevens.
In de loop der jaren heb ik de mogelijkheden die datamining biedt, gecombineerd
met de kwaliteit van de keuzes en de inschatting van risico’s door materiedeskundigen.
Bovendien werd mij een belangrijke kans geboden doordat ik de afgelopen jaren
ook betrokken mocht zijn bij de monitoring van diverse fiscale toezichtactiviteiten
op vastgoedtransacties en werd het mogelijk om de uitkomsten van de gemaakte
keuzes te meten. Dit maakte het mogelijk om de methode van toezicht, waaronder
de inschatting van risico’s, te toetsen. Het belang van effectmeting om kennis te
kunnen genereren werd hierbij ook steeds prominenter.
De omvang van het financiële en fiscale belang dat gemiddeld gepaard gaat met
een vastgoedtransactie is een rechtvaardiging om schaarse capaciteit te investeren in
het fiscale toezicht op vastgoedtransacties. De baten van een doelmatige en effectieve methodiek wegen bij vastgoedtransacties sneller op tegen de kosten van de
investering in een methodiek waarbij een theorie wordt gevormd en die vervolgens
ook wordt getoetst.
2.7

Toezicht accountancy

2.7.1

Inleiding

In deze paragraaf ga ik in op de wijze waarop het accountantstoezicht wordt
uitgeoefend en beoordeel ik op welke theorie deze methodiek steunt. Ook de
accountant wil door middel van het verzamelen van (controle-)informatie tot een
oordeel komen over het naleven van de regels. De Belastingdienst steunt waar
mogelijk op de werkzaamheden van de accountant en ook de wijze waarop de
Belastingdienst het fiscale toezicht uitwerkt in de eerdergenoemde CAB is gebaseerd
op de leer van het accountantstoezicht.
Van oudsher is de accountant een belangrijke toezichthouder in de markt. In de
Nadere voorschriften controle en overige standaarden (NV COS) van de Handleiding
Regelgeving Accountancy (HRA) Standaard 200 par. 11 wordt bepaald dat de algehele
doelstellingen van de accountant bij het uitvoeren van een controle van financiële
overzichten zijn:
‘Een redelijk mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de financiële overzichten als geheel
vrij zijn van een afwijking van materieel belang die het gevolg is van fraude of van fouten, om
daarmee de accountant in staat te stellen een oordeel tot uitdrukking te brengen over de vraag of
de financiële overzichten in alle materieel belang zijnde opzichten in overeenstemming met het
van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving zijn opgesteld; en
In overeenstemming met de bevindingen van de accountant te rapporteren over de financiële
overzichten en te communiceren zoals door de Standaarden wordt vereist.’

Het operationele doel van het accountantstoezicht is derhalve om een redelijke mate
van zekerheid te verkrijgen dat de financiële overzichten als geheel geen onjuist-
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heden van materieel belang bevat. Het gaat hierbij om onjuistheden van materieel
belang en niet iedere fout hoeft ontdekt te worden. In de praktijk kan de te hanteren
materialiteit variëren.127
Binnen de accountantsleer is rondom het leerstuk van effectief en doelmatig toezicht
en ook rondom gefaseerd toezicht een modelmatige aanpak ontwikkeld.
Een accountant moet bij het uitvoeren van een controle de regels zoals zijn
opgenomen in de nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS)
naleven. Voor een deel zijn deze regels voor de accountant gebaseerd op het Audit
Risk Model (ARM) (Blokdijk 2001).
Internationaal is dit risicogerichte controlemodel (ARM) aanvaard en de grote
accountantskantoren hanteren dit model bij de uitvoering van controlewerkzaamheden (Klijnsmit, Sodekamp & Wallage 2003). Doordat vóór en tijdens de controle
een analyse van de risico’s wordt toegepast, kan de controle doelmatiger worden
uitgevoerd zonder dat het controlerisico128 toeneemt. De accountant onderzoekt
voorafgaand aan de controle wat de meeste aandacht vereist en in hoeverre
gesteund kan worden op interne beheersingsmaatregelen.129 De kans dat er materiële fouten onontdekt blijven (controlerisico) mag niet te groot zijn.
Als het ARM wordt gebruikt als rekenmodel ontstaat de mogelijkheid om de
kosten van het onderzoek van de administratieve organisatie en de interne beheersing af te wegen tegen de kosten van een primair gegevensgerichte controlebenadering.130
Kwetsbaar in dit model blijft wel, zoals eerder aangegeven, dat de inschatting van
de risico’s gebeurt op een moment dat hiervoor geen deugdelijke grondslag aanwezig is. De aannames over de kans op fouten moeten wel worden getoetst in de
vervolgstap bij een onderzoek. Bovendien moet de hypothese dat een goed werkende interne beheersing de kans op fouten verkleind ook worden getoetst.
Zeker bij vastgoedtransacties kan er sprake zijn van incidentele gebeurtenissen
waarvoor geen procedures van interne beheersing ingericht zijn of waarbij de
procedures doorbroken worden indien de directeur of aandeelhouder zelf een
vastgoedtransactie doet.

127 De hoeveelheid benodigde controle-informatie wordt groter naarmate de materialiteit lager is.
Immers als fouten van 5% van het balanstotaal niet gevonden hoeven te worden, kan volstaan
worden met minder controle-informatie dan als fouten tot 1% van het balanstotaal onontdekt
mogen blijven.
128 Het controlerisico is de kans dat er tot een verkeerd oordeel gekomen wordt bij de controle. In NV
COS 200 par. 13 wordt het controlerisico gedefinieerd als: ‘het risico dat een accountant een
onjuiste accountantsverklaring geeft indien de financiële overzichten een afwijking van materieel
belang bevatten. Controlerisico is een functie van de risico’s op een afwijking van materieel
belang en het ontdekkingsrisico’.
129 Deze werkwijze is gebaseerd op de International Standard on Auditing 400 (ISA 400) Risk
Assessment and Internal Control. Deze internationale standaard is overgenomen in de Standaarden van NV COS.
130 Zie par. 2.5.4. voor de bezwaren vanuit meerdere hoeken tegen het gebruik van het risicomodel
als rekenmodel.
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Indien er geen procedures van interne beheersing zijn rondom bepaalde vastgoedtransacties of als de kans op doorbreking van de procedures aanwezig is, wordt
er conform het ARM-model meer gegevensgericht gecontroleerd.
Een accountant heeft ook een monitorfunctie zoals beschreven in de agencytheorie.
Accountants voeren onder meer assuranceonderzoeken uit. In het Stramien voor
Assuranceopdrachten par. 10131 staat als definitie van een assuranceopdracht:
‘Een assurance-opdracht is een professionele dienst waarbij een accountant voldoende en
geschikte assurance-informatie wil verkrijgen om een conclusie tot uitdrukking te brengen om
de mate van vertrouwen van de beoogde gebruikers, niet zijnde de verantwoordelijke partij, in de
uitkomst van de meting of evaluatie van het onderzoeksobject ten opzichte van criteria te
versterken.’

Met andere woorden de accountant doet onderzoek naar de verantwoording van de
agent zodat de gebruiker van die verantwoording (principal) meer vertrouwen heeft
in de uitkomst van die verantwoording.
Ook in NV COS Standaard 200 par. 3 staat dat het doel van een controle is om bij
te dragen aan de mate van vertrouwen dat de beoogde gebruikers stellen in de
financiële overzichten.
2.7.2

Controle-informatie

Par. 50 van het Stramien zegt dat de accountant een planning maakt van een
assuranceonderzoek en deze uitvoert ‘met een professioneel-kritische instelling
om in de context van de opdracht voldoende en geschikte assurance-informatie te
verkrijgen over de gerapporteerde uitkomst van de meting of evaluatie van het
onderzoeksobject ten opzichte van de criteria.’ De accountant moet dus toereikende
informatie verkrijgen over het object van onderzoek.
Vaak is het object van onderzoek een jaarrekening. De accountantsleer bepaalt
dat er zonder informatie geen vertrouwen kan worden toegevoegd aan de perceptie
van de gebruiker. Anders geformuleerd: de accountant heeft een deugdelijke
grondslag nodig om een oordeel te kunnen vormen over de getrouwheid van de
jaarrekening of de aangifte.132 Het creëren van een deugdelijke grondslag voor de
oordeelsvorming is de belangrijkste pijler van de vaktechnische verantwoordelijkheid van de accountant.

131 Handleiding Regelgeving Accountancy (hierna HRA). Het Stramien voor Assuranceopdrachten
bevat het raamwerk dat de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) maar
ook andere standaard setters, waaronder de Nederlandse beroepsorganisatie accountants (hierna
NBA), gebruiken bij het ontwikkelen van controle-, beoordelings- en andere assuranceopdrachten.
132 Art. 11 Wet GBA luidt: ‘De AA/RA (accountant) doet slechts mededelingen omtrent de uitkomsten
van zijn arbeid voor zover zijn deskundigheid en de door hem verrichte werkzaamheden
daarvoor een deugdelijke grondslag vormen.’
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Paragraaf 61 van het Stramien geeft aan:
‘Het voldoende en geschikt zijn van assurance-informatie zijn verbonden met elkaar. Het voldoende
zijn is de maatstaf van de hoeveelheid assurance-informatie. De hoeveelheid assurance-informatie
die nodig is, is afhankelijk van de risico’s dat de informatie over het onderzoeksobject een afwijking
van materieel belang bevat (hoe hoger de risico’s, hoe meer assurance-informatie waarschijnlijk
vereist is) en van de kwaliteit van die assurance-informatie (hoe hoger de kwaliteit, hoe minder
mogelijk vereist is). Het is echter mogelijk dat het verkrijgen van meer assurance-informatie de
slechte kwaliteit ervan niet compenseert.’

Het is van belang dat de informatie op basis waarvan de accountant tot een oordeel
komt voldoende en geschikt is. Als er een grotere kans op fouten bestaat moet de
accountant meer informatie verzamelen. Informatie is geschikt als de informatie
relevant en betrouwbaar is. Hierbij geeft de relevantie aan dat de informatie
daadwerkelijk zeggenschap heeft over hetgeen onderzocht wordt.133
In par. 62 van het Stramien staat:
‘Geschiktheid is de maatstaf van de kwaliteit van assurance-informatie; d.w.z. de mate waarin die
informatie relevant en betrouwbaar is bij het ondersteunen van de conclusie van de accountant.’

Stel dat de accountant wil weten in hoeverre de interne beheersing van de
organisatie werkt en de onderneming verstrekt informatie over het feit dat er zelden
klachten van klanten komen over producten of diensten. De relevante vraag voor het
toezicht is dan of die informatie over klachten, voldoende zeggenschap heeft over de
werking van de interne beheersing en wat de betrouwbaarheid is van de verstrekte
informatie.
Par. 63 van het Stramien geeft aan dat in zijn algemeenheid134 assurance-informatie
betrouwbaarder is wanneer zij wordt verkregen van onafhankelijke bronnen buiten
de entiteit dan wanneer verkregen uit bronnen binnen de entiteit. Ook wordt
aangegeven dat assurance-informatie die intern wordt ontwikkeld in zijn algemeenheid betrouwbaarder is wanneer de daarop betrekking hebbende beheersingsmaatregelen effectief zijn. Tevens zegt het Stramien dat de deskundigheid van de bron
ook bepalend kan zijn voor de betrouwbaarheid van de informatie, zelfs als die bron
een externe onafhankelijke bron is. Hiermee geeft het Stramien het belang van het
valideren van de gegevens aan. Het is van belang om de kwaliteit van de gegevens
vast te stellen voordat de gegevens gebruikt kunnen worden voor het toezicht
(valideren van de bron).
2.7.3

Risico-inschatting

Het Stramien geeft in par. 61 aan dat de hoeveelheid benodigde informatie voor het
toezicht wordt beïnvloed door:
133 Dit wordt ook wel validiteit genoemd. Deze bepaling geeft aan dat uitsluitend het gebruik van
meer data niet een rechtvaardiging kan zijn voor de oordeelsvorming.
134 Het Stramien geeft ook aan dat dergelijke algemene regels onderhevig kunnen zijn aan belangrijke uitzonderingen.
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1. het risico dat de informatie omtrent het object van onderzoek afwijkingen van
materieel belang bevat;
2. de kwaliteit van die informatie.
Dit heeft tot gevolg dat bij het plannen en uitvoeren van het onderzoek rekening
gehouden moet worden met de kans op fouten en met de kwaliteit van de
informatie. Als de kans op materiële fouten groter is, moet er meer controleinformatie worden verzameld. Het probleem is nu juist dat veelal voorafgaand aan
het onderzoek de kans op fouten niet bekend is en ook de kwaliteit van de
informatie nog moet blijken. Als het risico op fouten of de kwaliteit van de
informatie onjuist wordt ingeschat, heeft dit dus gevolgen voor de deugdelijke
grondslag van de accountant. Dit kan dus betekenen dat tijdens het onderzoek
meer of minder informatie moet worden verkregen.
Als het risico te hoog wordt ingeschat en de kwaliteit van de informatie te laag,
kan dit (onder meer) betekenen dat er meer informatie wordt verkregen dan
benodigd voor de deugdelijke grondslag. Dit kan weer tot gevolg hebben dat het
onderzoek ondoelmatig wordt uitgevoerd omdat meer kosten worden gemaakt dan
noodzakelijk is.
In NV COS Standaard 200 par. 7 staat dat om de algehele doelstelling te bereiken
de accountant moet evalueren of er voldoende en geschikte controle-informatie is
verkregen. Binnen het accountantstoezicht bestaat derhalve ook het gefaseerde
toezicht (zie par. 2.2.4.), waarbij het noodzakelijk is om a-priorischattingen over
risico’s en kwaliteit van informatie tussentijds te beoordelen en daar waar nodig de
vervolgstappen aan te passen aan het aangepaste oordeel over deze elementen. Met
het onderkennen van de eis van het evalueren van de controle-informatie wordt
onderkend dat de a priori risico-inschatting feitelijk een theorie vormt, die moet
worden gefalsificeerd.
NV COS Standaard 200 par. 13 geeft aan dat het controlerisico uit drie verschillende
onderdelen bestaat:
1. het inherente risico;
2. het interne beheersingsrisico;
3. het ontdekkingsrisico.
NV COS Standaard 200 par. 13 letter c definieert het controlerisico als:
‘het risico dat een accountant een onjuiste accountantsverklaring afgeeft indien de financiële
overzichten een afwijking van materieel belang bevatten’.

Het inherente risico wordt in Standaard 200 par. 13 letter n gedefinieerd als:
‘de vatbaarheid van een bewering met betrekking tot een transactiestroom, rekeningsaldo of in de
financiële overzichten opgenomen toelichting voor een afwijking die afzonderlijk of gezamenlijk
met andere afwijkingen van materieel belang is, voordat rekening wordt gehouden met de
eventuele daarop betrekking hebbende interen beheersingsmaatregelen’.
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Het interne beheersingsrisico wordt in dezelfde paragraaf gedefinieerd als:
‘het risico dat een afwijking kan voorkomen in een bewering met betrekking tot een transactiestroom, rekeningsaldo of een in de financiële overzichten opgenomen toelichting die, afzonderlijk
of gezamenlijk met andere afwijkingen van materieel belang is, niet wordt voorkomen of niet tijdig
wordt gedetecteerd en hersteld door de interne beheersing van de entiteit’.

Tot slot wordt het begrip ontdekkingsrisico in Standaard 200 par. 13 letter e NV COS
gedefinieerd als:
‘het risico dat de werkzaamheden die door accountant zijn uitgevoerd om het controlerisico terug
te brengen naar een aanvaardbaar laag niveau een bestaande afwijking niet zullen detecteren en
die afzonderlijk of gezamenlijk met andere afwijkingen van materieel belang zouden kunnen zijn’.

Het ontdekkingsrisico vormt een maat voor de kans op onontdekte materiële fouten.
Het reduceren van de gegevensgerichte werkzaamheden op basis van een laag
ingeschat inherent risico en/of een intern beheersingsrisico is gebaseerd op de
theorie dat een laag risico van deze elementen de kans op materiële fouten in de
populatie verkleint. Methodisch is voor het werken met deze theorie wel vereist dat
deze theorie getoetst wordt, alvorens deze voor waar toe te passen en op basis van
deze theorie de hoeveelheid gegevensgerichte werkzaamheden te mogen verminderen. Feitelijk vormen de interne beheersingsrisico’s en de inherente risico’s een
afgeleide indicator voor de kans op fouten binnen de populatie.
Het vaststellen van de sensitiviteit, de specificiteit en de nauwkeurigheid van de
gebruikte afgeleide indicatoren interne beheersing en inherente risico’s als voorspellers voor de kans op materiële fouten, alsmede het meten van de kans op
onontdekte fouten bij deze werkwijze is in de praktijk binnen het accountantstoezicht niet voldoende uitgevoerd. Het is dan ook opvallend te noemen dat het
gebruik van deze indicatoren ingeburgerd zijn zonder het fundamenteel toetsen van
de vermeende relatie tussen de interne beheersing, het inherente risico en de kans
op materiële fouten in de populatie.
De kennis, of en in welke mate de kans op fouten van materieel belang daalt als
de inherente risico’s dalen en/of de interne beheersing beter wordt, ontbreekt. Ook is
niet bekend hoe vaak er toch geen fouten van materieel belang optreden terwijl de
interne beheersing niet op orde is en/of de inherente risico’s groot zijn of hoe vaak er
toch fouten van materieel belang spelen terwijl de inherente risico’s laag zijn en de
interne beheersing goed is. Met andere woorden de betrouwbaarheid en de nauwkeurigheid van het gebruik van deze afgeleide indicatoren is niet bekend terwijl deze
vermoede relatie de basis vormt voor de hoeveelheid te verzamelen controleinformatie en daarmee het accountantsoordeel.135 Bovendien vormen de inschatting
van bovenstaande risico’s ook een theorie die eerst gevalideerd dient te worden.

135 Zie over het valideren van de risico-inschatting in de accountantscontrole Broeze (2006).
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Effectieve accountantscontrole

Ook binnen de accountantsleer bestaat de doelstelling om de controle op effectieve
wijze te verrichten.136
Het gefaseerde toezicht staat beschreven in par. A12 van de Standaard 300 Planning
van een controle. Hierin staat vermeld dat de planning van de risico-inschattingswerkzaamheden meestal in de beginfase van een controle plaatsvindt. De planning
van de aard, timing en omvang van specifiek verdere controlewerkzaamheden is
echter afhankelijk van uitkomsten van deze risico-inschattingswerkzaamheden.
Met andere woorden: in het toezicht moeten de risico’s bekend zijn voordat een
controle efficiënt uitgevoerd kan worden. Als de risico’s niet bekend, kan de aard, de
timing en de omvang van de controlewerkzaamheden niet betrouwbaar worden
gepland. Een doelmatige en efficiënte uitvoering van de controlewerkzaamheden
van de accountant, vormen nu juist de basis van de accountantscontrole. Als de
inschatting van de risico’s betrouwbaar is, is de kans groter dat de keuzes binnen het
toezicht passen bij de kans op fouten.
Relevante vraag rondom de risico-inschatting is: hoe vooraf op de meest betrouwbare wijze de risico’s inschatten en hoe de aannames hierover effectief en efficiënt te
toetsen?
NV COS Standaard 315 par. 6 bepaalt dat de risico-inschattingswerkzaamheden het
volgende dient te omvatten:
a) verzoeken om inlichtingen bij het management, bij de juiste personen binnen de
interne auditfunctie (indien deze functie bestaat), en bij anderen binnen de
entiteit die in de oordeelsvorming van de accountant over informatie kunnen
beschikken die waarschijnlijk ondersteunend is bij het identificeren van risico’s
op een afwijking van materieel belang die het gevolg is van fraude of van fouten;
b) cijferanalyses;
c) waarneming en inspectie.
De vraag kan wel gesteld worden of gezien het belang van een juiste risicoinschatting deze drie werkzaamheden afdoende zijn. Van een controlerend accountant mag verwacht worden dat de risico-inschatting naast deze werkzaamheden ook
door of namens de accountant zelf geschiedt. De accountant zou in ieder geval
moeten bepalen welke prikkels en tendensen uitgaan van de wet- en regelgeving en
de bepalingen binnen de onderneming. Hierbij zou gebruik kunnen worden gemaakt
van de zogenoemde micro-theorie om een valide theorie te vormen over risico’s. Dit
aspect werk ik in hoofdstuk 3 nader worden uit.
Ondanks dat er vanuit diverse hoeken kritiek is geweest op de toepasbaarheid van
het ARM (Blokdijk 2001, de Koning 2002, Mollema 2003 en Kloosterman 2004) is op

136 NV COS Standaard 300 Planning van een controle, par. 4, HRA.
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het element van volledigheid van het inschatten, het kennen van de risico’s en het
falsificeren van gebruikte risico-indicatoren veel minder geschreven.
Het betrouwbaar inschatten van de kans op fouten vormt een belangrijk onderdeel in de methode van toezicht bij het modelmatig informatiegestuurde toezicht
binnen dit onderzoek.
Het werken met modellen en micro-theorieën binnen het toezicht is nader
uitgewerkt in hoofdstuk 3.
Onder de genoemde cijferanalyses kan ook verstaan worden de moderne vorm van
cijferanalyse, data-analyse (Buitenhuis 2014). Cijferanalyse, en dus ook data-analyse,
vormt een zinvol instrument binnen het toezicht, waarbij het van belang is dat de
aannames die gebruikt worden bij de cijferanalyse en de data-analyse expliciet
worden gemaakt en worden getoetst (Eimers 2006).
Standaard 315 Risico’s identificeren en inschatten NV COS zegt in par. 5 dat risicoinschattingswerkzaamheden op zich geen voldoende en geschikte controle-informatie vormen waarop de accountant zijn oordeel kan baseren.
Gezien het belang van de inschatting van de risico’s voor het vervolg van het
onderzoek, is het van groot belang dat het percipiëren van de risico’s betrouwbaar is
(Broeze 2006). Bovendien moet er altijd rekening mee worden gehouden dat
bepaalde risico’s niet vooraf juist ingeschat kunnen worden. Het is dan hierbij ook
van groot belang dat er een aselecte steekproef wordt uitgevoerd om ook onbekende
risico’s kenbaar te maken.137
2.7.5

Steekproef

Binnen de accountantscontrole wordt gewerkt met steekproeven om op doelmatige
wijze een deugdelijke grondslag te krijgen voor een oordeel over de juistheid van
een populatie. Standaard 530 NV COS par. 7 bepaalt dat de accountant de steekproefomvang zodanig moet vaststellen dat het steekproefrisico tot een aanvaardbaar
laag niveau wordt teruggebracht. Hierbij is het steekproefrisico:
‘Het risico dat de conclusie van de accountant op basis van een steekproef kan
verschillen van de conclusie die zou zijn bereikt als de populatie als geheel was
onderworpen aan dezelfde controlemaatregel.’
Bijlage 1 bij Standaard 530 NV COS bepaalt: ‘De efficiëntie van de controle kan
worden verbeterd als de accountant een populatie indeelt in afzonderlijke deelpopulaties met een onderscheidend kenmerk. Stratificatie heeft tot doel de variabiliteit van de elementen binnen elk stratum te verkleinen en aldus de
steekproefomvang te kunnen beperken zonder het steekproefrisico te vergroten.’
Als de belastingdienst een uitspraak wil doen over de juistheid van de afgetrokken btw, kan zij dit dus efficiënter doen door middel van het verdelen van de

137 Berkhout en van Engers 2012 spreken van ‘ziende blind zijn’. Als er uitsluitend gekeken en
gehandeld wordt op basis van bekende risico’s, loopt het toezicht het risico dat er een blinde vlek
bestaat.

85

2.7.5

Hoofdstuk 2 / Toezicht en handhaving

populatie in strata. Dit kan zijn dat de populatie wordt verdeeld in geldeenheden
maar dit kan ook zijn dat de verdeling in geldeenheden wordt gecombineerd met
een verdeling in gelijksoortige posten.138 Hierdoor neemt de variabiliteit binnen een
groep af en kan de steekproefomvang worden verkleind zonder dat het steekproefrisico wordt vergroot.139
Voor het toezicht is het de vraag op welk deel van de populatie een steekproef
getrokken moet worden?
Met het Audit Risk Model (ARM) wordt in de accountancy het aantal gegevensgerichte controles beperkt. Hierdoor wordt het toezicht uitvoerbaar gehouden.
Bij het opzetten van een steekproef werkt een accountant vaak met een reductietabel. Als er voorafgaand aan de controle informatie aanwezig is dat de kans op
fouten in de te onderzoeken populatie laag of midden is (positieve voorinformatie),
wordt de omvang van de steekproef gereduceerd (Veldhuizen & Moret 2014).140
Voorwaarde voor het reduceren van de omvang van een steekproef is dat de kans op
fouten bekend is op basis van eerder onderzoek (positieve voorinformatie). Juist
deze kennis ontbreekt veelal in de praktijk. Er zijn dan wel allerlei aannames
(bijvoorbeeld gebaseerd op ervaringen van individuen uit het verleden) over de
kans op fouten, maar slechts weinig van deze aannames zijn gefalsifieerd. Met het
investeren in dit soort onderzoeken, kan een basis worden gevormd om beter te
weten wat de kans op fouten in bepaalde populaties is, zodat er een betere verdeling
kan plaatsvinden van de schaarse toezichtcapaciteit. Bovendien is een fundamentele
vraag of metingen uit het verleden voldoende betrouwbaar zijn voor toekomstige
schattingen waarbij de context verschillend kan zijn. Dit maakt dat in het toezicht
kennis moet komen over determinanten van foutkansen.
Bij groepen met een bekende lage kans op fouten mag op basis van de theorie van
Bayes een reductie plaatsvinden van de steekproef.
Het is essentieel dat de reductie van de steekproef pas plaatsvindt nadat de kans
op fouten in een populatie bekend is op basis van eerder onderzoek en de hypothese
op de kans op fouten voldoende betrouwbaar is gebleken.
Samenvattend zien we dat de Nederlandse accountantscontrolepraktijk in hoofdlijnen het theoretische kader volgt van par. 2.2.2. Er is sprake van gefaseerd toezicht,
waarbij door middel van een inschatting van risico’s voorafgaand aan het toezicht
een planning wordt gemaakt van de controlewerkzaamheden en er vervolgens
controle-informatie wordt verzameld om te komen tot een oordeel over de vraag
of in het object van onderzoek geen onjuistheden van materieel belang voorkomen.
Het is van belang dat de informatie op basis waarvan de accountant tot een oordeel
komt voldoende en geschikt is. Als er een grotere kans op fouten bestaat moet de

138 Bijvoorbeeld posten met een gelijksoortige kans op fouten.
139 NV COS, 2014, Standaard 530 Bijlage 1 Stratificatie en selectie op basis van gewogen waarden.
140 Zie ook de CAB hoofdstuk 5 Reductie hoeveelheid gegevensgerichte werkzaamheden, p. 22-25.
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accountant meer informatie verzamelen. Informatie is geschikt als de informatie
relevant en betrouwbaar is. Hierbij geeft de relevantie aan dat de informatie
daadwerkelijk zeggenschap heeft over hetgeen onderzocht wordt. Ook binnen de
accountantsleer bestaat de doelstelling om de controle op effectieve wijze te
verrichten.
Belangrijke constatering bij de Nederlandse accountantscontrolepraktijk is wel
dat er met enkele aannames wordt gewerkt, zonder dat deze aannames voldoende
zijn gefalsificeerd.
Zo bestaat de aanname dat de kans dat het object van onderzoek afwijkingen van
materieel belang bevat kleiner is naarmate het inherente risico en/of het interne
beheersingsrisico kleiner is. Methodisch is het noodzakelijk om dergelijke aannames
te falsificeren en te bepalen wat de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid is alvorens
in een model standaard toe te passen. Ook is de accountantscontrolepraktijk
gebaseerd op de aanname dat de controlerend accountant de risico’s volledig en
juist kan inschatten. Ik ga in par. 3.5. nader in op de vormen van ruis die kunnen
spelen bij het inschatten van risico’s en de gevolgen hiervoor op de betrouwbaarheid
van de oordeelsvorming.
2.8

Samenvatting

In dit hoofdstuk stond de vraag centraal welke eisen worden gesteld aan (fiscaal)
toezicht.
In dit proefschrift is als definitie van toezicht genomen:
‘Toezicht is het verzamelen van informatie over subjecten en hun handelingen om
te kunnen oordelen over de regelnaleving.’ Hierbij is binnen dit proefschrift de
naleving van de fiscale wetgeving rondom vastgoedtransacties beoordeeld.
Omdat ‘volledig toezicht’ vaak praktisch niet uitvoerbaar, onwenselijk en bovendien
te kostbaar is en de samenleving de kosten voor toezicht moet dragen, moet het
toezicht efficiënt worden uitgevoerd.
Efficiënt toezicht wil zeggen dat het vaststellen of de regels zijn nageleefd
doelmatig is uitgevoerd. Dit betekent niet te veel en niet te weinig toezicht. Hierbij
hanteert de Belastingdienst een bepaalde nauwkeurigheid (materialiteit) en betrouwbaarheid (95%). Dit wil zeggen dat niet iedere fout gevonden hoeft te
worden141 en dat de kans dat een aangifte ten onrechte wordt goedgekeurd terwijl
er wel een materiële fout in de aangifte zit niet groter mag zijn dan 5%.
Binnen het toezicht wordt er meer toezicht ingezet als de kans op (materiële)
fouten hoger wordt geschat en minder toezicht als deze kans lager wordt geschat.
Deze vorm van toezicht kan worden geduid als risicogericht toezicht en komt voort
uit de doelmatigheidseis van het toezicht. Het probleem bij het schatten van de kans
op fouten in een populatie is, dat dit gebeurt op een moment dat de kennis over de
foutkans niet beschikbaar is. Toch bepaalt de inschatting van de kans op fouten in
beginsel de mate en intensiteit waarin toezicht wordt ingezet bij een bepaalde
groep.
141 Dit geldt niet voor de kwalitatieve materialiteit.
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De risico-inschatting vormt feitelijk een theorie die binnen het toezicht continu
moet worden gefalsificeerd. Het trekken van een conclusie over de effectiviteit van
de keuzes in het toezicht kan en mag nooit getrokken worden zonder ook te meten
wat de opbrengsten zijn van het toezicht op andere populaties (controlegroep).
Voor het efficiënt toepassen van risicogericht toezicht is het van belang om een
betrouwbare schatting te maken van de kans op fouten. Het toezicht heeft dan ook
behoefte aan voorspellende theorieën over de kans op fiscale fouten. De wijze
waarop deze schatting tot stand komt, maakt onderdeel uit van dit proefschrift.
Met de Investeringsagenda introduceert de Staatssecretaris van Financiën het
informatiegestuurde toezicht binnen het fiscale toezicht, een vorm van risicogericht
toezicht.
Handhaving is een samengestelde activiteit, die in ruime zin, elke handeling omvat
die erop is gericht naleving van rechtsregels te bevorderen of overtreding daarvan te
beëindigen. Om te kunnen vaststellen of de handhaving doelmatig en doeltreffend
gebeurt, is toezicht nodig.
Toezicht is dan ook geen doel op zich maar een middel om te kunnen handhaven en
vervult de volgende functies:
1. Het verkrijgen van een informatiepositie over de regelnaleving.
2. Het verkrijgen van een informatiepositie over de effecten van de keuzes in de
handhaving (effectmeting).
3. Het bieden van de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de actoren en motieven
(structuren en patronen) van regelnaleving van groepen en personen.
4. Het falsificeren van aannames over de inschatting van de kans op fouten bij
bepaalde gebieden, processen en subjecten (a-posteriorikans).
5. Het vergroten van de kans op regelnaleving.
Toezicht is doelmatig als alle doelen van het toezicht worden gerealiseerd.
Het toezicht is te complex om vanuit een ‘eendimensionale’ aanpak alle doelen van
het toezicht te realiseren. Het toezicht heeft behoefte aan een conceptueel raamwerk, waarbij het toezicht meer dynamisch wordt ingevuld en waarbij effectmeting
en bijsturing van de keuzes binnen het toezicht niet mag ontbreken. Hierbij is bij het
toezicht, naast aandacht voor een economische invalshoek (doelmatig), ook aandacht nodig voor het juridische kader voor het effect van toezicht op de bereidheid
tot regelnaleving (doeltreffend).
Om de derde en vierde functie van het toezicht te kunnen realiseren is een modelmatige aanpak nodig van het toezicht. Welke modellen hierbij ondersteuning
kunnen bieden wordt in hoofdstuk 3 nader uitgewerkt.
Omdat er bij het vormen van een theorie altijd onzekerheid bestaat over de juistheid
van een theorie, is het aan te bevelen om eerst aanvullende informatie te verzamelen
voor de falsificatie van de theorie. Een indicator is zelden tot nooit honderd procent
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nauwkeurig en betrouwbaar. Het werken met gefaseerd toezicht kan dan ook hierbij
een hulpmiddel zijn om het toezicht efficiënt uit te voeren.
De beschikbaarheid van veel data en informatie leidt niet automatisch tot een betere
theorie en oordeelsvorming over de regelnaleving of risico-inschatting. Dit komt
mede doordat menselijke processen van oordeelsvorming en ruis ook een belangrijke rol spelen bij de oordeelsvorming en de informatie.
De beschikbaarheid van veel informatie maakt het mogelijk om met zoekalgoritmen allerlei verbanden te ontdekken en van daaruit risico-indicatoren te bedenken en
vervolgens deze toe te passen op een dataverzameling om zodoende mogelijke
(fiscale) risico’s te voorspellen. Een risico-indicator is feitelijk de exponent van een
theorie dat er een verhoogde kans op fouten is in bepaalde posten met dat profiel.
Het werken met risicogroepen (profilering) vormt een belangrijk instrument om
de juiste keuzes te kunnen maken in de mate en wijze van toezicht. Omdat een
risico-indicator een theorie vormt die getoetst en indien nodig aangescherpt dient te
worden, zijn een aantal criteria relevant.
Een theorie en een indicator heeft een bepaalde betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. Deze elementen kunnen worden verdeeld in:
1. Positief voorspellende waarde: dit geeft aan in welk deel van de gevallen de
voorspelling daadwerkelijk uitkomt.
2. Sensitiviteit: het aantal juist-positieven gedeeld door het aantal juist-positieven
plus aantal fout-negatieven.
3. Specificiteit: het aantal juist-negatieven gedeeld door het aantal juist-negatieven
plus het aantal fout-positieven.
Het aantal fout-negatieven bij een risico-indicator en theorie is een belangrijk
gegeven omdat dit aangeeft welk deel van de fouten in een populatie niet gevonden
worden bij het gebruik van de indicator. Een theorie en een risico-indicator mag niet
te veel fout-positieven en fout-negatieven bevatten en dient niet te gevoelig zijn
voor veranderende factoren. Indien dit wel het geval is dienen deze factoren
onderdeel uit te maken van de theorie. Een voorspellende theorie moet getoetst
worden door hypotheses te formuleren vanuit deze theorie en deze hypotheses
dienen continu gefalsificeerd worden. De kans dat een theorie ten onrechte wordt
geaccepteerd dient kleiner te zijn dan 5%.
Vanuit de wetenschap zijn enkele beginselen van goed toezicht geformuleerd
waaraan toezicht moet voldoen. Dit zijn de beginselen van effectief toezicht
(economische invalshoek), gelegitimeerd toezicht (politiek bestuurlijke invalshoek)
en behoorlijk toezicht (juridische invalshoek). Goed toezicht dient te voldoen aan
deze beginselen.
Op basis van de analyse in dit hoofdstuk kan geconcludeerd worden dat het fiscale
toezicht moet voldoen aan:
– efficiency (doelmatig);
– effectiviteit (doeltreffend, bijdragen aan compliance);
– transparantie (effectmeting);
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verantwoording (accountability);
betrouwbaarheid (95%);
nauwkeurigheid (kwantitatieve en kwalitatieve materialiteit);
onafhankelijkheid.

Fiscaal toezicht kan en mag uitsluitend plaatsvinden op basis van wettelijke
bevoegdheden (rechtszekerheid) en de rechtsgelijkheid dient te worden geborgd.
De fiscus is bij het verzamelen en verwerken van informatie voor het toezicht
gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Tevens gelden voor
persoonsgegevens op basis van de Wbp diverse wettelijke spelregels waaraan moet
worden voldaan.
Gezien de combinatie van economische, juridische en gedragswetenschappelijke
eisen die worden gesteld aan het toezicht is een multidisciplinaire benadering van
het toezicht noodzakelijk om te kunnen voldoen aan deze eisen. In het volgende
hoofdstuk wordt een modelmatige benadering van het fiscale toezicht uitgewerkt.
Zoals uit diverse onderzoeken en rapportages blijkt, wordt bij het (fiscale)
toezicht te vaak niet of te weinig gedaan aan effectmeting. Zonder effectmeting
kan niet worden bepaald of het toezicht en de handhaving efficiënt en effectief zijn
geweest.
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Thema: voor welke keuzen en dilemma’s staat de toezichthouder?
3.1

Inleiding

Het toezicht dient efficiënt uitgevoerd te worden. Hierbij worden aan de grootste
risico’s de meeste aandacht besteed. Deze risico’s moeten voorafgaand aan het toezicht
worden geschat. Dit maakt dat binnen het toezicht de behoefte bestaat aan voorspellende theorieën over risico’s.
Het toezicht dient ook effectief uitgevoerd te worden waarbij ook de kans op
regelnaleving positief wordt beïnvloed. Vanuit deze eis van doeltreffendheid bestaat
behoefte vanuit het toezicht om zicht te krijgen in drijvers van gedrag.
Theorieën worden niet zelden gebaseerd op gegevens van historische gebeurtenissen. Het gebruik van gegevens en informatie van deze historische gebeurtenissen
voor het voorspellen van risico’s en het verkrijgen van zich in drijvers van gedrag
kent beperkingen. Deze beperkingen kunnen versterkt worden indien er geautomatiseerd met behulp van zoekalgoritmen conclusies worden getrokken uit de analyse
van de gegevens voor het toezicht. Zwenne, Steenbruggen en Reker (2016) noemen
in hun artikel de belangrijkste beperkingen:
1. Het biasprobleem (zie par. 3.5.).
2. Verbanden die met behulp van big-data-analyses worden gelegd hoeven niet
noodzakelijk causaal van aard zijn. Het gaat om correlaties, dat wil zeggen om
statistische verbanden. Bovendien maakt dat het enkele feit dat iemand past
binnen een profiel nog niet automatisch betekent dat hij dus ook het aan dat
profiel gekoppelde gedrag vertoont (zie par. 3.6.). Het verband kan ook indirect
zijn of zelfs berusten op louter toeval.1
3. Profielen vormen per definitie een benadering van de werkelijkheid en bevatten
derhalve foutmarges (zie par. 3.3.) Afhankelijk van de context is deze foutmarges
meer of minder acceptabel.
4. Data kunnen zelf ook onvolledig of onjuist zijn, met als gevolg dat ook de op basis
daarvan bepaalde risicoprofielen onjuist zijn (zie par. 3.3.).
De auteurs concluderen dat zonder een betrouwbare theoretische basis over het hoe
en waarom van de gevonden correlaties, en zonder goede aanwijzingen dat de
verbanden causaal van aard zijn, de daarop gebaseerde interventies de plank volledig

1

Het uitsluitend van toeval bij een meting gebeurt door het toetsen of een gemeten resultaat
significant is. Er is sprake van significantie als de kans op toeval kleiner is dan 5%.
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mis kunnen slaan, met grote consequenties. De wijze waarop een theorie tot stand
komt is dan ook van belang. De wijze van theorievorming moet voldoende kans op een
valide theorie opleveren. Het toetsen van de theorieën vergt immers ook weer
schaarse toezichtcapaciteit. Bovendien is met het kennen van de kans op fouten, nog
geen kennis ontstaan over determinanten van gedrag. In dit hoofdstuk werk ik een
methode van theorievorming en -toetsing uit door middel van microtheorieën en
ABM, waarbij hypotheses worden ontwikkeld over deze gedragsfactoren.
De basis van wetenschappelijke kennis wordt gevormd door het werken vanuit
een theorie die wordt getoetst. Een adequate beschrijving van de methodiek van een
onderzoek maakt dat een onderzoek, de uitkomsten en de conclusies toetsbaar en
reproduceerbaar zijn. Een methodisch goede werkwijze kan leiden tot (wetenschappelijke) kennis. Het voorkomen van diverse vormen van cognitieve ruis in de stappen om te
komen van data tot wetenschappelijke kennis is hierbij essentieel. Hierdoor worden
uitkomsten van onderzoeken minder afhankelijk van toeval, belangen en fouten.
Wetenschappelijke kennis komt tot stand door middel van het uitvoeren van een
empirische cyclus met de volgende stappen:2
Fase 1: ‘Observatie’
Fase 2: ‘Inductie’
Fase 3: ‘Deductie’
Fase 4: ‘Toetsing’
Fase 5: ‘Evaluatie’

: Het verzamelen en groeperen van empirisch feitenmateriaal;
de vorming van hypothesen;
: De formulering van hypothesen;
: Het afleiden van speciale consequenties uit de hypothesen, in
de vorm van toetsbare voorspellingen;
: van de hypothese(n), aan het al dan niet uitkomen van de
voorspellingen in nieuw empirisch materiaal.
: van de uitkomsten van de toetsing, in verband met de
gestelde hypothese(n), c.q. theorie(en), en in verband met
mogelijke nieuwe, aansluitende onderzoekingen.

De stappen van het vormen van een theorie, het vertalen van de theorie tot
hypotheses, het toetsen van de hypotheses, de evaluatie van de uitkomsten van de
toetsing vormen een continu proces waarbij gezocht wordt naar uitkomsten die de
gevormde theorie ontkrachten. Dit laatste vormt het proces van falsificatie. Vanwege
de diverse vormen van ruis die kunnen optreden in het proces van kennisvorming is
het zinvol om niet te veel te zoeken naar bevestiging van diverse aannames en
theorieën maar juist op zoek te zijn en blijven naar signalen die de aannames en
theorieën ontkrachten.
Als er informatie beschikbaar is over regelnaleving is het ook mogelijk om zonder
hypotheses met behulp van zoekalgoritmes te onderzoeken of er bepaalde verbanden of patronen zijn, bijvoorbeeld via regressie, clustering of classificatie (Custers
2014, p. 10).
Binnen het toezicht vereist het toetsen of deze vermeende verbanden en
patronen significant zijn, de inzet van schaarse capaciteit en omdat toezicht efficiënt

2
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moet worden uitgevoerd, is het van belang dat de wijze waarop tot een theorie
wordt gekomen over risico’s leidt tot een valide theorie. Bovendien is van belang dat
een risico-indicator of risicoprofiel niet te veel foutmarges bevat. Een risico-indicator
of risicoprofiel dient derhalve voldoende nauwkeurig en betrouwbaar te zijn en niet
te veel fout positieve en fout negatieve treffers opleveren. Het voordeel van het
werken met het zoeken van verbanden zonder hypotheses kan wel zijn dat onbekende verbanden door middel van het zoekalgoritme zichtbaar gemaakt worden.
Feitelijk vormt deze werkwijze een andere manier om met inductie te komen tot
hypotheses. Deze hypotheses over de nog onbekende verbanden dienen wel weer te
worden getoetst, hetgeen weer schaarse capaciteit kost en de doelmatigheid van het
toezicht onder druk kan zetten.
In dit hoofdstuk behandel ik eerst de dilemma’s waar een toezichthouder mee te
maken heeft en de rol die modellen bij deze dilemma’s kunnen spelen. De aanpak
voor dit hoofdstuk is als volgt. In par. 3.2. werk ik de betekenis van modellen uit voor
het toezicht en voor het ontwikkelen van voorspellende theorieën over risico’s.
Vervolgens beschrijf ik de gelaagdheid van het gebruik van data en informatie
binnen een model in par. 3.3. In par. 3.4. ga ik nader in op een agent-gebaseerd
model voor het fiscale toezicht op vastgoedtransacties, waarbij ik in par. 3.4.1. enkele
voorbeelden uitwerk van een microtheorie rondom te verwachten fiscale risico’s bij
bepaalde vastgoedtransacties en introduceer in par. 3.4.2. het modelmatige informatiegestuurde fiscale toezicht.
Vervolgens werk ik in par. 3.5. de verschillende vormen van ruis die kunnen ontstaan
in de oordeelsvorming en het werken met modellen. Ik eindig het hoofdstuk met een
samenvatting in par. 3.6.
De Nederlandse fiscus wil het fiscale toezicht op vastgoedtransacties doelmatig en
efficiënt uitvoeren (zie par. 2.6.1.). De totale (kwalitatieve en kwantitatieve) capaciteit voor het toezicht is schaars, zodat volledig toezicht niet mogelijk is.3 Bovendien
is volledig toezicht veelal niet wenselijk. Deze beperking in het toezicht maakt dat er
keuzes gemaakt worden over de inzet en de verdeling van schaarse toezichtcapaciteit. De keuzes kunnen bepaald worden vanuit de geschatte kans op fouten en
nadeel bij bepaalde deelpopulaties. De fiscus maakt deze keuzes over de verdeling in
inzet van de toezichtcapaciteit echter veelal op een moment dat er onvoldoende
(gevalideerde) informatie beschikbaar is om deze keuzes onderbouwd te kunnen
maken. De kans op fouten en nadeel zijn voorafgaand aan het toezicht immers veelal
niet bekend.

3

Kamerstukken II, 2012/13, 33.605 IXB, nr. 1, 15 mei 2013 Jaarverslag en slotwet van het Ministerie
van Financiën. Volgens het Jaarverslag waren er in 2012 ruim 8 miljoen belastingplichtigen voor
de IB/PH, 853.000 belastingplichtigen voor de VpB, 638.000 inhoudingsplichtigen voor de LB/PH
en ruim 1,5 miljoen belastingplichtigen voor de omzetbelasting. Deze belastingplichtigen waren
in totaal goed voor een opbrengst in 2012 aan omzetbelasting van € 42 miljard, aan loonheffing
ruim € 44 miljard, aan vennootschapsbelasting van ruim € 11,8 miljard en aan belasting op winst,
inkomen en vermogen op kasbasis van ruim € 59 miljard.
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Het doen of nalaten van natuurlijke personen of rechtspersonen veroorzaakt fiscaal
relevante feiten en acties (causaliteit).4 Het vertrekpunt van het doen of niet-doen is
de mens in een bepaalde hoedanigheid,5 die zich in een bepaalde context bevindt of
in een bepaalde context handelt (al dan niet voor zichzelf of voor een derde), die al
dan niet een beslissing neemt. Om te begrijpen waarom bepaald gedrag optreedt, is
het van belang zicht te hebben op welke structuren, patronen, intenties en motieven
een rol spelen in de betreffende context. Welke drijvers bepalen (non-)compliant
gedrag?
Vanuit het dilemma om keuzes te moeten maken voorafgaand aan het toezicht,
ontstaat de behoefte om voorspellende uitspraken te kunnen doen met een voldoende betrouwbaarheid over de kans op fouten en nadeel bij bepaalde groepen en
bij bepaalde situaties. Bij het voorspellen van de kans op fouten en nadeel bij
bepaalde groepen en situatie vervult het gebruik van een theorie over de kans op
fouten en het werken met modellen een belangrijke rol.
De toekomst gaat gepaard met onzekerheden. Door middel van het ontwikkelen
en toetsen van een theorie over verbanden en patronen, kan met een bepaalde
betrouwbaarheid en waarschijnlijkheid een uitspraak gedaan worden over de
toekomst. Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens en de kwaliteit van de theorie
en het gehanteerde model is deze voorspelling meer of minder betrouwbaar en
nauwkeurig. De relatie tussen de hoeveelheid theorieën en gegevens waarop een
toekomstvoorspelling is gebaseerd en de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid
van de voorspelling is door Dammer (2014) in een schema weergegeven.
veel gegevens

Prognose
veel
theorieën

Verkenningen

Projectie
Speculatie

weinig
theorieën

weinig gegevens

Figuur 6: Een typologie van toekomstonderzoek. Bron: Dammers (1994).
Naast een goede theorie is voor het betrouwbaar kunnen voorspellen ook kwalitatieve informatie nodig. De betekenis van data en informatie binnen het toezicht is
behandeld in hoofdstuk 2. In par. 3.3. werk ik de betekenis van de kwaliteit van
informatie nader uit.
Om betrouwbare voorspellingen te kunnen doen over de kans op fiscale fouten bij
vastgoedtransacties is het wenselijk om de onderliggende motieven, patronen en
structuren te kennen rondom de vastgoedtransacties. Bovendien kan kennis van de
4
5
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patronen en de structuren de handhaving helpen om de kans op het gewenste
gedrag te vergroten.
Als bijvoorbeeld de kans op een goede aangifte voor een groot deel afhangt van de
bekendheid met een bepaalde regel, kan een handhaver aandacht besteden aan
voorlichting over de regel. Als dan met de voorlichting de regel beter bekend en
begrepen wordt, is de verwachting dat de kans op een goede aangifte stijgt. Of het
verwachte effect optreedt, dient dan gemeten te worden. Door middel van het meten
van het daadwerkelijk gedrag nadat er voorlichting is geweest over de regel kan de
theorie worden getoetst dat een grotere bekendheid van de regel de regelnaleving
positief beïnvloedt.
Om toezicht effectief te laten zijn, dienen toezichtactiviteiten instrumenten en
inzichten op te leveren om de handhaving te ondersteunen en dus de kans op het
gewenste gedrag te kunnen vergroten. Om toezicht efficiënt en effectief te laten zijn,
is een modelmatige aanpak van het toezicht een belangrijk instrument.
3.2

Modellen

Modellen kunnen twee fundamenteel verschillende functies vervullen (Frigg &
Hartmann 2012):
1. een model kan een vereenvoudigde weergave zijn van de werkelijkheid;
2. een model kan een weergave zijn van een theorie.
Een model kan beide functies tegelijkertijd vervullen. Modellen vormen een hulpmiddel om te leren over de werkelijkheid. Het einddoel bij een model is niet het in
kaart brengen van de gemeten gebeurtenissen maar om de onderliggende patronen
bij de werkelijkheid en de daar weer onderliggende structuren te ontdekken.6 Het in
kaart brengen van gebeurtenissen in een model maakt het mede mogelijk om
onderzoekspopulaties te bepalen. Er kunnen dan groepen worden geformeerd
waarbij dezelfde gebeurtenissen spelen. In het toezicht is het veelal niet haalbaar
om toezicht te houden op de feitelijke gebeurtenissen zelf maar richt het toezicht
zich vaak op de administratieve sporen die de feitelijke gebeurtenissen nalaten. Met
het weergeven van gebeurtenissen in een datamodel, ontstaat een mogelijkheid om
zowel efficiënt toezicht uit te voeren alsmede om het toezicht effectief te laten zijn,
dat wil zeggen dat er ook instrumenten voor de handhaving worden gegenereerd
door middel van de modelmatige aanpak van het toezicht. Het verband tussen
gebeurtenissen, patronen en structuren is grafisch weergegeven in de zogenoemde
‘systeemijsberg’ (Janssen, de Ruiter en Gramsbergen 2002).

6

Een Chinees spreekwoord luidt: 不闻不若闻之, 闻之不若见之, 见之不若知之, 知之不若行之 wat
vrij vertaald wil zeggen: Om iets echt te begrijpen moet je het beleven en meemaken. Dit
spreekwoord zou oorspronkelijk komen van de Chinese filosoof Xun Kuang, die leefde van het
jaar 312 tot 230 voor Christus. Zijn werken zijn verzameld door Liu Xiang rond het jaar 818 in 32
boeken, genaamd Xunzi. In boek 8, genaamd Ruxiao, staat dit citaat opgenomen in hoofdstuk 5.
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Figuur 7: Systeemijsberg (Bron: Janssen, de Ruiter en Gramsbergen 2002).
De gedachte achter de systeemijsberg is, dat waargenomen gebeurtenissen (het
topje van de ijsberg) slechts een symptoom zijn van veel dieper liggende onzichtbare
structuren. Gebeurtenissen (zoals vastgoedtransacties) worden waargenomen en
kunnen onderzocht worden op mogelijke fiscale fouten. Er kan dan een mogelijke
correlatie worden vastgesteld tussen de gemeten vastgoedtransacties en de gevonden fout.
Bij modelmatig informatiegestuurd toezicht wordt eerst een theorie (hypothese)
ontwikkeld over wat de kans op fouten beïnvloedt. De prikkels die vermoedelijk
uitgaan van de fiscale wetgeving worden behandeld in hoofdstuk 4. De basishypothese is dat omstandigheden (prikkels en gelegenheid) en intenties (rechtvaardiging) invloed hebben op de kans op non-compliant gedrag. In het gehanteerde
model worden dan ook de omstandigheden en de intenties opgenomen in het model
(zie par. 6.3.). Vervolgens wordt data verzameld over gebeurtenissen, omstandigheden en gelegenheid voor het toetsen van deze hypothese (zie par. 6.6 en 6.7). Met het
meten en evalueren van de uitkomsten kan de theorie over patronen en structuren
rondom gebeurtenissen en de kans op fouten (zie par. 6.7) worden getoetst. De
relevante omstandigheden (patronen, actoren en structuren) rondom de gebeurtenis
(vastgoedtransacties) worden in het model opgenomen om met het model voorspellingen te kunnen doen over de kans op fiscale fouten bij vastgoedtransacties
waarbij bepaalde omstandigheden aanwezig zijn. Dat geeft meer inzicht in de
motieven, de prikkels en de structuren dan het enkel meten van ‘losse fouten’.
Om het idee achter de systeemijsberg uit te leggen, maak ik een uitstapje naar de
natuurkunde. Ook in de natuurkunde wordt gewerkt met modellen. Het gedrag van
stoffen wordt met een model voorspeld. Hierbij kunnen stoffen worden onderscheiden naar de fase waarin zij zich voordoen:
a. vaste stof;
b. vloeibare stof;
c. gas.
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Als iemand een stof verwarmt dan wel afkoelt, kan een stof naar een andere fase
overgaan. Dit worden gemeten en vastgesteld. Als water een aantal keren wordt
verwarmd tot 100 graden Celsius kan worden waargenomen dat het dan kookt. Als
water kookt, verdampt het tot waterdamp. Door de gemeten resultaten te analyseren
kan een theorie worden gevormd dat water bij 100 graden Celsius kookt en waterdamp wordt. Deze theorie kan worden getoetst door het proces van verwarmen een
aantal malen te herhalen. Ditzelfde proces van meten, inductie, vormen en toetsen
van een theorie kan ook worden uitgevoerd met het afkoelen van een stof.
Hiermee is nog niet verklaard waarom dit gebeurt. Met het meten van uitsluitend
waargenomen gebeurtenissen, vindt men niet de onderliggende structuren. Moleculen zijn niet zichtbaar met het blote oog, maar alle stoffen zijn opgebouwd uit
moleculen.
Deze moleculen hebben bepaalde eigenschappen:
1. moleculen in een vaste stof zitten dicht bij elkaar en bewegen nauwelijks;
2. moleculen in een vloeistof bewegen wel, maar blijven contact houden;
3. moleculen in een gas gaan van elkaar weg.
Het gedrag van de moleculen bepaalt de fase eigenschap van een stof. Als moleculen
actiever worden en uit elkaar gaan, wordt een vaste stof een vloeistof en een
vloeistof een gas en als moleculen inactiever worden en naar elkaar trekken wordt
een vloeistof een vaste stof en een gas een vloeistof.
Met het opnemen van de elementen van stoffen (moleculen) in het model en de
eigenschappen te kennen van die elementen waaruit een stof is opgebouwd, kan
voorspeld worden hoe de stof zich gedraagt bij bepaalde omstandigheden.7
Dit natuurkundige voorbeeld laat ook zien dat voor het kunnen voorspellen van
het gedrag van een stof het volgende bekend moet zijn:
1. uit welke elementen bestaat de stof;
2. welke eigenschappen hebben de elementen;
3. in welke omstandigheden verkeren de elementen.
Het idee achter de systeemijsberg komt overeen met de werkwijze in de natuurkunde waarbij men gebeurtenissen niet kan verklaren met het uitsluitend kijken
naar waar te nemen gebeurtenissen, maar waar men op zoek moet naar de
onderliggende structuren, eigenschappen en omstandigheden. Met het postuleren
(theorie) van de onderliggende structuren en omstandigheden wordt het mogelijk
om de verschijnselen te verklaren. Bij stoffen zijn de structuren en omstandigheden
de eigenschappen van de moleculen en de omstandigheden waarin de moleculen
verkeren. Het gedrag van de moleculen kan dan worden voorspeld vanuit de theorie
over het verband tussen eigenschappen, omstandigheden en gedrag.
Bij vastgoedtransacties zijn de structuren en de omstandigheden de eigenschappen
van personen die vastgoedtransacties doen en de omstandigheden waarin de
personen komen. Met andere woorden: om de kans op fiscale fouten bij vastgoed7

Moleculen bestaan weer uit atomen die ook weer eigenschappen hebben.
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transacties te kunnen voorspellen moeten ook de eigenschappen van mensen
worden opgenomen, alsmede de omstandigheden waarin de transactie plaatsvindt.
De eigenschappen van het gedrag van mensen is veel complexer dan het gedrag van
een stof. Individueel menselijk gedrag voorspellen lukt dan ook niet vanuit één
theorie en model. Een model kan wel uitspraken doen met een bepaalde waarschijnlijkheid over het te verwachten gedrag van groepen. Het gedrag van mensen
hangt mede af van de omstandigheden, de prikkels, de druk en de gelegenheid. Zelfs
een stof heeft bij veranderende omstandigheden verschillend gedrag.
Binnen dit onderzoek is de aanname dat de kans op bepaald gedrag bij vastgoedtransacties voorspeld kan worden door middel van het kijken naar de omstandigheden waarin de vastgoedtransacties plaatsvinden. De aanname is dat de
omstandigheden een dominante factor zijn voor bepaald gedrag. Deze aanname
wordt in dit onderzoek expliciet gemaakt en getoetst. Er wordt bij dit onderzoek
gekeken naar vastgoedtransacties waarbij de omstandigheden, de prikkels en de
gelegenheid gelijk zijn. Met andere woorden de omstandigheden, de prikkel en de
gelegenheid worden gebruikt als profiel (combinatie van indicatoren) voor de kans
op (non-)compliant gedrag. Dit hoeft dus niet te betekenen dat er altijd bepaald
gedrag optreedt bij bepaalde omstandigheden en intenties, maar dit geeft aan dat de
verwachting bestaat dat bepaald gedrag vaker optreedt bij bepaalde omstandigheden en intenties.
Een eigenaar van vastgoed kan bijvoorbeeld afhankelijk van de omstandigheden
ander gedrag laten zien bij de verkoop van het vastgoed.
Stel een eigenaar (rechtspersoon) biedt in verschillende omstandigheden hetzelfde pand aan. In situatie 1 heeft de verkopende rechtspersoon fiscaal grote
compensabele verliezen. Een deel van deze verliezen kan de rechtspersoon niet
verrekenen en deze verdampen. De koper heeft een verplichting om op korte termijn
een herinvestering te doen omdat anders de herinvesteringsreserve fiscaal vrijvalt.
In situatie 2 verkeert de verkopende rechtspersoon in dezelfde omstandigheden
maar heeft de koper geen herinvesteringsverplichting.
De hypothese kan dan zijn dat in situatie 1 de verkoper en de koper hetzelfde belang
kunnen hebben, te weten een zo hoog mogelijke koopsom. Met behulp van de hoge
koopsom kan de verkoper de verliezen verrekenen. Er wordt dan geen belasting
betaald over de verkoopwinst. Met behulp van de hoge koopsom kan de koper de
herinvesteringsreserve optimaal benutten en hoeft ook niet direct belasting te
betalen over de vrijval van de reserve.
De tweede hypothese kan dan zijn dat in situatie 2 de koper minder vaak een te hoge
koopsom wil betalen voor de aankoop van het pand, omdat hiermee geen fiscaal
voordeel behaald kan worden voor de koper.
Met het in kaart brengen van de omstandigheden waarin de transactie plaatsvindt, kan een hypothese worden gevormd over te verwachten gedrag van de
partijen. Er worden dan groepen gevormd van vastgoedtransacties waarbij dezelfde
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omstandigheden spelen en de kans op fouten wordt dan vergeleken met een groep
van vastgoedtransacties waarbij die omstandigheden niet spelen.
Modellen vormen ook een hulpmiddel om een theorie te toetsen door middel van
simulatie en experimenten. Het is wel van fundamenteel belang dat de theorie bij
experimenten wordt gefalsificeerd in de werkelijkheid en niet door het model zelf.8
Om een theorie te kunnen falsificeren is het nodig om experimenten uit te voeren
waarbij de theorie getoetst wordt. Als er een theorie is geformuleerd over de kans op
fouten bij bepaalde type vastgoedtransacties, is de vervolgstap het bepalen welke
vastgoedtransacties wel en welke niet tot die type vastgoedtransacties behoren.
Door middel van het onderzoeken van de verwachte fiscale fout bij die type
vastgoedtransacties en deze te vergelijken met de geconstateerde fiscale fout bij
die type vastgoedtransacties ontstaat een proces van toetsen van de theorie.
Om te kunnen vaststellen of de regels zijn nageleefd, moet de toezichthouder de
regels kennen en ook de doelgroep waarvoor de regels gelden.
Om te kunnen kiezen waar en met welke intensiteit het toezicht wordt ingezet
heeft de toezichthouder behoefte aan informatie over wie tot de doelgroep behoort
en welke omstandigheden een rol spelen.
Deze informatiebehoefte van de toezichthouder kan in een datamodel worden
opgenomen. Als er bijvoorbeeld een nieuwe regel wordt ingevoerd dat iedereen die
meer dan 25 woonhuizen verhuurd verhuurderheffing verschuldigd is, moet de
toezichthouder van deze regel weten wie meer dan 25 woonhuizen verhuurd.
Om dit te kunnen weten is informatie nodig over woningverhuurders.
Het bouwen van dit datamodel waaruit dit gegeven blijkt, vormt ‘een model’. Binnen
dit model wordt data opgenomen over woonhuizen. Niet de fysieke woonhuizen worden
in het model opgenomen maar een symbool dat het woonhuis vertegenwoordigd. Niet
het fysieke huurcontract wordt veelal opgenomen in het model, maar een combinatie
van symbolen waaruit de huur wordt afgeleid. Zo zou de huursituatie kunnen worden
afgeleid uit het feit dat de eigenaar van het betreffende adres een ander betreft dan de
persoon die is gevestigd of geregistreerd op dat adres (bijvoorbeeld de Gemeentelijke
Basis Administratie en/of de gebruiker volgens de Wet WOZ).
Van belang is dat de relevante elementen als variabelen worden opgenomen in een
model.
Stel p = de kans op fiscale fouten bij een vastgoedtransacties.
Als het zo is dat de kans op fiscale fouten afhangt van het verschil tussen de
koopsom en de marktwaarde bij een vastgoedtransactie en van de relatie die de

8

Of zoals William Camden in 1605 al terecht schreef in Remaines of a Greater Worke, Concerning
Brittaine: “All the proofe of a pudding, is in the eating.” Het falsificeren van de juistheid van het
recept gebeurt door het recept te maken en te proeven. Op die manier wordt het recept getoetst
en blijkt of het recept een lekker gerecht oplevert. De praktijk is de uiteindelijke toets of iets echt
goed werkt en het recept (theorie) klopt.
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handelende partijen onderling hebben, moeten deze elementen worden opgenomen
in het model.
Stel a = het verschil tussen de marktwaarde en de koopsom
Stel b = de relatie die partijen onderling hebben.
Vervolgens moeten dan de vraag worden beantwoord hoe de variabelen met elkaar
in verband gebracht moeten worden. Bij een eenvoudig model kan dit zijn:
p=a+b
De mate waarin de a en b de kans op fiscale fouten voorspelt, maakt dat in het model
een bepaalde factor wordt gebruikt voor a en b. Stel dat op basis van onderzoek blijkt
de relatie tussen a en de kans op fiscale fouten twintig procent is en de relatie tussen
b en de kans op fiscale fouten dertig procent.9
P = 0,2 * a + 0,3 * b
Een voordeel van het werken met modellen is dat een bepaalde aanpak wordt
gestandaardiseerd waardoor deze processtappen ‘getraind’ en geoptimaliseerd kunnen worden.
Als er sprake is van een constante kans op fiscale fouten is bij vastgoedtransacties
waarbij de partijen geen onderlinge relatie hebben en waarbij er geen verschil is
tussen de koopsom en de marktwaarde, dan dient deze constante kans op fiscale
fouten te worden opgenomen in het model (β).
p = β+ 0,2 * a + 0,3 * b
Hierbij is β de constante kans op fiscale fouten die aanwezig is bij alle vastgoedtransacties. Het deel 0,2 * a geeft de kans op fiscale fouten weer indien er een
verschil is bij een vastgoedtransactie tussen de koopsom en de marktwaarde en 0,3 *
b geeft de kans op fiscale fouten weer indien er bij een vastgoedtransactie een
onderlinge relatie bestaat tussen de partijen.
Veelal is een model niet volledig verklarend voor de werkelijkheid. Het deel dat het
model niet verklaart, het onverklaarde deel, kan in het model worden opgenomen
met het symbool ε.
Het model wordt dan:
p = β + 0,2 *a + 0,3 * b + ε

9
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Symbolen, taal en gelaagdheid

Het traditionele fiscaal toezicht richt zich veelal niet op waarneembare fysieke
handelingen in de actualiteit maar op juridische en administratieve vastleggingen
achteraf. Van belang is om te onderkennen dat de administratieve werkelijkheid
bestaat uit taal en getallen. Deze taal en getallen (data) vormen symbolen om de
fysieke werkelijkheid te vertegenwoordigen en vormen samen gegevens. Gegevens
of data zijn derhalve rauwe feiten of symbolen.10 Deze gegevens hebben geen
betekenis van zichzelf maar krijgen pas betekenis op het moment dat de gebruiker
aan de gegevens een bepaalde relatie geeft waardoor het informatie wordt.11 Als
data ook verdere gegevens bevat zodat mensen de symbolen kunnen interpreteren,
is er sprake van informatie.
Door middel van het toepassen van informatie, zodat deze bruikbaar wordt en er
een handeling mee verricht kan worden, kan kennis ontstaan.12 Bij ‘wijsheid’
worden de elementen van data, informatie en kennis gebruikt en kunnen leiden
tot inzicht in de onderliggende principes.

Figuur 8: Piramide data, informatie, kennis, begrip en wijsheid.
Het gegeven dat iets een waarde 20 heeft, kan worden gezien als data. Als er aan
wordt toegevoegd dat iets een temperatuur heeft van 20 graden Celsius of een lengte

10

11

12

Rowley (2007) definieert data als “discrete, objective facts or observations” without meaning or
value on its own. Het zijn discrete, objectieve feiten of observaties, die zelfstandig geen waarde of
betekenis hebben.
Hiermee wijk ik af van de definities uit de Van Dale: ‘data zijn gegevens’ en ‘gegevens’ zijn
bekende feiten waaruit je gevolgtrekkingen kunt maken en ‘informatie zijn inlichtingen, gegevens’. Hier wordt data, gegevens en informatie aan elkaar gelijkgesteld. Het verschil in de
gehanteerde betekenissen tussen data en informatie is echter dat data rauwe feiten zijn en dat
informatie geïnterpreteerde feiten zijn.
Weggeman (1997) definieert het verschil tussen informatie en kennis door ‘kennis is het product
van de informatie, de ervaring, de vaardigheid en de attitude waarover iemand op een bepaald
moment over beschikt. Kennis is het vermogen om iets met de informatie te kunnen doen’.
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van 20 meter is, kan dit worden gezien als informatie. Door middel van het meten
van een hoeveelheid temperaturen in de tijd, kan er kennis ontstaan dat het
gemiddeld in de winter kouder is dan in de zomer. Met het vertalen van deze kennis
naar een passende kledingkeuze in een bepaald seizoen, is er sprake van wijsheid.
De kwaliteit van informatie wordt onder andere bepaald vanuit de elementen:13
– Juistheid (de mate waarin de informatie qua presentatie en inhoud correct is
vastgelegd).
– Volledigheid (de mate waarin alle gewenste en relevante gegevens beschikbaar
zijn in de informatieverzameling).
– Tijdigheid (de mate waarin aan tijdgebonden aspecten van informatie recht is
gedaan).
– Controleerbaarheid (de mate waarin de gegevens gecontroleerd kunnen worden).
– Nauwkeurigheid (de mate van detail waarmee de informatiekenmerken, attributen, worden beschreven).
– Bruikbaarheid (de mate waarin de informatie bruikbaar is voor een gegeven
doel).
– Validiteit (de mate waarin de informatie waar is).
Validiteit valt onder meer onder te verdelen in begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit. Hierbij is begripsvaliditeit de mate waarin een gegeven een bepaald theoretisch
begrip weergeeft en de criteriumvaliditeit is de mate waarin gegevens een bepaalde
samenhang hebben.14
Bij het gebruik van data is het van groot belang dat er een eenduidige taxonomie
is van de gebruikte gegevens. Het moet voor de gebruiker van de data duidelijk zijn
wat de betekenis is van een bepaald gegeven. Een gegeven heeft een bepaalde
betekenis in een bepaalde context. Als dit gegeven gebruikt wordt in een andere
context dient wel bepaald te worden of dit gegeven valide is om te gebruiken voor
het andere doel.
Een voorbeeld van het belang dat data ook geschikt dient te zijn voor het doel
waarvoor het gebruikt wordt is het volgende.
Om te beoordelen of een rivier veilig overgestoken kan worden kan het gegeven
van de gemiddelde diepte van de rivier juist, volledig, tijdig en controleerbaar zijn.
Het gegeven van de gemiddelde diepte van de rivier is echter zeker niet altijd valide
om te meten of de rivier veilig overstoken kan worden. Hiervoor zijn wellicht de
gegevens van het diepste punt van de rivier, de snelheid van de stroming en de
breedte van de rivier meer valide.
Bovenstaand voorbeeld geeft het belang van valide gegevens aan. Gegevens worden
gebruikt voor een bepaald doel. Het doel is bepalend welke gegevens valide zijn en
dus passen bij het gebruik van de ontvanger. De verleiding bestaat om gegevens te

13
14
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gebruiken die beschikbaar en voorhanden zijn.15 Echter de beschikbaarheid is geen
element van de kwaliteit van gegevens. Niet het gemak waarmee bepaalde gegevens
beschikbaar zijn, dient bepalend te zijn voor welke gegevens worden gebruikt, maar
het doel van de gebruiker moet bepalen welke eisen aan de gegevens worden
gesteld. Hierbij dient de vraag te worden beantwoord welke meerkosten, gezien het
doel, acceptabel zijn om een voorspelling beter te maken.
Een essentiële eis aan gegevens is dat de gegevens valide zijn. De gegevens
moeten derhalve geschikt zijn om te gebruiken voor het doel.
Validiteit kan ook worden verdeeld in een interne validiteit en een externe
validiteit. Hierbij is de externe validiteit de mate waarin data kan worden geproduceerd over personen, situaties en perioden. De interne validiteit is de mate waarin
een causale conclusie is gerechtvaardigd. De mate van rechtvaardiging van de
conclusie is gebaseerd op de mate waarin in een onderzoek systematische fouten
(bias) wordt geminimaliseerd.
Bij het uitvoeren van informatiegestuurd toezicht dient dan ook te worden
vastgesteld of de gebruikte data valide is voor het te bereiken doel.

Figuur 9: Kwaliteitsprocedures voor kwalitatief onderzoek (Bron: Netwerk Kwalitatief Onderzoek AMC-UvA, 2002)
15

We leven immers in een tijd waarbij via het internet en de vergaande automatisering de
beschikbaarheid van gegevens enorm is toegenomen.
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Zoals hiervoor aangegeven richt het toezicht zich veelal op de administratieve
werkelijkheid en veel minder op de fysieke werkelijkheid. Als er bijvoorbeeld een
onderneming een personenauto koopt voor het bedrag van € 35.000 worden in de
administratie van die onderneming niet de fysiek gekochte auto en geldbiljetten in
de administratie gezet, maar wordt er voorraad of bedrijfsmiddelen geboekt in de
administratie met een bedrag van € 35.000.
Hiervoor worden woorden en getallen gebruikt. Deze woorden en getallen vormen
symbolen die de werkelijkheid vertegenwoordigen. Relevant is dan wel om vast te
stellen dat de gekozen woorden en getallen overeenkomen met de fysieke werkelijkheid.
Zo kan er bijvoorbeeld de aankoop van de auto met de woorden ‘bestelauto’ worden
geboekt in de administratie, terwijl feitelijk een ‘personenauto’ is gekocht. Ook kan
de gekochte auto fiscaal als ‘voorraad’ worden geboekt terwijl feitelijk de gekochte
auto fiscaal tot de bedrijfsmiddelen behoort. De gebruiker van de data interpreteert
de data en maakt er informatie van. Risico bij deze stap is wel dat de zender van de
data iets anders bedoeld dan hoe de ontvanger van de data het interpreteert. Als de
zender het bijvoorbeeld heeft over een bestelauto omdat er met die auto bestellingen worden bezorgd, maar de ontvanger denkt dat er een auto wordt bedoeld met
twee zitplaatsen en een grijs kenteken, ontstaat er ruis in de communicatie.
Hierbij zien we dat er naast de administratieve werkelijkheid ook nog een juridische
werkelijkheid is. In de juridische werkelijkheid gelden juridische regels. Met de
vastlegging van de gekochte auto als voorraad geeft de registrerende persoon een
juridische duiding aan het object. Het is dan ook van belang bij het gebruiken van
data om te weten binnen welke context en met welke bedoeling de data is
vastgelegd. Als een gegeven in een andere context wordt geplaatst, kan de betekenis
van dat gegeven een andere worden. Als ergens gesproken wordt over een bank in de
context van een park kan het begrip bank anders worden geïnterpreteerd dan dat de
context van de bank een financiële instelling is.
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Figuur 10: Schema van berichten tussen zender en ontvanger.
De vastlegging van de fysieke auto als bestelauto is een vastlegging in de administratieve werkelijkheid en de vastlegging van de auto als ‘voorraad’ is een vastlegging
van de administratieve werkelijkheid in de juridische werkelijkheid.
Om als toezichthouder toezicht te houden op de data die ontvangen wordt voor het
toezicht moet dit onderscheid goed worden gemaakt. Als er moet worden vastgesteld of de fiscale regels juist en volledig zijn nageleefd, kan het startpunt van deze
beoordeling wel de aangifte zijn die de onderneming indient, maar er is dan wel een
beoordeling vereist of:
– de juridische duiding die gegeven is aan de administratieve werkelijkheid
conform de fiscale regels is (is de auto voorraad of een bedrijfsmiddel?); en
– de administratieve duiding die is gegeven overeenkomt met de fysieke werkelijkheid (is er feitelijk een bestelauto gekocht?).
Voor de bruikbaarheid van data en informatie is het van belang om een eenduidige
taxonomie af te spreken voor de relevante gegevens. Als er bijvoorbeeld wordt
gesproken over de waarde van een onroerende zaak kan de zender van dit bericht
hier iets totaal anders mee bedoelen dan de ontvanger. Om te voorkomen dat
hierdoor ruis ontstaat in het gebruik van de data en de informatie is een eenduidige
taxonomie van groot belang.16
16

Zo wijst bijvoorbeeld T.M. Berkhout in het Weekblad fiscaal recht van 20 januari 2011 nr. 6890
Nieuwe borden in het waarderingsverkeer op het belang van het voorkomen van equivociteit
rondom de waardebegrippen.
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Het schema van de zender en de ontvanger maakt duidelijk dat ook in het verzenden
van data en informatie van de zender naar de ontvanger fouten kunnen ontstaan.
Het is dan ook van belang om naast een eenduidige taxonomie ook een betrouwbaar
protocol (standaard) in te richten voor het dataverkeer. Een notaris kan bijvoorbeeld
een akte opmaken met daarin een aantal kerngegevens. Deze kerngegevens registreert het Kadaster in een database. Indien het Kadaster deze kerngegevens moet
halen uit de akte en zelf weer moet intoetsen in een database is de kans op fouten
groter dan indien de notaris deze kerngegevens in een zodanige vorm aanbiedt aan
het Kadaster dat de gegevens geautomatiseerd ingelezen kunnen worden.17 Gegevens die tot stand komen binnen een afgesproken taxonomie en die verstrekt
worden in een vorm die voor een machine leesbaar is, dienen ook nog de benodigde
controles te kennen of de gegevens daadwerkelijk overeenkomen met de brongegevens. Indien de notaris een bericht aanbiedt aan het Kadaster, moet de inhoud van
dit bericht overeenkomen met het brondocument (de akte). Deze randvoorwaarden
voor gegevensverkeer vergroot de bruikbaarheid van data voor diverse toepassing
omdat de kans op een betere kwaliteit van de gegevens toeneemt.
3.4

Agent-gebaseerd model

Om te kunnen kiezen aan welk deel van de populatie meer of minder aandacht
wordt besteed vanuit het toezicht is informatie nodig over de populatie en moeten
relevante kenmerken (attributen) beschikbaar zijn over de populatie. Voor het
verkrijgen van de benodigde informatie kan het werken met een ABM voordelen
bieden voor het toezicht. ABM is een algemene werkwijze waarbij door middel van
theoretische simulatie van de rollen van de agents kennis kan worden opgedaan over
onder andere de feitelijke regelnaleving (De Boer en van Engers 2010). Binnen dit
model wordt het effect van de actie en de interactie van de afzonderlijke delen op
het systeem als geheel bestudeerd. De term agent binnen dit model wijkt af van de
term agent bij het principal-agent principe uit par. 2.2.3. Bij ABM refereert de term
agent aan alle actoren of personen die handelingen kunnen verrichten. Het voordeel
van het werken met een model is dat een model ook standaarden geeft in de aanpak.
Met het standaardiseren van de aanpak, wordt het mogelijk om de efficiëntie van
iedere stap te meten en te optimaliseren.
Het werken met ABM biedt een aantal voordelen voor het toezicht:
1. De omstandigheden van een gebeurtenis worden in kaart gebracht.
2. De informatiestroom rondom een gebeurtenis wordt in kaart gebracht.
3. Naast de gebeurtenissen worden ook de mogelijke motieven en prikkels in kaart
gebracht.
Deze voordelen van ABM bieden de mogelijkheid om ook de strategische doelen van
het toezicht te realiseren, het verkrijgen van inzicht in de oorzaken van het wel of

17
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Hiervoor is de standaard extensible markup language (XML) geschikt, waardoor gestructureerde
gegevens voor een machine leesbaar aangeboden kunnen worden.
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niet naleven van de regels. Het doel van ABM is om complexe processen te
reconstrueren en te komen tot voorspellingen van complexe verschijnselen.
Om fiscaal toezicht op vastgoedtransactie doelmatig en doeltreffend te kunnen
uitvoeren, is het allereerst van belang te onderkennen dat er verschillende soorten
vastgoedtransacties zijn. De handelingen van natuurlijke en rechtspersonen dienen
vanuit verschillende, talrijke (fiscale en niet-fiscale) uitgangsposities in een context
geplaatst te worden. Hierbij is het van belang om niet alleen te meten wat de
gedragingen zijn van de actoren (agents), maar ook om een theorie te ontwikkelen
en te toetsen over de motieven en intenties van de actoren. Dit betekent dat om
bepaald gedrag te kunnen voorspellen kennis en data nodig is over de motivatie, de
druk (motieven en intenties) en de gelegenheid.
Met het werken met een agent-gebaseerd model kunnen patronen en structuren
worden bestudeerd die binnen de onderzochte context een rol spelen. Het betrekken
van deze patronen, structuren, rollen en motieven biedt de mogelijkheid om een
theorie te vormen en te falsificeren over deze patronen, structuren, rollen en
motieven zodat er meer zicht ontstaat voor het toezicht en de handhaving waarom
zaken wel of niet goed gaan en er met meer betrouwbaarheid voorspelt kan worden
wat de kans op fouten en nadeel is bij bepaalde omstandigheden. Meer zicht en
gefalsificeerde theorieën over patronen, structuren, rollen en motieven bieden
ondersteuning aan het doelmatig en doeltreffend toezicht.
Een agent-gebaseerd model18 (Boer & van Engers 2011) is een simulatietechniek
waarbij een model wordt ontwikkeld waarin het effect en de interactie van de
afzonderlijke onderdelen op het systeem als geheel wordt bestudeerd. Een agentgebaseerd model is een breed en algemeen toegepast model (Axelrod 1997, Jennings
1999a en Niazzi & Hussain 2011). Kern van de methode is het modelleren van
individuen (agents) met attributen en gedragsregels. Iedere agent maakt een keuze
op basis van een set regels. Een agent kan verschillend gedrag laten zien, gedrag dat
past bij het systeem dat zij vertegenwoordigen. Zo kan het binnen het model het
gedrag van een agent afhankelijk zijn van de rol die de agent heeft zoals bijvoorbeeld
koper, verkoper of financier van vastgoed.
Bij een agent-gebaseerd model wordt gewerkt met microtheorieën over gedrag.
Met andere woorden, op basis van de rol die een agent heeft en de omstandigheden
van de vastgoedtransactie wordt een hypothese ontwikkeld over het te verwachten
gedrag en/of de te verwachten kans op fouten. Bij een microtheorie wordt niet een
volledige markt verklaard maar wordt juist het gedrag van een individuele of een
kleine groep agents gemodelleerd. Een agent vertegenwoordigd in het model een
groep agents die in dezelfde omstandigheden een vastgoedtransactie doet.19
Een agent heeft verlangens, intenties en verwachtingen. Bij toezicht op de agent
kunnen aannames worden geformuleerd over de intenties, verlangens en verwachtingen van de geobserveerde agent (geassumeerde intentie). Deze gedragspatronen
van de agent vormen het uitgangspunt voor de toezichthouder om inzicht te krijgen
18

19

Het agent-gebaseerde model kent enige overeenkomsten met het REA-model (Geerts & McCarthy
2002 & 2011). REA staat voor Resource-Event-Agent en is een raamwerk om de informatie
architectuur te bepalen van informatiesystemen van organisaties en om processen te modelleren.
Dit gebeurt om de hoeveelheid agents in de simulatie binnen de perken te houden.
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in de positie van bij (non-)compliante gedragingen van agents, hun rollen en de
daaruit voortvloeiende informatiepositie (Berkhout en van Engers 2012).
Een toezichthouder weet nooit zeker of het waargenomen gedrag daadwerkelijk
het gevolg is van een handeling die is geïnitieerd vanuit die intentie. Met andere
woorden, een toezichthouder kent nooit de intenties van de agent, maar kan alleen
vanuit observaties van het gedrag of de gevolgen van dat gedrag vermoeden dat het
gedrag of de gevolgen voortkomen uit de intenties van de agent. In dat laatste geval
wordt er met nog een aanname gewerkt, te weten de aanname dat de waargenomen
gevolgen het resultaat zijn van het aan de agent toegeschreven gedrag (De Boer &
van Engers 2011).
Bij het werken met een agent-gebaseerd model kan door middel van educatieve
speltechnieken onderzoek worden gedaan naar complexe systemen. De vastgoedmarkt valt te typeren als een complex systeem. Er zijn diverse soorten vastgoed,
verschillende spelers op de markt en de verschillende spelers hebben wisselende
rollen en verschillend gedrag binnen het systeem. Diverse (fiscale) wetten, economische belangen en marktontwikkelingen spelen een rol binnen het systeem. Doel
van het werken met een agent-gebaseerd model is om inzicht te krijgen in complexe
systemen en te kunnen komen tot het voorspellen van bepaald gedrag.
Door middel van het meten en analyseren van alleen gebeurtenissen op de
vastgoedmarkt, is het wellicht niet mogelijk om adequaat de patronen en structuren
te verklaren en om betrouwbaar de kans op fiscale fouten te voorspellen.
Het doel van het ontwikkelen van een model is nu juist onder meer het beter leren
begrijpen van structuren en patronen bij het domein dat wordt gemodelleerd. Het
voordeel van het ontwikkelen en toepassen van een model is dat er structuur in
denken wordt gestimuleerd en dat met experimenten getoetst en ervaren wordt hoe
het onderzochte systeem zich gedraagt.20 Bovendien wordt met deze werkwijze
verder gekeken naar de onderliggende patronen en structuren bij waargenomen
gebeurtenissen. Het agent-gebaseerde model is een ontologie, het product van de
poging om een conceptueel schema te formuleren over een bepaald domein.
Een multi-agentsysteem is een systeem dat bestaat uit meerdere intelligente agents.
De agents in het systeem bezitten een zekere mate van autonomie en geen van de
agents heeft een overzicht van het gehele systeem. Er is ook niet een centrale agent
die het gehele systeem beheert en de coördinatie verzorgt tussen de agents.
Rollen van agents zijn rollen omdat ze refereren aan prototypes van patronen van
gedrag en ze zijn van agents omdat de rollen zijn beschreven vanuit cognitieve
componenten en motieven.
Door middel van het werken met een agent-gebaseerd model kunnen patronen
en structuren worden bestudeerd die binnen de onderzochte context een rol spelen.
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Hierbij speelt de ‘experiental learning theory’ (Kiili 2005) een rol, waarbij wordt uitgegaan dat
eigen ervaring een diepere vorm van leren oplevert dan alleen bij instructie. Bovendien kan het
geleerde ook beter buiten de oorspronkelijke context ingezet worden (Squire en Jenkings 2003).
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De gebeurtenissen, patronen en structuren van de hiervoor genoemde systeemijsberg kunnen ook vertaald worden naar signalen, acties, intenties en motivaties zoals
in het multi-layered framework (Sileno, de Boer & van Engers 2014).

Motivational layer
Intentional layer
Action layer
Signal layer

Primary elements

Calalyzer elements

Motive
Intention
Action, Attempt
Message, Outcome

Motivation
Affordance (perceived power)
Disposition (actual power)

Tabel 3: Multi-layered framework to be used for the characterization of agent-roles.
Ook dit raamwerk geeft aan dat er een gelaagdheid is van de werkelijkheid. De
gebeurtenissen bestaan in dit raamwerk uit de berichten en de uitkomsten (waarneembare laag). Zoals hiervoor aangegeven zit in de signalen en de uitkomsten ook een
gelaagdheid. Een signaal of een uitkomst is bij het fiscale toezicht een duiding binnen
een juridische context van een vastlegging in een administratieve werkelijkheid die
weer een afgeleide is van de fysieke werkelijkheid. Er wordt bijvoorbeeld een kantoorpand verkocht en geleverd. Deze levering wordt vastgelegd in een notariële akte van
levering waarbij het object van levering wordt opgenomen als een kantoorpand. De
fiscale gevolgen van deze levering worden verwerkt in een fiscale aangifte. Bij deze
fiscale aangifte geeft de belastingplichtige een fiscale duiding aan de gevolgen van de
levering van de onroerende zaak. Vervolgens moet dan uit deze aangifte de intenties
en motieven rondom de elementen worden afgeleid.
Onder de laag van de gebeurtenissen worden de patronen en de structuren uit het
ijsbergmodel in het multi-layered framework weergegeven door de intenties en de
motieven (tweede en derde laag). Het multi-layered framework dient als sjabloon
om het gedrag van de agent te modelleren. Het model is een conceptualisatie van het
verband tussen berichten en uitkomsten en de onderliggende intenties en motieven.
Met de kennis over de motieven en de intenties van de agents kunnen scenario’s en
hypotheses ontwikkeld worden over het te verwachten gedrag en gebeurtenissen.
Meer concreet betekent dit dat vanuit de intenties en de motieven van de agents
bij vastgoedtransacties hypotheses gevormd worden over het te verwachten fiscaal
gedrag. Het vertrekpunt is dus niet een vastlegging maar het verwachte gedrag.
Vanuit dit verwachte fiscale gedrag kan dan een hypothese gevormd worden over de
kans op fiscale fouten. Uiteraard moeten de gevormde hypotheses dan in de praktijk
worden gefalsificeerd.
In het raamwerk van het multi-agentmodel worden intenties beïnvloed door de
perceptie van macht (percieved power) en kunnen gezien worden als ‘gelegenheid’.
Een persoon kan bepaalde intenties hebben tot bepaald gedrag. Of bepaalde intenties
van een agent daadwerkelijk leiden tot het gewenste gedrag van de agent hangt mede
af van de gelegenheid. Het element van gelegenheid wordt in het raamwerk weergegeven als ‘affordance’ (handelingsmogelijkheid). Of er daadwerkelijk deviant gedrag
optreedt, hangt mede af van de elementen uit de zogenoemde fraudedriehoek (Cressey
1953) waarbij de elementen gelegenheid, druk en rationalisatie worden onderkend. De
motivatie en druk vormen de elementen motieven en intenties.
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De perceptie die de persoon heeft van de gelegenheid om te kunnen komen tot
het gewenste gedrag, bepaald mede of de persoon dit gedrag daadwerkelijk laat zien.
In een schema
Motivatie/druk

Rationalisatie

Gelegenheid

Figuur 11: De fraudedriehoek, factoren voor non-compliant gedrag.
Dit betekent dat om bepaald gedrag te kunnen voorspellen kennis en data nodig is
over de motivatie, de druk (motieven en intenties) en de gelegenheid.
In
1.
2.
3.
4.

een datamodel zitten vier lagen (Sileno, Boer en van Engers 2014):
Signaal laag (handelingen, uitkomsten van handelingen, effecten etc.).
Gedrag laag (gedrag, activiteiten).
Intentie laag (intenties).
Motivatie laag (motieven).

Figuur 12: Lagen in een datamodel (Bron: Sileno, Boer en van Engers 2014).
Een interessante vraag bij het voorspellen van gedrag is in welke mate gelegenheid
de motieven en de intenties beïnvloedt en/of andersom. Oftewel: zoekt een agent die
de fiscale regels niet wil naleven rondom vastgoedtransacties de gelegenheid om dit
te doen of krijgt een agent het motief en de intentie om de fiscale regels niet na te
leven omdat de gelegenheid zich voordoet?
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Iemand kan in een trein stappen zonder de intentie om te stelen, maar als hij een
lege coupé instapt en daar een onbewaakte portefeuille ziet liggen met geld, kan de
intentie ontstaan om te stelen.
Een ondernemer kan het motief hebben om de vereiste maatschappelijke bijdrage te
leveren aan fiscale afdrachten maar als gevolg van de economische crisis kan de
ondernemer in de verleiding komen (en hier ook aan toegeven) om de fiscale
verplichtingen niet volledig aan te geven en af te dragen omdat bijvoorbeeld de
bank grote druk uitoefent om rente en aflossing te betalen.
Naast het bewuste gedrag is het van belang om te onderkennen dat er zowel
bewuste fouten als onbewuste fouten gemaakt kunnen worden. Iemand die de
fiscale regels niet goed kent of de basisfeiten onvolledig of onjuist meeneemt in het
doen van een fiscale aangifte, kan onbewuste fouten maken. Met alleen het voorspellen van bewuste fouten is een model dan ook onvolledig.
Bij onbewuste fouten hoeft geen motivatie of druk aanwezig te zijn bij het gedrag. Bij
het voorspellen van de kans op fiscale fouten in een aangifte moet dan ook rekening
worden gehouden met de kans op onbewuste fouten.
Een ander voordeel van het werken met een agent-based model is dat de expliciet in
kaart gebrachte relevante gedragspatronen van de agents, kunnen dienen voor het
uitwerken van de informatievoorziening. Deze patronen laten bepaalde informatiesporen achter die voor de toezichthouder gebruikt kunnen worden om de situatie geautomatiseerd te simuleren. De agent-gebaseerde modellen zijn nader uitgewerkt in par. 3.4.
Een voorbeeld. Als er bijvoorbeeld een regel is die bepaalt dat alle auto’s ouder dan
drie jaar jaarlijks gekeurd moeten worden, dan heeft de toezichthouder op deze
regel behoefte aan informatie over alle auto’s die ouder zijn dan drie jaar. Deze
populatie van auto’s vormen dan de doelgroep waarop de toezichthouder de
naleving van deze regel moet vaststellen.
Vervolgens wil de toezichthouder weten welke van die auto’s jaarlijks zijn
gekeurd (naleving regel) en welke niet (niet naleving regel). Het kan zijn dat auto’s
wel worden gekeurd en goedgekeurd, terwijl de benodigde procedures niet juist en
of volledig zijn uitgevoerd. Het risico is dan dat bepaalde keuringen niet goed
worden uitgevoerd.
Vanwege het risico dat een auto wel wordt goedgekeurd maar niet voldoet aan de
keuringseisen, wil de toezichthouder wellicht informatie verzamelen over de keurende
organisatie en het tijdstip van keuren. Een keuringsdienst die in één ochtend aangeeft
500 auto’s gekeurd te hebben, kan wellicht in een hogere risicogroep worden geplaatst.
Indien er geen aanvullende informatie bekend is over de keurende organisaties
bij de toezichthouder, kan het toezicht op de keuringen wellicht alleen maar aselect
gebeuren. Wellicht is het bij dit voorbeeld dus voor de toezichthouder relevant om
informatie te verzamelen vanuit het toezicht over het aantal keuringen per keuringsbedrijf per dag(deel) en over het aantal geconstateerde gebreken bij keuringen
per garagebedrijf.
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Deze kennis kan vervolgens weer gebruikt worden in de toekomst om een grotere
steekproef te trekken bij keuringen van garagebedrijven met verhoogde geconstateerde gebreken in het verleden. Wel blijft het van belang om gemeten kansen uit
het verleden te toetsen aan nieuwe metingen. Hierbij moet dan niet gekeken worden
naar het absolute aantal geconstateerde gebreken, maar naar de percentuele kans op
fouten. Immers als er bij de risicogroep een grotere steekproef wordt getrokken, valt
te verwachten dat er absoluut meer fouten gevonden worden als gevolg van de
grotere steekproefomvang. Immers de geconstateerde fouten houdt verband met de
kans op fout maal de steekproefomvang. Door middel van het blijven toetsen of een
gemeten verhoogde kans op fouten in een populatie een voorspellende waarde heeft
voor de te verwachten fout in een toekomstig vergelijkbare populatie, wordt het
proces van falsificeren van aannames gerealiseerd. Hierbij is de aanname dat een
verhoogde kans op fouten uit het verleden in een bepaalde populatie een betrouwbare voorspeller is over de te verwachten fouten in de toekomst.
3.4.1

Enkele fiscale voorbeelden van microtheorieën en uitwerkingen binnen een
agent-gebaseerd model rond vastgoed

In deze paragraaf behandel ik enkele voorbeelden van het werken met microtheorieën bij het toepassen van een agent-gebaseerd model bij de fiscaliteit rondom
vastgoedtransacties.
Om het fiscale toezicht op vastgoedtransacties efficiënt uit te kunnen voeren worden
groepen van vastgoedtransacties gevormd en vervolgens wordt vastgesteld wat de
kans op fiscale fouten en het te verwachten fiscale nadeel is binnen die groepen. De
leden in de gevormde groepen acteren onder vergelijkbare omstandigheden. Op
grond van de kennis van deze groepen en het bijbehorende gefalsificeerde risico, kan
het toezicht op groepen met een laag te verwachten fiscale fout (kans op fout maal te
verwachten nadeel) minder intensief zijn dan op groepen met een hoge te verwachten fiscale fout. Belangrijk hierbij is dat de gevormde groep voldoende homogeen is
en dat het criterium om de groepen te vormen voldoende betrouwbaarheid biedt om
toekomstige te verwachten fiscale fouten binnen die groepen te kunnen voorspellen.
Met andere woorden het gehanteerde profiel dient valide te zijn om voldoende
betrouwbaar te voorspellen wat de kans op fouten is bij een bepaald profiel.
Binnen het huidige toezicht wordt vooral gekeken naar administratieve vastleggingen van gebeurtenissen. Om vanuit deze gebeurtenissen niet alleen te kunnen
vaststellen of de regels wel of niet zijn nageleefd, maar om ook analyses mogelijk
te maken naar patronen en structuren waarbinnen de gebeurtenissen plaatsvinden,
is een modelmatige aanpak nodig waarbij de factoren en de omstandigheden uit het
onderzochte systeem in kaart worden gebracht.
Als we fiscaal toezicht houden op vastgoedtransacties, willen we dus kunnen vaststellen:
1. of de fiscale rechtsnormen juist en volledig zijn nageleefd;
2. welke structuren, patronen, intenties en motieven bij de onderzochte vastgoedtransacties een rol spelen;
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3. wat hiermee de kans op fiscale fouten is bij het onderzochte type vastgoedtransacties.
Het eerste doel is om het operationele doel van het toezicht te kunnen realiseren, het
vergaren van informatie om te kunnen vaststellen of de fiscale regels zijn nageleefd. Het
tweede doel is enerzijds om de betrouwbaarheid van de voorspelling van de kans op
fiscale fouten te vergroten en anderzijds om de handhaving instrumenten te leveren om
invloed uit te kunnen oefenen om de kans dat de regels worden nageleefd te vergroten.
Het derde doel is om het toezicht ook efficiënt uit te kunnen voeren. Om efficiënte
keuzes te kunnen maken in het toezicht, is kennis nodig over de kansen op fiscale
fouten bij bepaalde groepen.
Om kennis te vergaren over structuren, patronen, intenties en motieven worden de
(f)actoren uit het systeem in onderdelen verdeeld. Hierbij wordt als invalshoek de
agent (de ondernemende persoon, de verkoper en de koper bij het vastgoed)
genomen. Om het fiscale toezicht op vastgoedtransacties efficiënt uit te kunnen
voeren dienen groepen te worden gevormd van vastgoedtransacties waarbij dezelfde relevante omstandigheden spelen. Dit betekent dat er gekeken wordt wat een
relevante factor is die kan voorspellen dat er een afwijkende kans op fiscale fouten
bestaat. Vanuit de gelegenheid en de prikkel wordt bijvoorbeeld als groep vastgoedtransacties transacties tussen gelieerde partijen onderscheiden van de vastgoedtransacties tussen niet gelieerde partijen.
Bij de verkoop van een vastgoedtransacties spelen onder meer een verkoper en een
koper een rol. Deze rollen worden gekoppeld aan de agents. De verkoper biedt een
onroerende zaak te koop aan en vraagt hiervoor een bepaalde prijs. De koper kan
besluiten het voorstel wel of niet te accepteren. Als de koper het voorstel van de
verkoper accepteert en de verkoper het bod van de koper accepteert en dit kenbaar
wordt gemaakt, komt er een koop tot stand. Vervolgens moet de koper het
gevraagde bedrag betalen en moet de verkoper het aangeboden object leveren.
verkoper

koper

biedt een goed aan voor een bedrag
accepteert het bod
betaalt het bedrag
levert het goed

verkoper

koper

Figuur 13: Berichtenschema van een verhaal over een verkoop (naar Sileno, Boer &
van Engers 2014)
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Deze handelingen (gebeurtenissen) laten bepaalde administratieve sporen achter.
Uiteindelijk leidt de koopovereenkomst weer tot een levering van de onroerende
zaak. Deze levering levert een notariële akte op die weer wordt ingeschreven in het
openbare register van het Kadaster. Het Kadaster registreert alle leveringen van
rechten op onroerende zaken in een database. Dit leidt dan tot de volgende
uitbreiding van het model.
verkoper

koper
biedt een goed aan voor een bedrag
accepteert het bod
betaalt het bedrag

notaris

levert het goed

verkoper

koper

akte

Kadaster

Figuur 14: Verkoop en levering vastgoed
De database van het Kadaster met daarin alle vastgoedtransacties van de afgelopen
jaren vormen de basis van het datamodel waarmee bij dit onderzoek wordt gewerkt
voor het informatiegestuurde toezicht. Zoals hiervoor benoemd, betekent dit wel dat
het toezicht plaatsvindt op een registratie die weer is afgeleid van een andere
registratie en waar dan een koopovereenkomst aan ten grondslag ligt. De motieven
die een rol hebben gespeeld tijdens het tot stand komen van de koopovereenkomst,
waaronder bijvoorbeeld de wens om een ander te bevoordelen of om belastingen te
besparen worden veelal niet vastgelegd in de koopovereenkomst. In de registratie
legt het Kadaster de onderliggende motieven van de verkoper en de koper in ieder
geval niet vast.
Naast de motieven van de handelende partijen (subjectieve motivaties, endogene
factoren), kunnen de keuzes die een verkoper en koper maken beïnvloed worden
door externe factoren (exogene factoren). Hierbij valt onder meer te denken aan
fiscale wetgeving met betrekking tot de aan- en verkoop van vastgoed.
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Voorbeeld 1 (ouder-kind)
Als voorbeeld kan worden gegeven dat een verkoper de hoogte van de koopsom
onder andere van de volgende factoren laat afhangen:
– de relatie die bestaat tussen de verkoper en de koper;
– de fiscale kosten die optreden bij een bepaalde vastgoedtransactie.
Met het opnemen van de relatie tussen de partijen en de (veronderstelde) fiscale
prikkels/tendensen die een rol spelen bij een vastgoedtransactie, ontstaat een model
waarbij meerdere factoren invloed hebben op de kans op fiscale fouten bij een
vastgoedtransactie.
Veelal wil een verkoper een zo hoog mogelijke koopsom voor het te verkopen
vastgoed en wil de koper de laagst mogelijk koopsom betalen en wordt hierover
onderhandeld. Dit proces van onderhandelen kan leiden tot evenwichtige koopsommen op de markt.
Echter als de verkoper en de koper een bepaalde relatie hebben met elkaar, kan dit
basispatroon afwijken. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een moeder van 90
jaar die haar woning wil verkopen aan haar dochter. De moeder kan dan het motief
hebben om de dochter te bevoordelen. Dit motief kan invloed hebben op de hoogte
van de koopsom. Onder deze omstandigheden kan een lagere koopsom tot stand
komen dan tussen partijen bij wie dit motief geen rol speelt.
Als de verkopende moeder ook nog belasting zou moeten betalen over de eventuele
verkoopwinst bij de verkoop, kan dit gegeven ook een prikkel zijn om akkoord te gaan
met een lagere koopsom. We krijgen dan een variant op het basisschema:

relatie
Verkoper

koper

Figuur 15: Relatie tussen verkoper en koper.
Vermoeden:
1. motief: verkoper wil koper bevoordelen;
2. prikkel: minimaliseren van de kosten aan belasting;
3. gelegenheid: de verkoper en de koper hebben dezelfde belangen, hebben een relatie
en kunnen dus de motieven en de prikkels met elkaar overleggen en afstemmen.
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gelegenheid
Gelieerdheid verkoper-koper

verkoper

gelegenheid

koper
prikkel
biedt een goed aan voor een bedrag

prikkel

accepteert het bod
betaalt het bedrag

notaris

levert het goed

verkoper

koper
akte

Kadaster
minimaliseren belastingkosten

Figuur 16: ABM-gelieerde vastgoedtransactie
Na het modelleren van de omstandigheden van een vastgoedtransactie wordt een
microtheorie gevormd (hypothese) dat bij deze omstandigheden vaker een afwijkende koopsom tot stand komt en dat er wellicht ook vaker te weinig belasting
betaald wordt.
Door middel van het op deze wijze vormen van groepen vastgoedtransacties met
dezelfde omstandigheden, vermoede motieven en prikkels wordt een basis gelegd
voor modelmatige informatiegestuurd toezicht.
Voorbeeld 2 DGA - BV
Een ander voorbeeld van een microtheorie rondom groepen van vastgoedtransacties
wordt gevormd door de groep vastgoedtransacties tussen een rechtspersoon en een
natuurlijk persoon die de enige aandeelhouder is van de handelende rechtspersoon.
Als een natuurlijk persoon vastgoed buiten de inkomstenbelasting-winstsfeer en
buiten een resultaat uit overige werkzaamheden verkoopt,21 is de gemaakte winst
met de verkoop van het vastgoed niet aan inkomstenheffing onderhevig. De winst
die een rechtspersoon maakt met de verkoop is in beginsel wel belast onder de
vennootschapsbelasting.22 Deze fiscale regelgeving kan een prikkel geven aan de
handelende partijen om bij een verkoop van een rechtspersoon aan een gelieerde
natuurlijke persoon een zo laag mogelijke koopsom overeen te komen en bij een
21
22
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Voor een uitgebreidere uitwerking van de fiscale wetgeving rondom vastgoedtransacties zie
hoofdstuk 4.
De meeste stichtingen zijn alleen belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting indien en
voor zover er een onderneming wordt gedreven (art. 2. lid 1, letter e Wet op de vennootschapsbelasting 1969).
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aankoop van vastgoed door een rechtspersoon van een gelieerde natuurlijke persoon
een zo hoog mogelijke koopsom overeen te komen. Als er een koopsom wordt
overeengekomen die onzakelijk hoog of laag is, kan de gederfde winst of de
gemaakte kosten voor de rechtspersoon een winstuitdeling (zie par. 4.7.) vormen
of een kapitaalstorting. Dit betekent dat de totaalwinst voor de onderneming wordt
gecorrigeerd met het onzakelijk deel van de koopsom.
Als de omzetbelasting en/of de overdrachtsbelasting die kan voortvloeien uit een
vastgoedtransactie niet aftrekbaar is voor de verkrijger van het vastgoed, kan er een
fiscale prikkel uitgaan om hierbij bij de vaststelling van de koopsom voor de
vastgoedtransactie rekening te houden. Veel verkopers houden met het bepalen
van de vraagprijs rekening met het feit dat de omzetbelasting met betrekking tot dat
vastgoed niet aftrekbaar is als het vastgoed vrijgesteld van omzetbelasting verkocht
wordt. Bij vastgoedtransacties tussen gelieerde partijen, kan het verhogen van de
vraagprijs voor vastgoed mogelijk vaker achterwege blijven. Er wordt dan onzakelijk
te veel rekening gehouden met de gelieerde koper.
Een rechtspersoon kan zelf geen besluiten nemen en contracten sluiten. Hiervoor
moet een rechtspersoon worden vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon. Bij
een vastgoedtransactie tussen een rechtspersoon en haar 100%-aandeelhouder is in
feite veelal de natuurlijke persoon die zijn of haar eigen belangen vertegenwoordigd
en ook de belangen van de rechtspersoon. Aangenomen kan worden dat er in
dergelijke situatie de gelegenheid bestaat om een vastgoedtransacties (fiscaal)
optimaal vorm te geven.
De gehanteerde microtheorie binnen dit onderzoek is dat bij de groep van vastgoedtransacties tussen rechtspersonen en gelieerde natuurlijke personen als gevolg
van de prikkels en de omstandigheden (o.a. gelegenheid) de kans op fiscale fouten
groter is en het gemiddeld te verwachten fiscale nadeel per vastgoedtransactie ook
hoger ligt dan bij vastgoedtransacties tussen niet gelieerde partijen.
Als we vanuit de microtheorie bovenstaande groepen van vastgoedtransacties
vormen, is de volgende stap om naast het agent model ook een datamodel te
ontwikkelen waarmee het mogelijk wordt om die groepen ook te bepalen vanuit de
data.
Dit betekent dat we een datamodel moeten vormen waarmee het mogelijk wordt om
vastgoedtransacties te bepalen en waarbij de relaties tussen de verkopers en de
kopers kunnen worden bepaald. Als we dus vanuit een microtheorie een hypothese
vormen en de bijbehorende casus in een agent model verwerken en vervolgens de
factoren van het model vertalen naar een datamodel, kunnen we een populatie
maken van onderzoeksgroepen. Met het daadwerkelijk onderzoeken van de doelgroep en de controlegroep kan de hypothese worden getoetst.
Bovendien ondersteunt de modelmatige aanpak het kunnen krijgen van inzicht in
patronen en motieven bij bepaalde omstandigheden.
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Modelmatig informatiegestuurd toezicht

Zoals in par. 2.2. benoemd wil de Belastingdienst werken met informatiegestuurd
toezicht. Deze vorm van toezicht kan worden geduid als risicogericht toezicht. Zoals
in par. 3. Aangegeven is risicogericht toezicht niet zonder toezicht. Zeker het werken
met geautomatiseerde profilering kent de nodige valkuilen. Tevens kan er bij
informatiegestuurd toezicht een te dominante aandacht ontstaan voor doelmatig
toezicht, waarbij het de aspecten van gedragsbeïnvloeding en de (rechts)beginselen
van goed toezicht op de achtergrond kunnen raken. Om dit te voorkomen kan het
informatiegestuurde toezicht modelmatig te worden ingericht en uitgevoerd.
Ik versta in dit proefschrift onder het modelmatige informatiegestuurde fiscale
toezicht, fiscaal toezicht waarbij door middel van het vormen van een theorie over
fiscale regelnaleving deze theorie wordt vertaald naar een risicoprofiel. Vervolgens
wordt er informatie verzameld om tot een oordeel te komen over de regelnaleving.
De inschatting van de kans op fiscale fouten en het te verwachten fiscale nadeel
vindt hierbij plaats op basis van het vormen van een microtheorie hierover. De
gevormde theorie wordt expliciet gemaakt en vervolgens wordt deze theorie vertaald naar een ontwerp van onderzoeksgroepen en bijbehorende een informatievoorziening. Met het vervolgens verzamelen van informatie over de feitelijke
regelnaleving van de doelgroep en de controlegroepen kan de gevormde theorie
over de vermeende risicogroepen worden getoetst. Omdat in een model altijd het
risico bestaat van onbekende risico’s en/of beperkingen in de beschikbare informatie
en diverse vormen van menselijke cognitieve ruis bestaan in de risico-inschatting,
dient er ook altijd binnen het modelmatige informatiegestuurde toezicht gezocht
worden naar onbekende risico’s. Dit kan mede gebeuren door middel van het
uitvoeren van toezicht in gebieden en groepen waar vooraf een laag of geen risico
wordt verwacht.
Het ‘modelmatige informatiegestuurde toezicht’ omvat enkele stappen:
1. Er wordt een theorie geformuleerd over de kans op fouten (vertaald naar een
risico-indicator).
2. De inschatting over de kans op fouten wordt gefalsificeerd door middel van het
meten van het resultaat van het toezicht (effectmeting).
3. Om te kunnen kiezen binnen het toezicht en om de theorie te kunnen toetsen is
informatie nodig.
4. De betekenis van de informatie wordt getoetst.
5. Gevalideerde risico-indicatoren vormen vervolgens het vertrekpunt om tot een
keuze te komen in de verdeling van de toezichtcapaciteit op basis van feiten.
6. Er wordt gemeten wat de uitkomsten zijn (regelnaleving).
7. Er is een leercirkel over de gevormde theorie, de gehanteerde indicatoren, de
efficiëntie van de werkwijze, de vastgestelde kans op fouten en de onderliggende
oorzaken en motieven.
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Ruis in het toezicht

Het operationele doel van het toezicht is om tot een oordeel te komen over de
naleving van wet- en regelgeving. Deze oordeelsvorming moet op een betrouwbare
wijze gebeuren. Om te kunnen komen tot dit oordeel is informatie nodig over de
regelnaleving. De toezichthouder geeft een bepaalde duiding aan de vergaarde
informatie en komt zo tot een oordeel. De wijze waarop tot een oordeel wordt
gekomen, dient betrouwbaar te zijn. Als er een verkeerde duiding gegeven wordt aan
de informatie, kan er tot een verkeerd oordeel gekomen worden.
Oordeelsvorming speelt in het toezicht onder meer een rol bij de keuze van de
materialiteit, het inschatten van het inherente risico, de vraag of en in welke mate er
gesteund kan worden op de interne beheersing, de keuze voor een (statistische)
steekproef en bij het bepalen van de omvang van de gegevensgerichte controles
(Broeze 2006).
Er zijn diverse vormen van ruis waardoor het proces van oordeelsvorming kan
worden verstoord. Ruis is een patroon van menselijke dwalingen die voorspeld
kunnen worden. Ik behandel de relevante vormen van ruis omdat deze ruis invloed
kan hebben op de kwaliteit van de oordeelsvorming en daarmee ook op het toezicht.
In
–
–
–
–

deze paragraaf onderscheid ik verschillende vormen van ruis in het toezicht:
ruis vanuit de belanghebbende (par.3.5.2.);
ruis in de oordeelsvorming (par. 3.5.3.);
ruis in de relatie (par. 3.5.4.);
ruis in een model (par. 3.5.5.).

Een bepalende factor in de keuzes binnen het toezicht is het oordeel van de
toezichthouder over de risico’s, de mate van beheersing, de intenties en de cultuur
bij de doelgroep (agents, zoals belanghebbenden, belastingplichtigen). Van belang is
dan ook om de wijze waarop de toezichthouder tot een oordeel komt over deze
elementen te optimaliseren. Complicerend aspect hierbij is de eerder genoemde
informatieasymmetrie over deze elementen (zie par. 2.2.3).
De signaleringstheorie ziet op de reductie van deze informatieasymmetrie tussen
twee partijen (Spence 2010). Het is van belang dat de toezichthouder betrouwbare
informatie gebruikt voor het oordeel over genoemde factoren. Onder betrouwbare
informatie wordt verstaand informatie die voldoet aan de kwaliteitscriteria van
informatie zoals benoemd in par. 3.3.
Met betrekking tot de betrouwbaarheid van de informatie waarop het oordeel
wordt gebaseerd is het de vraag of de grondslag van bovengenoemd oordeel
uitsluitend kan bestaan uit informatie die belanghebbende zelf verstrekt aan de
toezichthouder. Het is de verantwoordelijkheid van de toezichthouder om de
informatiebehoefte te kennen en om te weten welke betrouwbaarheid deze informatie moet hebben. Afhankelijk van de mate van zekerheid die vereist is in het
oordeel moet een keuze gemaakt worden in de wijze van informatieverzameling.
Naast opzettelijke fouten in de informatieverstrekking kan er ook onbewust onjuiste
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informatie worden verstrekt. Een toezichthouder heeft dan ook rekening te houden
met de kans op onjuiste informatieverstrekking.
Wat betreft beschikbaarheid van informatie leven we in interessante tijden. De
hoeveelheid data die via het internet en ontwikkelingen als big data beschikbaar zijn
is veel groter dan tientallen jaren geleden.
Essentieel is wel op welke wijze vanuit de beschikbare data betrouwbaar en efficiënt
tot informatie gekomen kan worden om vanuit die informatie tot een oordeel te komen
over de regelnaleving. Enkele relevante vragen rondom dit punt zijn:
1. Aan welk kwaliteitseisen voldoet de data van het internet?
2. Wat is de validiteit van de beschikbare informatie?
3. Op welke wijze komt de toezichthouder van de informatie tot een oordeel?
3.5.2

Ruis vanuit de belanghebbende

De toezichthouder dient professioneel kritisch te zijn in de perceptie van de risico’s.
Dit betekent dat een aanname over een risico gefalsificeerd moet worden.
De agent (onderneming) weet wat het belang is om bij de toezichthouder een
positieve indruk te wekken. Als de toezichthouder de perceptie heeft dat de agent
een grondhouding heeft van compliant gedrag, er weinig risico’s spelen bij de agent
en de (interne) beheersing bij de agent van hoog niveau is en de bedrijfscultuur op
orde is, bestaat de kans dat er minder toezicht komt bij die agent en wordt er
wellicht gekozen voor een coöperatieve vorm van toezicht.
Vanuit dit bewustzijn kan de agent bewust een bepaalde indruk willen geven over
deze elementen (Pheijffer en Hoogenboom 20009). Dit kan betekenen dat de agent
bepaalde essentiële informatie juist niet of te positief verstrekt. Dit is de ruis in de
eerdergenoemde agencytheorie. Een professionele toezichthouder wil dan ook
zelfstandig en onafhankelijk informatie vergaren over de belangrijke indicatoren
van de agent. Immers de verstrekker van de informatie heeft een groot belang bij de
perceptie van de toezichthouder over de risico’s, de beheersing, de cultuur en de
intenties. Het is niet ondenkbeeldig dat de belanghebbende bijvoorbeeld allerlei
positieve informatie over zichzelf op internet plaatst.
Een krachtige vorm van ruis vanuit de belanghebbende is ‘framing’ (Kahneman en
Tversky 1981). Frames spelen een grote rol in de presentatie van de werkelijkheid.
Entman (1993, pagina 15) stelt dat ‘to frame is to select some aspects of a
perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a
way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral
evaluation, and/or treatment recommendation for the item described’.
Een belanghebbende kan een bepaald belang hebben om de werkelijkheid op een
bepaalde manier te presenteren. Hierbij kunnen bepaalde aspecten van deze
werkelijkheid vergroot of verkleind worden in de presentatie met als doel een
bepaalde indruk te wekken bij de ontvanger van de informatie of de ontvanger tot
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het gewenste oordeel te laten komen. Toch wordt niet zelden het oordeel van een
toezichthouder uitsluitend of voor een groot deel gebaseerd op de informatie die de
belanghebbende heeft verstrekt.
Bovenstaande betekent dat de toezichthouder een deugdelijke informatiepositie
nodig heeft op basis waarvan het handhavingsbeleid voor bepaalde subjecten wordt
geconcretiseerd. Deze informatiepositie wordt opgebouwd uit feiten die zijn verzameld over het subject. Een toezichthouder dient een methode van toezicht te hebben
waarbij de kans op de genoemde ruis vanuit de belanghebbende geminimaliseerd
wordt. Deze betrouwbare wijze van zowel het verkrijgen van een informatiepositie
als het komen tot een oordeel vormt de kern van de gebruikte methode in dit
onderzoek. In ieder geval lijkt het van belang voor de toezichthouder om de
belangen van de verstrekker van de informatie in te schatten en hiermee rekening
te houden met het bepalen van de betrouwbaarheid van de ontvangen informatie.
3.5.3

Ruis in de oordeelsvorming

Naast de mogelijkheid van ruis vanuit de belanghebbende speelt ruis ook een rol in
de oordeelsvorming (Kahneman en Tversky 1974). Dit geldt ook voor de oordeelsvorming over de naleving van regels en de onder toezicht staande personen. Als gevolg
van de ruis in de oordeelsvorming bestaat de neiging dat zaken die we voor waar
houden invloed hebben op de wijze waarop we tot een oordeel komen. Als we
denken dat iemand neutraal staat ten opzichte van de uitkomsten van ons oordeel
zouden we geneigd kunnen zijn de inhoud van de communicatie van die persoon
(agent) voor waar te houden. Feitelijk kan de ruis dus betekenen dat we op basis van
onjuiste aannames een oordeel hebben over een object, een persoon of een situatie,
maar maakt de ruis ook dat we op basis van dit oordeel nieuwe informatie kleuren
vanuit die aannames (Aelen & Jansen 2015). Door middel van controlewerkzaamheden kan informatie worden verzameld over de naleving van regels en over
personen. Vervolgens komt de toezichthouder op basis van deze informatie tot
een oordeel over de naleving en de personen. Bij dit proces speelt ruis echter ook een
rol in de wijze waarop tot het oordeel wordt gekomen.
Uit onderzoek komt naar voren dat juist bij processen waar oordeelvorming een
grotere rol speelt, ruis meer invloed heeft op de oordeelsvorming (Rachlinski 2012).
Dit maakt dat het van belang is dat de methode waarmee tot een oordeel wordt
gekomen op een juiste, adequate en betrouwbare wijze gebeurt. Dit betekent dan
ook dat niet de hoeveelheid data bepalend is of er tot een goed oordeel wordt
gekomen, maar dat de wijze waarop het oordeel tot stand komt bepalender is. Zelfs
bij kwalitatieve data kan het uiteindelijk oordeel toch niet juist zijn, als de wijze
waarop de toezichthouder tot een oordeel komt niet deugd. Er moet dan ook een
methode worden ontwikkeld waarbij op een betrouwbare wijze tot een oordeel
wordt gekomen over de regelnaleving. Essentieel hierbij is dat de aannames
(presmisses) binnen het toezicht getoetst worden. Bovendien is het van belang dat
de wijze van oordeelsvorming toetsbaar is.
Bij oordeelsvorming gaat het over de ondersteuning van de argumenten. Deze
ondersteuning bestaat enerzijds uit data en anderzijds uit de epistemische regel die
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wordt toegepast en de rechtvaardiging voor het toepassen van die regel (Toulmin
1958).
Het oordeel over de regelnaleving dient gebaseerd te zijn op informatie. Deze
informatie wordt verzameld binnen het toezicht. De wijze waarop de verzamelde
informatie wordt verzameld dient ook objectief te zijn. Indien de keuze afhangt van
de persoon die het toezicht doet, kan naast de hierna genoemde ruisfactoren ook het
belang van de toezichthouder invloed hebben op de betrouwbaarheid van het
oordeel. Met andere woorden: de wijze waarop de onderzoekspopulatie ‘geselecteerd’ wordt dient objectief te zijn. Indien dit niet gebeurt, bestaat het risico van
selection bias, waarmee bedoeld wordt dat de belangen of de overtuiging van de
toezichthouder de selectie beïnvloedt.23
Aelen en Jansen benoemden enkele relevante vormen van ruis voor de oordeelsvorming bij de toezichthouder,24 zoals:
Ruis in de toezichtfase:
Halo-effect:
Stereo-typing:

Confirmation bias:

Availability bias:

De neiging om positieve eigenschappen toe te schrijven
aan een persoon op basis van één ervaring of indruk.25
De verwachting dat een lid van een groep bepaalde
karakteristieken heeft zonder over feitelijke informatie
over dat lid te beschikken.
De neiging te zoeken naar bevestiging van ideeën, percepties of meningen en zich te richten op informatie die
deze ideeën, percepties of meningen ondersteunt en
daarbij tegengestelde informatie te negeren.
De neiging om de kans of frequentie van toekomstige
gebeurtenissen te baseren op het gemak waarmee gebeurtenissen of associaties uit het verleden kunnen worden herinnerd. Dit vergroot de kans om meer aandacht te
hebben voor bekende risico’s en te weinig op zoek te gaan
naar onbekende risico’s.

Bij het halo-effect is de basis waarop het oordeel wordt gebaseerd veel te mager. Er is
dan ook geen deugdelijke grondslag, waardoor het risico ontstaat dat op basis van
een onjuist oordeel (te positief of te negatief) suboptimale keuzes worden gemaakt
in het toezicht. Dit kan zowel betekenen dat er te veel als te weinig toezicht wordt
23

24

25
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In het meest extreme geval wordt er een steekproef getrokken, maar wordt de getrokken post
teruggelegd als de uitkomst niet overeenkomt met de verwachting of de wens van de toezichthouder.
Ook Nassim Taleb (2009) heeft diverse vormen van ruis in de oordeelsvorming op originele wijze
beschreven in zijn boek De zwarte zwaan. Hij komt tot de conclusie dat hetgeen wij niet weten
veel relevanter is dan hetgeen wij wel (denken te) weten. Op bladzijde 63 vat hij dit tot zijn
zogenoemde Zwarte-Zwaanblindheid samen.
Het tegenovergestelde van het halo-effect is het horn-effect waarbij de neiging bestaat om
negatieve eigenschappen toe te schrijven aan een persoon op basis van één ervaring of indruk.
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ingezet bij een bepaalde groep op basis van de inschatting van risico’s. Het haloeffect kan ook optreden indien een gekozen risico-selectie wordt toegepast en er bij
de uitvoering meer fouten worden gevonden. Op basis van het meer vinden van
fouten wordt de conclusie getrokken dat de risico-selectie (feitelijk de theorie) klopt.
Echter er treedt dan een denkfout op omdat de kans op het vinden groter wordt
indien er meer toezicht wordt ingezet op de groep die is geselecteerd. Het toetsen of
een theorie klopt dient altijd te gebeuren met een controlegroep en een doelgroep.
Hierdoor kan dan een grondslag worden verkregen of de theorie wel of niet
verworpen kan worden. Met andere woorden er dient ook gekeken te worden of
er meer fouten gevonden worden bij de populatie buiten de risicogroep.
Stereotyping is een werkwijze die gebruikelijk is bij profiling zoals toegepast bij
datamining. Het is veelal te kostbaar om van ieder individu uit een groep een
deugdelijke grondslag te verkrijgen.
Om die reden worden dan de kenmerken van enkele leden uit de groep ook
verwacht op te gaan voor de overige leden van de groep. Het is bij profiling van
belang om een juiste groepsindeling te maken en continu te controleren of de
groepsindeling juist is.
Het risico van confirmation bias is dat de toezichthouder alleen informatie
verzameld over bekende risico’s of over de zaken waarnaar gezocht wordt. Zoals
eerder aangegeven is het kennen van alle risico’s niet mogelijk. Als echter alleen naar
informatie gezocht wordt over bekende risico’s, ontstaat er een cirkelredenering. Als
gevolg van de confirmation bias bestaat het risico dat de toezichthouder alleen
informatie waarneemt die past bij de bekende risico’s. Op grond van de waargenomen informatie die de bekende risico’s bevestigt, bestaat het risico dat de
toezichthouder ten onrechte de conclusie trekt dat alle risico’s bekend zijn. Het risico
van confirmation bias bestaat in het toezicht ook als een toezichthouder een
bepaalde hypothese heeft dat een persoon compliant is of dat een aangifte juist is.
Als vervolgens uitsluitend of overwegend de informatie wordt opgenomen die deze
hypothese bevestigen, is er geen sprake van objectieve oordeelsvorming, maar
verstoort deze vorm van bias de oordeelsvorming.
It risico doet zich ook voor indien een toezichthouder van mening is dat hij het
meest relevante risico heeft bedacht. Als vervolgens alleen informatie wordt gezocht
om te bevestigen dat het vermeende risico inderdaad het meest relevante risico is, is
er ook weer sprake van verstoring van een betrouwbare oordeelsvorming.
Tot slot kan deze vorm van ruis zich ook manifesteren bij een toezichthouder die
van mening is dat een bepaald handhavingsstrategie of vorm van toezicht het beste
is en er alleen nog oog is voor informatie die deze aanname bevestigen.
Er wordt bij confirmation bias dus wel gezocht naar informatie die de aannames,
percepties of meningen ondersteunen, terwijl tegengestelde informatie wordt genegeerd.
Het verdient dan ook aanbeveling om in de werkwijze vooral informatie te
zoeken die de aannames ontkrachten. Niet door middel van valideren maar juist
door te willen falsificeren, kan het risico van confirmation bias verminderd worden.
Er is ook sprake van een vorm confirmation bias als een theorie getoetst wordt en er
verschillen worden gevonden tussen de controlegroep en de doelgroep en in deze
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verschillen het bewijs wordt gevonden van de juistheid van de theorie. Echter niet
ieder verschil is ook daadwerkelijk significant. Verschillen kunnen ook ontstaan als
gevolg van toeval. De kans dat gemeten verschillen als gevolg van toeval zijn
ontstaan, dient dan ook te worden uitgesloten en alleen significante verschillen
dienen als bewijs te worden aanvaard voor een hypothese.
Het risico van availability bias binnen het toezicht heeft twee kanten. Aan de ene
kant maakt deze bias dat er binnen het toezicht wel aandacht is voor bekende
risico’s, maar dat de onbekende risico’s geen of te weinig aandacht krijgen. Tevens
kan het gevolg van de availability bias zijn dat bepaalde behaalde successen uit het
verleden met het toezicht wel worden onthouden terwijl mislukkingen of fouten uit
het verleden met het toezicht worden vergeten.
Bovenstaande vormen van ruis vloeien voort uit de feilbaarheid van de mens. Deze
menselijke feilbaarheid moet binnen het toezicht met een methodische aanpak
worden gecompenseerd waarbij deze valkuilen worden voorkomen. Binnen deze
aanpak is het continu proberen van het falsificeren van de aannames een belangrijk
element.
Ruis bij de risicobeoordeling
Aelen en Jansen benoemen ook enkele relevante vormen van ruis bij de risicobeoordeling voor de toezichthouder, zoals:
Single outcome calculation:

Ambiguity aversion:

De neiging om mogelijke uitkomsten te beperken
tot de meest gewenste uitkomst zoals vastgesteld
op basis van gedeelde meningen binnen een
organisatie op het moment van besluitvorming.
De neiging om bekende risico’s te prefereren
boven onbekende risico’s ofwel risico’s waarvoor
informatie (deels) ontbreekt.

Bij single outcome calculation heeft een toezichthouder alleen oog voor de verwachte
uitkomst van een bepaald aanname. Feitelijk ontstaat dan het risico van een
tunnelvisie.
Als een organisatie een belang heeft bij een bepaalde uitkomst van een onderzoek
ontstaat het risico dat andere uitkomsten genegeerd worden. Ook bij wetenschappelijk
onderzoek kan een belang bestaan bij een bepaalde wenselijke uitkomst waardoor er
ruis kan ontstaan in de registratie, beoordeling en analyse van de uitkomsten. Alleen
hierom is het al noodzakelijk dat onderzoek zodanig wordt opgeschreven en uitgevoerd zodat de uitkomsten en de conclusies falsificeerbaar zijn. Niet de uitkomst is het
belangrijkste van een onderzoek, maar juist de wijze waarop het onderzoek is aangepakt en beschreven bepaalt de kwaliteit van een onderzoek.
Niet zelden wordt de denkfout gemaakt dat een onderzoek met een wenselijke
uitkomst of een aansprekend resultaat een beter onderzoek is dan een onderzoek
met een onwenselijke uitkomst. De uitkomst van een onderzoek bepaalt echter niet
de kwaliteit van een onderzoek.
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Ambiguity aversion speelt als een toezichthouder een probleem complex vindt en het
probleem gaat simplificeren en er een te oppervlakkige analyse van het probleem
wordt gemaakt.26 Deze vorm van ruis wordt nog versterkt door het risico van
confirmation bias. Deze vorm van ruis is vergelijkbaar met het door Kahneman en
Tversky beschreven risico van heuristiek. De heuristiek zorgt ervoor dat we bij
complexe beoordelingen en besluiten een strategie van simplificeren toepassen.
Hierbij valt heuristiek te definiëren als simplificerende strategieën die worden
toegepast als er besluiten worden genomen en beoordelingen worden gemaakt bij
complexe omstandigheden (Tversky en Kahneman 1974).
De aversie tegen complexiteit27 (ambiguity aversion) wordt ook versterkt door de
eerdergenoemde druk die op toezichthouders staat om het toezicht betaalbaar te
houden. Bij het zonder onderbouwing werken met risicogroepen en er blind van uit
te gaan dat alle leden van die groep hetzelfde nalevingsgedrag en motivatie hebben
(stereotyping) is er minder controle-informatie nodig om de diverse aannames te
onderbouwen. Echter de keerzijde hierbij is dat er keuzes gemaakt kunnen worden
op basis van verkeerde aannames. Deze vorm van ruis kan ook invloed hebben op de
bereidheid om binnen het toezicht de complexiteit te willen zien. De afkeer van
complexiteit kan zorgen dat er belang wordt gehecht aan simpele problemen met
simpele oplossingen en dat de complexiteit van de problematiek en de oplossingen
ontkend wordt. De afkeer van complexiteit kan wellicht ook de populariteit verklaren van diverse statistische technieken om relaties in dataverzamelingen te onderkennen. Zoals eerder aangegeven is niet iedere statistische relatie daadwerkelijk een
causaliteit. Juist factoren die niet in het model zijn opgenomen kunnen ook invloed
hebben op gemeten uitkomsten.
Een belangrijke invalshoek bij het proces van oordeelsvorming en toezicht is het
onderscheid dat Kahneman maakt in het zogenoemde snelle (systeem 1) en het
langzame (systeem 2) denken (Kahneman 2012). Een oordeelsvorming die op een
snelle manier tot stand is gekomen kan tot wezenlijk andere uitkomsten leiden dan
een oordeelsvorming die op een langzame manier tot stand is gekomen.
Bovenstaande risico’s betekenen dat een toezichthouder die in een complexe
omgeving moet komen tot een oordeel over de regelnaleving en de oorzaak van een
eventueel niet naleven, de natuurlijke neiging kan hebben om onder meer de
methode van het komen tot een oordeel hierover te simplificeren. Indien een
toezichthouder dan ook nog grote hoeveelheden data beschikbaar heeft over de
doelgroep, kan er een versterkt effect in deze heuristiek optreden (availability bias).
Ook bij de beschikbaarheid van grote hoeveelheden data over de doelgroep is het
van essentieel belang dat de wijze waarop de toezichthouder tot een oordeel komt

26

27

Of vrij naar de woorden van H.L. Mencken: For every complex problem there is an answer that is
clear, simpel and wrong. Het originele citaat van Mencken luidde: ‘Explanations exist; they have
existed for all time; there is always a well-known solution to every human problem – neat,
plausible, and wrong’, ‘The Divine Afflatus’ in New York Evening Mail (16 November 1917).
Hierbij wordt onder complexiteit verstaan: de mate waarin een systeem of een proces begrepen
wordt.
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de toets der kritiek kan doorstaan. Het oordeel moet niet te lichtzinnig en te snel
maar ook niet te traag en te kostbaar tot stand komen.
Juist op dit punt ligt de professionele uitdaging van een toezichthouder. De
toezichthouder moet kiezen voor een methodiek waarbij de diverse vormen van
ruis in het toezicht zoveel mogelijk gecompenseerd worden met de werkwijze.
Tevens dient bij het inschatten van de risico’s een betrouwbare schatting worden
gemaakt. Bij het risicogerichte toezicht, bepaalt deze schatting immers in beginsel de
allocatie van de schaarse middelen in het toezicht. Ook bij het inschatten van de
risico’s, kan een vorm van ruis spelen, het anchoring effect.28 Het anchoring effect is
de neiging van mensen om bij het bepalen van een uitkomst rekening te houden met
een initiële waarde of een anker. Dit betekent dat bij het a priori schatten van de
kans op fouten de bekende fout uit het verleden de hoogte van de geschatte kans
beïnvloedt. Als in het verleden een hogere kans op fouten is gemeten, wordt de kans
hoger geschat dan wanneer in het verleden een lagere kans op fouten is gemeten.
Omdat de betrouwbaarheid van deze schatting van belang is voor de doelmatigheid
van het toezicht, dient de gemeten kans op fouten valide te zijn als indicator voor de
kans op toekomstige fouten.
Deze vormen van ruis maken dat het niet alleen relevant is hoe en welke informatie
wordt vergaard voor de oordeelsvorming, maar dat het ook relevant is om op een
betrouwbare wijze vanuit de verzamelde informatie tot een deugdelijk oordeel te
komen. De gebruikte gegevens dienen te worden geverifieerd en gevalideerd.
Bovenstaande vormen van ruis in de oordeelsvorming geven aan waarom de stappen
in het besluitvormingsproces juist en betrouwbaar moeten gebeuren. Dit raakt de
problematiek van de methode van oordeelsvorming en het genereren van kennis
door middel van het vormen en falsificeren van hypotheses. Dit benadrukt dus ook
het belang waarom een gevormde theorie over de kans op fiscale fouten en de
verwachte onderliggende prikkels en motieven altijd methodisch verantwoord gefalsificeerd moet worden. Het risico ligt altijd op de loer dat vanwege de vormen van
ruis er menselijk falen optreedt in het proces van het genereren van kennis.
Anchoring effect

V erkleving

confirmation bias

framing
availability
bias

Halo-effect

Risico-inschatting

stereotyping
Single outcome
calculation

Figuur 17: Vormen van ruis in het toezicht.
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Tversky & Kahneman (1974) pp. 1124-1131.

risico beoordeling
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3.5.5

Ruis in de relatie

Een toezichthouder onderhoudt veelal een relatie met de doelgroep die onder het
toezicht valt. Niet in de laatste plaats komt deze relatie voort uit de eerdergenoemde
behoefte aan informatie. Een toezichthouder die te veel in verbinding staat met de
doelgroep die onder toezicht staat, kan zich te veel vereenzelvigen met die doelgroep. Dit proces wordt ook wel social identification, sociale identificatie, genoemd
(Kwak 2013).
Het gevolg van social identification is de zogenoemde regulatory capture. Dit
betekent dat het subject op wie de toezichthouder toezicht houdt de toezichthouder
in zijn oordeelsvorming beïnvloedt en dat de toezichthouder daardoor het publieke
belang uit het oog verliest (Mitnick 2011, p. 35.).
De onder toezicht staande partij of groep kan ook bewust proberen de toezichthouder te beïnvloeden.
Mede vanwege de kans op regulatory capture dient bij goed toezicht de toezichthouder onafhankelijk te zijn van de onder toezicht staande.
De regulatory capture wordt ook wel het risico van ‘verkleving’ genoemd (Hoogenboom 2009). Met verkleving wordt het risico bedoeld dat een toezichthouder zich na
verloop van tijd gaat identificeren met de belangen en de problemen van de onder
toezicht staande partij.
3.5.5

Ruis in een model

Bij het nalevingstoezicht wordt de naleving van een regel gecontroleerd. Een regel is
geredigeerd in een juridische werkelijkheid. Zo is er bijvoorbeeld een fiscale regel die
bepaald dat betaalde hypotheekrente voor een eigen woning dienend als hoofdverblijf in aftrek kan worden gebracht van het fiscale inkomen binnen de Inkomstenbelasting. Hierbij is fiscaal juridisch geredigeerd wat een eigen woning is. In de
fysieke wereld bestaan woningen. Binnen het toezicht vindt de controle van
bovenstaande regel veelal niet plaats door in de fysieke wereld vast te stellen of
er daadwerkelijk sprake is van een woning, laat staan of er sprake is van een eigen
woning en of die woning dient als hoofdverblijf. Een toezichthouder geeft veel
toezicht vorm door middel van controle van de administratieve werkelijkheid, met
andere woorden de toezichthouder vult het toezicht in vanuit de wijze waarop de
fysieke woning is afgebeeld in bepaalde registraties?
Deze verschillende lagen in een model zijn uitgewerkt in het zogenoemde layered
model of reality en het topologisch model van een verhaal (Boer en van Engers 2014).
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Figuur 18: Topologische model van een verhaal (Bron: Boer en van Engers 2014).
Het topologisch model van een verhaal geeft aan dat de handelingen en de
communicatievan agents ook plaatsvinden vanuit een bepaalde perceptie van de
verkoper, de koper en de wereld.
De administratieve wereld maakt deel uit van de fysieke wereld en bevat
verwijzingen naar andere objecten in die fysieke wereld (het is een representatie
van die objecten).
Een toezichthouder, een verkoper en een koper doen waarnemingen (veelal dus
op registraties) en hebben hier een bepaald beeld bij. De termen in de registraties
vinden plaats in een bepaalde context (rechtsbron en/of institutionele concepten) en
verwijzen naar de brute of sociale werkelijkheid.
Iedere waarneming bevat drie elementen (Sileno, Boer en van Engers 2013):
● Een set van scenario’s van agents.
● Een set van berichten tussen de waarnemer en andere agents.
● Een temporele ordening van relaties tussen de berichten.
De waarnemer moet in staat zijn om een set van verklaringen te geven voor de
waarnemingen.
Methodisch wordt eerst een uitvoerbaar model gemaakt van prototypes van rollen
van agents. Vervolgens worden alle verklarende hypotheses verzameld en tot slot
evalueren we alle verklaringen vanuit de berichten die zijn gerapporteerd aan de
waarnemer.

Motivatie-laag
Intentie-laag
Aktie-laag
Signaal-laag

Primaire elementen

Katalyserende elementen

Motief
Intentie
Aktie, Poging
Bericht, Uitkomst

Motivatie
Affordance (de perceptie van de bevoegdheid)
Disposition (daadwerkelijke bevoegdheid)
–

Tabel 4: Lagen van rollen van agents (naar Sileno, Boer en van Engers 2013).
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Zo ontstaat het volgende model:

Juridische wereld

Administratieve
wereld

Fysieke wereld

Figuur 19: Gelaagde werelden.
Een model is in zijn algemeenheid een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Bij het vormen van een oordeel binnen het toezicht is het van belang om een
aantal stappen te zetten:
1. Wat is de relatie tussen een juridische term uit de regel waar het toezicht over
wordt uitgeoefend en de administratieve weergave?
2. Wat is de kwaliteit van de gegevens die worden gebruikt uit de administratieve
wereld?29
3. Wat is de relatie tussen de administratieve weergave van de term uit stap 1 en de
fysieke wereld?
4. Indien er uit verschillende bestanden uit de administratieve wereld gegevens
voor eenzelfde begrip worden gecombineerd en/of gebruikt, hebben deze begrippen uit de verschillende bestanden dezelfde betekenis?
Bij het eerste punt kan gedacht worden aan het voorbeeld van de eigen woning uit
de fiscaal-juridische wereld. Indien de toezichthouder een ‘eigen woning’ bepaalt
vanuit de Kadastrale registraties of de WOZ-gegevens, dient de vraag te worden
beantwoord wat de betekenis is van woningen in die registratie. In beide registraties
is het begrip ‘eigen woning’ onbekend. Hiervoor is dan ook een koppeling nodig met
bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen (BRP) om te bepalen wie de bewoner is van
de woning en of de woning dient als hoofdverblijf. Hiermee komen we dan op het
tweede punt als we gaan vaststellen wat de kwaliteit is van de registratie binnen de
BRP. Indien het toezicht zich voor de oordeelsvorming baseert op de BRP kan de
toezichthouder, indien de gegevens in dit bestand vervuild zijn, op het verkeerde
been worden gezet in zijn oordeelsvorming. Ook hier is dan sprake van ruis.

29

Inclusief de volledigheid van de gegevens op groepsniveau en op individueel niveau.
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Bovenstaande voorbeelden illustreren dat een toezichthouder vast moet stellen wat
de betekenis en de kwaliteit van de gebruikte gegevens is30 , hetgeen iedere agent
ook doet in een agent-gebaseerd model.
De kwaliteit van gegevens of datakwaliteit wordt bepaald door de mate waarin de
gegevens geschikt zijn voor het doel waarvoor ze gebruikt worden.31 Dit betekent
dat de vereiste kwaliteit van de gegevens afhankelijk is van het doel waarvoor de
gegevens gebruikt worden.
De gebruiker van de gegevens dient te bepalen welke kwaliteit van gegevens
nodig is gezien het doel waarvoor de gegevens gebruikt mogen worden. Indien een
grotere foutkans acceptabel is, mag de kwaliteit van gegevens lager zijn dan indien
de acceptatie van fouten lager is. Als de gebruiker van de gegevens heeft vastgesteld
welke kwaliteit aan gegevens vereist is, dient te worden vastgesteld of de beschikbare gegevens voldoen aan de benodigde kwaliteit. Zoals aangegeven onder het
kopje ruis in het toezicht bij deze paragraaf, mag voor het toezicht niet bepalend zijn
welke gegevens beschikbaar zijn (availability bias), maar moet voor het toezicht
leidend zijn wat de benodigde informatie en de kwaliteit is van de gegevens tot het
benodigde oordeel over de regelnaleving te kunnen te komen. De benodigde
kwaliteit hangt dan weer af van het doel van het toezicht. Het doel van het toezicht
is hierbij het op een doelmatige en doeltreffende wijze te komen tot een oordeel
over de regelnaleving.
Als het doel is om vooraf een keuze te maken wat de kans op fouten is binnen een
bepaalde groep (voorinformatie), is de acceptatie van fouten veelal groter dan
wanneer het doel is om betrouwbaar tot een oordeel te komen of een individuele
aangifte aanvaardbaar is.32
Binnen het toezicht onderkennen we:
● selectie van subjecten/objecten uit de totale populatie die nader moeten worden
bekeken (en waarover meer informatie moet wordt verkregen);
● het vaststellen van de naleving van de juridische verplichtingen van de individuele subjecten/objecten.
In zijn algemeenheid is de te behalen en te verwachten nauwkeurigheid kleiner
naarmate de scope van het toezicht groter wordt. Met andere woorden als een
toezichthouder over een hele grote groep of een hele grote organisatie tot een
oordeel wil komen, is de te behalen nauwkeurigheid bij een bepaalde capaciteit
veelal kleiner. Het controleren van de grote groep met dezelfde mate van gedetailleerdheid is binnen het budget veelal niet haalbaar.

30

31

32
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Vooral bij het massaal gebruik van gegevens voor het toezicht door middel van datamining of ‘Big
Data’ is het element kwaliteit en betekenis van data van groot belang. Hierin schuilt een
belangrijk risico in de oordeelsvorming en daarmee dan ook de kwaliteit van het toezicht.
Een andere definitie voor datakwaliteit is de mate waarin het geheel van eigenschappen en
kenmerken van gegevens voldoen aan het doel van het gebruik en de verwachtingen van de
ontvanger.
Bovendien is bij een grotere populatie en omvang de gehanteerde materialiteit veelal ook groter.
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Ten aanzien van de relatie tussen de administratieve weergave in het model en de
fysieke wereld kan gedacht worden aan een voorbeeld dat in de Wet WOZregistratie een woning veelal een bepaalde categorie van een zogenaamd WOZobject is. Een WOZ-object kan in de fysieke wereld variëren van een eengezinswoning tot een volledig appartementencomplex. Voor het juiste gebruik van gegevens
in een model is het van belang om nauwkeurig genoeg te weten wat de feitelijke
situatie is en op welke wijze deze wordt weergegeven in de gegevens.
De volledigheid van een gegevensverzameling is belangrijk omdat de beeldvorming
over de naleving en de risico’s veelal gebaseerd wordt op basis van de beschikbare
gegevens. Ontbrekende gegevens kunnen de kans op blinde vlekken over risico’s
vergroten.
Tot slot is de eenduidigheid van de betekenis van gegevens uit verschillende
bronnen van belang om geen ruis te veroorzaken in de oordeelsvorming.
Stel dat een groot verschil tussen de koopsom van een vastgoedtransactie en de
marktwaarde van dat object een bruikbare voorspeller is van een vergroot risico. Als
dan een toezichthouder in kaart wil brengen bij welke vastgoedtransactie er sprake
is van een groot verschil tussen de koopsom en de waarde, dient wel nauwkeurig te
worden vastgesteld of de betekenis van de gegevens die bijvoorbeeld worden
gebruikt uit de kadastrale registratie en de Wet WOZ identiek zijn.
In het Kadaster wordt aangegeven wat de koopsom is voor de mutatie van een
bepaald recht op een perceel. In de Wet WOZ wordt de waarde van een WOZ-object
bepaald op enig moment. Uiteraard is het van belang of de peildatum van de van de
waarde in de Wet WOZ overeenkomt met de datum van de transactie,33 maar ook is
van belang of het WOZ-object waarvoor de waarde is bepaald identiek of vergelijkbaar is met het type recht en object waarvoor de koopsom wordt bepaald. Tevens is
het van belang om te bepalen wat de relatie is tussen de betekenis van de koopsom
uit het Kadaster en de WOZ-waarde uit de Wet WOZ. Indien begrippen die met
elkaar worden vergeleken verschillende betekenissen en grondslagen hebben, kan
ook hierdoor ruis ontstaan.
3.5.6

Conclusie ruis

Doordat allerlei vormen van ruis kunnen ontstaan in het proces van oordeelsvorming en het inschatting van risico’s is het van groot belang dat bij de oordeelsvorming door de toezichthouder over de diverse elementen binnen het toezicht de
gehanteerde aannames expliciet worden gemaakt en de toezichthouder deze aannames zelf kritisch controleert.
Op basis van de beschikbare informatie vormt de toezichthouder een microtheorie
over een casus. Bij het vormen van deze microtheorie worden aannames gebruikt.

33

Dit is veelal in de praktijk niet dezelfde datum. De peildatum van de waarde voor de Wet WOZ is
1 januari van het voorgaande jaar. Voor de koopsom van de transactie kan zowel de datum van de
civielrechtelijke koopovereenkomst als de datum van juridische levering relevant zijn.
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Op basis van verzamelde aanvullende informatie uit het toezicht worden deze
aannames gefalsificeerd. De verkregen informatie kan de aannames bevestigen of
ontkrachten. De verkregen informatie kan dan aanleiding zijn om de aannames bij te
stellen. Juist het proces van expliciet onderkennen van de aannames en het proces
van falsificatie van de aannames vormt een bescherming tegen het mogelijk
optreden van ruis in het toezicht.
Van belang is het besef dat er binnen het toezicht keuzes worden gemaakt op basis
van a priori aannames (hypotheses). Deze hypotheses dienen continu te worden
gefalsificeerd.
Indien dit niet gebeurt, bestaat het risico dat de toezichthouder in een tunnelvisie
van risico’s, betrouwbaarheid en naleving terechtkomt. Tevens is het van groot
belang dat de toezichthouder volgens een betrouwbare methode tot een oordeel
komt. Vanwege diverse valkuilen in de wijze van besluitvorming (heuristiek) bestaat
bijvoorbeeld het risico dat de toezichthouder de complexiteit van de regelgeving
onderschat, de diversiteit binnen de doelgroep te laag inschat, de nauwkeurigheid
van risico-indicatoren overschat en een blinde vlek ontwikkeld voor de onontdekte
fouten.
De genoemde risico’s van availability bias en ambiguity aversion worden bovendien nog versterkt vanwege het feit dat er ook voor het toezicht tegenwoordig veel
data beschikbaar is.34 Het is echter een fundamentele denkfout om te veronderstellen dat meer data ook altijd beter en doelmatiger toezicht oplevert. Bij grote
hoeveelheden data wordt het nog belangrijker om door middel van een betrouwbare
methode te komen tot een betrouwbaar oordeel. Immers de diverse vormen van ruis
kunnen de kans op ruis in het oordeelsvormingsproces vergroten.35 Het is aan te
bevelen om het toezicht niet te starten vanuit de beschikbare data, maar juist vanuit
een microtheorie. Vervolgens dient dan vanuit de microtheorie de benodigde
informatie te worden verzameld om de hypothese te kunnen falsificeren.
3.6

Samenvatting

Het toezicht dient efficiënt uitgevoerd te worden. Hierbij worden aan de grootste
risico’s de meeste aandacht besteed. Deze risico’s moeten voorafgaand aan het
toezicht worden geschat. Dit maakt dat binnen het toezicht de behoefte bestaat
aan voorspellende theorieën over risico’s. Om de kans op fouten (niet naleven van de
regels) te kunnen schatten, is kennis van de regels nodig, alsmede van de structuren,
patronen en motieven die een rol spelen bij regelnaleving. Kennis over de structuren,
patronen en motieven komt tot stand door hierover een theorie te vormen en
vervolgens deze theorie door middel van een hypothese te toetsen. Met het
genereren van kennis over motieven en gedrag kan het toezicht ook een bijdrage

34
35
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Ontwikkelingen als big data, open data en de ‘free flow of information’ leveren nieuwe kansen en
uitdagingen op voor het toezicht.
Populair gezegd is het de uitdaging om te komen van big data naar ‘big value’. Hoe kan een
toezichthouder van de grote hoeveelheid data een grote waarde maken en doelmatig en effectief
gebruikmaken van de grote hoeveelheid beschikbare data?
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leveren aan de handhaving. De handhaving wil immers de kans op regelnaleving
positief beïnvloeden.
Theorieën worden niet zelden gebaseerd op gegevens van historische gebeurtenissen.
Het gebruik van gegevens en informatie van deze historische gebeurtenissen voor
het voorspellen van risico’s in het toezicht kent beperkingen. Deze beperkingen zijn:
1. Het biasprobleem.
2. Verbanden hoeven niet noodzakelijk causaal van aard te zijn.
3. Theorieën en risico-indicatoren bevatten foutmarges.
4. Gemeten verbanden kunnen ook indirect zijn of berusten op toeval.
5. De data kunnen zelf onvolledig of onjuist zijn.
Zonder een betrouwbare theoretische basis over het hoe en waarom van de
gevonden verbanden, en zonder goede aanwijzingen dat de verbanden causaal van
aard zijn, kunnen de daarop gebaseerde interventies de plank volledig misslaan. De
wijze waarop een theorie tot stand komt is dan ook van belang. Deze werkwijze van
theorievorming moet voldoende kans op succes opleveren. Het toetsen van de
theorieën vergt immers ook weer schaarse toezichtcapaciteit. In dit proefschrift is
een methode uitgewerkt van theorievorming met behulp van de toepassing van
microtheorieën en ABM.
De Belastingdienst wil de grootste risico’s het meeste aandacht geven met de aanpak
van het zogenoemde informatiegestuurde toezicht. Wel is het van belang dat de
inschatting van deze kans op fouten gebaseerd is op een valide theorie en dat deze
theorie wordt getoetst. Aan goed toezicht wordt naast de eis van doelmatigheid ook
de eis van doeltreffendheid (positief beïnvloeden van de regelnaleving) gesteld en
goed toezicht dient te voldoen aan de juridische vereisten van toezicht. Het
risicogerichte toezicht kent ook valkuilen. Gezien de combinatie van economische,
juridische en gedragswetenschappelijke eisen die worden gesteld aan het toezicht
en de valkuilen van het informatiegestuurde toezicht is een multidisciplinaire
benadering van het toezicht noodzakelijk om te kunnen voldoen aan deze eisen
en introduceer ik een vorm van modelmatig informatiegestuurd toezicht.
Omdat in een model altijd het risico bestaat van onbekende risico’s en/of
beperkingen in de beschikbare informatie en diverse vormen van menselijke cognitieve ruis bestaan in de risico-inschatting, dient er ook altijd binnen het modelmatige informatiegestuurde toezicht gezocht worden naar onbekende risico’s. Dit
kan mede gebeuren door middel van het uitvoeren van toezicht in gebieden en
groepen waar vooraf een laag of geen risico wordt verwacht.
Het ‘modelmatige informatiegestuurde toezicht’ omvat enkele stappen:
1. Er wordt een theorie geformuleerd over de kans op fouten (vertaald naar een
risico-indicator).
2. De inschatting over de kans op fouten wordt gefalsificeerd door middel van het
meten van het resultaat van het toezicht (effectmeting).
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3. Om te kunnen kiezen binnen het toezicht en om de theorie te kunnen toetsen is
informatie nodig.
4. De betekenis van de informatie wordt getoetst.
5. Gevalideerde risico-indicatoren vormen vervolgens het vertrekpunt om tot een
keuze te komen in de verdeling van de toezichtcapaciteit op basis van feiten.
6. Er wordt gemeten wat de uitkomsten zijn (regelnaleving).
7. Er is een leercirkel over de gevormde theorie, de gehanteerde indicatoren, de
efficiëntie van de werkwijze, de vastgestelde kans op fouten en de onderliggende
oorzaken en motieven.
Bij het modelmatig informatiegestuurde fiscale toezicht in dit onderzoek is gebruikgemaakt van een agent-gebaseerde model waarbij vanuit een microtheorie de
patronen, rollen en motieven worden gemodelleerd. Bij een agent-gebaseerd model
worden patronen, structuren, rollen en motieven bestudeerd die binnen de onderzochte context een rol spelen. Het betrekken van deze patronen, structuren, rollen
en motieven biedt de mogelijkheid om hierover een theorie te vormen en te
falsificeren zodat er meer zicht ontstaat vanuit het toezicht voor de handhaving
waarom zaken wel of niet goed gaan en kan er met meer betrouwbaarheid worden
voorspeld wat de kans op fouten en nadeel is bij bepaalde omstandigheden. Dit
laatste biedt een ondersteuning bij het efficiënt uitvoeren van het toezicht. Bij een
agent-gebaseerd model wordt gewerkt met microtheorieën over gedrag. Over het
verwachte gedrag en de verwachte kans op fouten gezien de omstandigheden wordt
een hypothese ontwikkeld.
Naast een goede theorie en methode van het genereren van kennis is voor het
betrouwbaar kunnen voorspellen ook kwalitatieve informatie nodig. Deze kwalitatieve informatie wordt immers verzameld voor het toetsen van de theorieën binnen
het toezicht en voor de oordeelsvorming over de regelnaleving. Informatie bestaat
uit gegevens die weer een symbool vormen voor de werkelijkheid. Binnen de
modelmatige aanpak van het toezicht wordt ook de validiteit van de gebruikte
informatie bepaald.
Een model is in zijn algemeenheid een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Bij het vormen van een oordeel binnen het toezicht is het van belang om een
aantal stappen te zetten:
1. Wat is de relatie tussen een juridische term uit de regel waar het toezicht over
wordt uitgeoefend en de administratieve weergave?
2. Wat is de kwaliteit van de gegevens die worden gebruikt uit de administratieve
wereld?
3. Wat is de relatie tussen de administratieve weergave van de term uit stap 1 en de
fysieke wereld?
4. Indien er uit verschillende bestanden uit de administratieve wereld gegevens
voor eenzelfde begrip worden gecombineerd en/of gebruikt, hebben deze begrippen uit de verschillende bestanden dezelfde betekenis?

134

Samenvatting

3.6

Omdat er diverse soorten ruis kunnen optreden bij de risico-inschatting, de vorming
van theorieën, de risicobeoordeling en de oordeelsvorming is het van belang om de
aannames binnen het gehanteerde model niet alleen expliciet te maken, maar ook
continu te toetsen. Als een theorie en/of de gehanteerde risico-indicator of -profiel
onnauwkeurig en onbetrouwbaar is en daarom veel fout-positieven en fout-negatieven oplevert, zet dit onder andere het zorgvuldigheidsbeginsel en de eis van
efficiënt toezicht onder druk.
Het gebruik van een modelmatige aanpak, kan het doelmatig en doeltreffend
toezicht mogelijk maken. Het doel van het ontwikkelen van een model is onder meer
het beter leren begrijpen van structuren en patronen bij het domein dat wordt
gemodelleerd. Het voordeel van het ontwikkelen en toepassen van een model is dat
er structuur in denken wordt gestimuleerd en dat door middel van experimenten
getoetst en ervaren wordt hoe het onderzochte systeem zich gedraagt.
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Civiel- en fiscaalrechtelijke kaders
rond vastgoedtransacties

4.1

Inleiding

Om de prikkels en tendensen te kunnen inschatten die uit kunnen gaan van de
fiscale wet- en regelgeving met betrekking tot de transacties van vastgoed in
Nederland is het van belang om deze wet- en regelgeving te kennen. Vanuit deze
kennis van de wet- en regelgeving kan een inschatting gemaakt worden van prikkels
die intenties kunnen beïnvloeden van handelende partijen. Vanuit deze inschatting
over de prikkels en de intenties kan een microtheorie (hypothese) worden gevormd
over te verwachten gedrag (tendensen) binnen een bepaalde groep. Vervolgens
kunnen dan groepen worden gevormd vanuit de microtheorie. Binnen de gevormde
groep spelen dan dezelfde prikkels en gelegenheden.1 De theorie over het te
verwachten gedrag wordt vervolgens door middel van onderzoek getoetst.
Kennis van de fiscale norm is noodzakelijk om een adequaat model te kunnen
ontwikkelen op basis waarvan groepen gevormd kunnen worden. De gevormde
groepen vormen vervolgens de basis op basis waarvan een onderzoekspopulatie
(een doelgroep en een controlegroep) gevormd kan worden voor de falsificatie van
de gevormde theorie. Ik richt mij in dit hoofdstuk vooral op de fiscaliteit rondom
vastgoedtransactie en werk de relevante fiscaal wettelijke bepalingen hieromtrent
uit. De uitwerking beperkt zich tot de hoofdlijnen van deze fiscale wet- en
regelgeving en pretendeert geen uitputtende beschrijving te bevatten van alle details
van de gehele relevante fiscaliteit rondom de transacties van vastgoed. Ik beperk mij
daarbij tot de fiscale wet- en regelgeving (wettelijke normen) en de belangrijkste
richtinggevende rechtspraak.
Binnen de fiscale wetgeving spelen de nodige open en soms zelfs vage normen
(Hoogeveen en Berkhout 2015, Barendrecht 1992). Bij een open norm heeft de
wetgever de nadere invulling van de norm overgelaten aan de rechtspraak. Bij het
werken met open normen is het kennen van de norm voor de toezichthouder en de
belastingplichtige niet eenvoudig. Dit komt mede omdat het uitleggen van de
rechtspraak ook een heikele zaak is.

1

De prikkels en de gelegenheid vormen twee factoren binnen de eerdergenoemde fraudedriehoek.
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In dit hoofdstuk spreek ik van vastgoed, waar ik onder versta: onroerende zaken en
de daarop betrekking hebbende zakelijke rechten. Waar in de wet of in de rechtspraak gerefereerd is aan ‘onroerende zaken’ of ’ onroerende goederen’, dan wel
zakelijke rechten worden benoemd, dan neem ik dat in beginsel over. In deze
dissertatie gebruik ik zoveel mogelijk het civielrechtelijke begrip ‘onroerende
zaak/zaken’, zoals dat in het huidige Burgerlijk Wetboek wordt gehanteerd. Als in
de (oudere) jurisprudentie en literatuur het begrip ‘onroerend goed(eren)’ wordt
gebruikt, neem ik dit over om verwarring te voorkomen.
Kennis van het fiscaal recht lijkt tevens relevant omdat te verwachten valt dat een
economisch handelende koper en verkoper rekening houdt met het geldende fiscale
regime.
Met andere woorden: het valt te verwachten dat een belastingplichtige niet te
veel belasting2 wil betalen en wellicht zo weinig mogelijk. Deze verwachte motieven
van de personen vormen de input binnen de microtheorie en het agent-gebaseerde
model.
Tevens is kennis van het fiscaal wettelijk regime noodzakelijk voor het risicobewustzijn, de maatregelen van interne beheersing, het tax control framework en voor
de externe accountant om te weten met welke relevante fiscale wet- en regelgeving
hij voor zijn risicobeheersing rekening dient te houden. Voor het betrouwbaar
kunnen uitvoeren van risicogericht toezicht is het kennen van de kans op fouten
relevant. Hierdoor kan een betere inschatting worden gemaakt van de kans op
fouten bij bepaalde omstandigheden en type vastgoedtransacties. Door middel van
het beter en betrouwbaar kennen van deze kans op fouten, kan het toezicht
doelmatiger worden ingericht omdat hierdoor een betere verdeling van de schaarse
capaciteit mogelijk wordt. Bij een vastgoedtransactie houden de betrokken partijen
rekening met het geheel aan omstandigheden bij de vastgoedtransactie. De fiscale
bepalingen spelen hierbij in onderling verband mede een rol. Voor een overzichtelijke behandeling van deze fiscaliteit beschrijf ik de relevante fiscale middelen in
aparte paragrafen.
In par. 4.2 behandel ik de relevante wettelijke bepalingen voor de omzetbelasting
met betrekking tot vastgoedtransacties en in par. 4.3 behandel ik dit voor de
overdrachtsbelastingkeer. Vervolgens behandel ik de relevante wettelijke bepalingen bij vastgoedtransacties voor de successiewet in par. 4.4, voor de loonbelasting in
par. 4.5, voor de inkomstenbelasting in par. 4.6 en voor de vennootschapsbelasting in
par. 4.7. In par. 4.8 van dit hoofdstuk werk ik de civielrechtelijke wettelijke
bepalingen uit voor vastgoedtransacties. Voor het maken van een agent-model is
kennis nodig over de wijze waarop civielrechtelijk een vastgoedtransactie tot stand
komt. Tot slot maak ik in par. 4.8 een samenvatting van de te verwachten relevante
tendensen en prikkels die ik in mijn onderzoek gebruik en die de basis vormen van
de microtheorie waarop de inschatting van de kans op fouten bij de gekozen en
onderzochte vastgoedtransacties is gebaseerd.

2
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Belasting als onderdeel van de andere, zoveel mogelijk te beperken kosten.

Omzetbelasting

4.2

Omzetbelasting

4.2.1

Inleiding

4.2.2

In deze paragraaf beschrijf ik de wettelijke regelgeving rondom vastgoedtransacties
in de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: Wet OB 1968).
Het Kadaster registreert niet of, en zo ja hoeveel, omzetbelasting verschuldigd is
op grond van een levering van een recht op in Nederland gelegen vastgoed. De
eventuele verschuldigdheid van omzetbelasting alsmede de hoogte van de omzetbelasting staat veelal wel vermeld in de akte van levering. De omzetbelasting vormt
een kostenpost voor een verkrijger van vastgoed die deze omzetbelasting niet
(volledig) kan aftrekken als voorbelasting en kan om die reden een financiële prikkel
vormen bij vastgoedtransacties. Ik rond deze paragraaf af met een samenvatting van
de belangrijkste te verwachten prikkels en tendensen vanuit de omzetbelasting bij
vastgoedtransacties.
4.2.2

Wettelijke bepalingen

Ondernemer
Op grond van art. 1, onderdeel a Wet OB 1968 is de btw-plicht beperkt tot
ondernemers die als zodanig een levering of dienst verrichten. Hierbij is een
ondernemer: eenieder die zelfstandig een bedrijf uitoefent.3 Onder een bedrijf
wordt ook een beroep verstaan alsmede de exploitatie van een vermogensbestanddeel om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen.4
Er is sprake van de uitoefening van een bedrijf als een organisatie van kapitaal en
arbeid min of meer op duurzame wijze probeert deel te nemen aan het economische
verkeer.
Als gevolg van de ruime definitie van het begrip ondernemer voor de omzetbelasting kunnen ook particuliere vastgoedbeleggers in aanraking komen met de
heffing van omzetbelasting.
Een verkoper van vastgoedtransacties die geen ondernemer is voor de omzetbelasting is op grond van de wettelijke bepalingen geen omzetbelasting verschuldigd
over de vastgoedtransacties.5
Plaats van levering en dienst
Op grond van art. 5 lid 1 letter b Wet OB 1968 is de plaats van levering van in
Nederland gelegen vastgoed daar waar het vastgoed zich bevindt op het tijdstip van
de levering.
Aangezien de scope van dit onderzoek zich richt op in Nederland gelegen
vastgoed is de plaats van levering van deze vastgoedtransactie voor de omzetbelasting dus Nederland.

3
4
5

Art. 7 lid 1 Wet OB 1968.
Art. 7 lid 2 letter a en b Wet OB 1968.
Mits die verkoop zelf geen economische activiteit veroorzaakt. Zie HvJ Kezic, zaak C-331/14
(ECLI:EU:C:2015:456).
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De plaats van een dienst die voldoende rechtstreeks verband houdt met een
onroerende zaak in de zin van de omzetbelasting en die de onroerende zaak als
voorwerp heeft is op grond van art. 6b Wet OB 1968 daar waar de onroerende zaak
gelegen is. Voor die diensten met betrekking tot in Nederland gelegen vastgoedtransacties is de plaats van dienst derhalve Nederland.
Kostprijsverhogend
Het systeem van de omzetbelasting houdt in dat de omzetbelasting uiteindelijk
drukt op de gebruiker van de dienst of de zaak. Indien vastgoed gebruikt wordt voor
prestaties waarvoor vooraftrek bestaat, is de in rekening gebrachte omzetbelasting
aftrekbaar voor de ondernemer, indien het vastgoed wordt gebruikt voor prestaties
waarvoor geen vooraftrek bestaat, is de in rekening gebrachte omzetbelasting niet
aftrekbaar.6
Concreet betekent dit dat als een ondernemer een nieuw woonhuis koopt met
omzetbelasting en dat woonhuis verhuurt, dat de in rekening gebrachte omzetbelasting met betrekking tot de aankoop niet aftrekbaar is, omdat de verhuur van
woonhuizen in beginsel vrijgesteld is van omzetbelasting.7
Als vastgoed wordt gebruikt voor prestaties waarvoor geen vooraftrek mogelijk is
dan werkt de in rekening gebrachte omzetbelasting kostprijsverhogend.
De vrijgestelde activiteiten voor de omzetbelasting vinden vooral plaats in de
sociaal-culturele sector, het onderwijs, de medische en bancaire sector en de
verzekeringsbranche.
Of de verkrijger van vastgoed de voorkeur geeft aan een verkrijging van vastgoed
met omzetbelasting, hangt voornamelijk af van het antwoord op de vraag of de in
rekening gebrachte omzetbelasting aftrekbaar is voor de ondernemer. In beginsel is
het niet de verkrijger die bepaalt of het vastgoed wel of niet met omzetbelasting
geleverd dient te worden, echter indien de vervreemder en de verkrijger feitelijk
dezelfde persoon zijn, kan de voorkeur van de vervreemder en de verkrijger van
invloed zijn op de keuze van het fiscale regime.
Als vastgoed met omzetbelasting wordt verkocht en geleverd aan een koper/nietondernemer (particulier of overheidslichaam) is deze omzetbelasting niet aftrekbaar
voor de koper.8 Immers, alleen een ondernemer kan in rekening gebrachte omzetbelasting in aftrek brengen.9 Ook in deze gevallen werkt derhalve de omzetbelasting
kostprijs verhogend voor de koper.

6

7
8
9
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Art. 2 juncto art. 15 lid 4 Wet OB 1968. Als hoofdregel geldt dat de voorbelasting niet aftrekbaar is
indien de voorbelasting ziet op voor de omzetbelasting vrijgestelde prestaties. Op deze hoofdregel zijn ook weer enkele uitzonderingen. Er zijn bijvoorbeeld ook vrijgestelde prestaties
waarvoor toch vooraftrek bestaat (zie art. 15 lid 2 letter b en c Wet OB 1968).
Art. 11 lid 1 letter b Wet OB 1968.
Soms bestaat wel btw-compensatie, zodat bijvoorbeeld een gemeente een stadhuis toch het liefst
in de btw-sfeer verkrijgt.
En dan ook nog indien en voor zover de bestemming van de goederen of diensten voor belaste
prestaties wordt gebruikt.

Omzetbelasting

4.2.2

In beginsel geeft een particulier, niet ondernemer voor de omzetbelasting, die
vastgoed koopt, er de voorkeur aan om het vastgoed vrijgesteld van omzetbelasting
te verkrijgen.10 Immers indien de niet-ondernemer met omzetbelasting koopt, is de
omzetbelasting kostprijsverhogend.11
Het is dus van belang om te weten of de levering van een onroerende zaak aan een
koper geschiedt die de omzetbelasting ter zake van die levering kan aftrekken of
niet.12
Indien de koper de omzetbelasting niet kan aftrekken, vormt de omzetbelasting
een kostenpost. Indien de koper de omzetbelasting wel in aftrek kan brengen dan is
de omzetbelasting een doorlopende post.
Het wel of niet aftrekbaar zijn van de omzetbelasting voor de verkrijger van
vastgoed kan een financiële prikkel vormen om het vastgoed bij voorkeur met
omzetbelasting of met overdrachtsbelasting te willen krijgen. Een koper die de
omzetbelasting kan aftrekken is veelal voordelig uit als hij het vastgoed met omzetbelasting koopt. Een koper die de omzetbelasting niet kan aftrekken is voordeliger als
hij het vastgoed koopt, vrijgesteld van omzetbelasting.
Roerend en onroerend
Op grond van art. 1 Wet OB 1968 wordt er omzetbelasting geheven over de levering van
goederen. Voor de omzetbelasting wordt onder goederen verstaan: alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, alsmede elektriciteit, gas, warmte of koude
en dergelijke.13 Als een levering van een goed geldt onder meer de overdracht of
overgang van de macht om als eigenaar over een goed te beschikken.14
De levering van een onroerende zaak is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting
terwijl de levering van roerende zaken in beginsel belast is voor de omzetbelasting.
Het onderscheid tussen roerend en onroerend is derhalve relevant voor het tarief
van de omzetbelasting (belast of vrijgesteld).

10
11

12
13
14

Bovendien is het tarief van de omzetbelasting voor vastgoedtransacties (21 procent) hoger dan de
eventuele overdrachtsbelasting (2 of 6 procent).
Uiteindelijk is van belang of de prijs verhoogd met de btw hoger is dan de waarde in het
economische verkeer, verhoogd met de overdrachtsbelasting, van een pand dat niet van
rechtswege btw-belast is. Wel is het natuurlijk zo dat in het kader van een transactie wordt
aangestuurd op de fiscaal goedkoopste weg. Soms is het btw-belast leveren echter goedkoper dan
vrijgesteld leveren omdat bij een van rechtswege belaste levering de samenloopvrijstelling geldt
en vooraftrek op de bouwkosten e.d. bestaat bij de leverancier, zodat hij de btw op die kosten niet
hoeft door te belasten via de verkoopprijs. Stel bijvoorbeeld dat een leverancier een bouwterrein
met btw heeft aangekocht en daarop bouwt met eigen personeel, zodat de verkoopprijs voor stel
95% bestaat uit kosten waarop btw drukt. Alsdan is direct duidelijk dat zelfs een niet aftrekgerechtigde afnemer toch liever in de btw verkrijgt.
Of krijgt gecompenseerd uit het btw-compensatiefonds.
Art. 3 lid 7 Wet OB 1968.
Art. 3 lid 1 letter a Wet OB 1968.
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Voor de omzetbelasting geldt op grond van het zogenoemde Maierhofer-arrest15
een Europees begrip onroerende zaak.16 Hierbij is een onroerende zaak een gebouw
‘dat vast met de grond is verbonden en dat niet gemakkelijk kan worden gedemonteerd of gemakkelijk kan worden verplaatst’.17
Gebouwen die relatief gesproken eenvoudig te demonteren en te verplaatsen zijn,
kunnen dus voor de omzetbelasting als roerend worden aangemerkt.
Hiermee wijkt het begrip onroerende zaak in de omzetbelasting af van het begrip
onroerende zaak in het Burgerlijk Wetboek.18
Concreet betekent dit dat een zaak voor het civiele recht onroerend kan zijn en
dat dan de levering derhalve door middel van een koopovereenkomst, een notariële
akte van levering en een inschrijving in het register van het Kadaster geschiedt,
terwijl deze zaak voor de omzetbelasting (mede) een roerende zaak betreft en
derhalve het regime van de roerende zaken voor de omzetbelasting geldt.19
Als voorbeeld valt hierbij te denken aan een portacabin die voor het civiele recht
een onroerende zaak kan zijn en voor de omzetbelasting een roerende zaak. Voor het
antwoord op de vraag of deze levering belast is met omzetbelasting dient voor die
portacabin als zodanig dan niet gekeken te worden naar de bepaling voor onroerende zaken maar voor roerende zaken. De levering door een ondernemer van
roerende zaken is in beginsel belast met omzetbelasting; een uitzondering geldt
bijvoorbeeld als de zaak enkel is gebruikt voor doeleinden waarvoor geen recht op
vooraftrek geldt, zoals btw-vrijgestelde verhuur (art. 15-1-r Wet OB 1968).
Levering van vastgoed
De meest voorkomende levering van vastgoed is de eigendomsoverdracht van het
vastgoed op grond van een overeenkomst. Zoals in par. 3.8 beschreven, is voor de
levering van vastgoed een notariële akte en een inschrijving daarvan in de openbare
registers noodzakelijk.
Deze vorm van levering en de bijbehorende registraties vormen de basis voor het
datamodel in dit onderzoek.
15
16

17
18
19
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HvJ EU 16 januari 2003, zaak C-315/00 (Maierhofer), BNB 2003/123 en V-N 2003/9.19.
Annotator H.W.M. Van Kesteren wijst op de Europese rechtsterm ‘onroerende goederen’:
‘Wie demontabele gebouwen plaatst en verhuurt moet weten of hij onroerende zaken
verhuurt of niet. Uit dit arrest van het Hof van Justitie van de EG blijkt dat dit onder
omstandigheden het geval kan zijn en dat het begrip ‘onroerend goed’ zoals gebezigd door de
richtlijn een communautair begrip is. Omzetbelastingspecialisten spreken dan ook terecht over
onroerende goederen (als Europese rechtsterm), waar anderen over onroerende zaken spreken
(Nederlands civiel rechtsbegrip, dat overigens ook in de Wet OB 1968 sinds het Nieuw BW wordt
gebezigd). Mocht tot voor kort worden aangenomen dat het slechts een andere aanduiding was
voor één en hetzelfde, sinds het onderhavige arrest is duidelijk dat de beide begrippen niet meer
hetzelfde zijn. Sinds dit arrest kunnen we spreken van een civiel begrip onroerende zaak, een
communautair begrip onroerend goed, en een door de omzetbelastingwetgever gehanteerde
term onroerende zaak, die door de communautaire interpretatie vervolgens een communautaire
lading krijgt en daardoor dient te worden onderscheiden van de civielrechtelijke term ‘onroerende zaak’.’
Zie ook art. 11 lid 3 letter a Wet OB 1968.
Zie par. 3.8 Civiel recht en vastgoedtransacties.
Als grond met een voor de btw roerende opstal wordt overgedragen wordt in beginsel tegelijkertijd een onroerende en roerende zaak geleverd, tenzij de roerende zaak – als bijkomstig –
opgaat in de levering van de onroerende zaak.

Omzetbelasting

4.2.2

De hoofdregel in de omzetbelasting is dat de levering van bebouwd vastgoed
vrijgesteld is van omzetbelasting.20
Op deze hoofdregel bestaan twee uitzonderingen. Er is wel omzetbelasting verschuldigd over de levering van vastgoed als:
1. Er sprake is van de levering van een (gedeelte van een) nieuw gebouw en het erbij
behorend terrein21 voor, op of uiterlijk twee jaar na de eerste ingebruikname of
de levering van een bouwterrein.22
2. Verkoper en koper om een levering met omzetbelasting hebben verzocht.23
Een gebouw is ieder bouwwerk dat vast met de grond is verbonden.24 Hiermee is dit
een ruim begrip en vallen huizen, kantoren, scholen, schuren, fabrieken, bruggen,
tunnels, viaducten, straten, wegen, pleinen, sluizen, atletiekbanen, kunstgrasvelden,
parkeergarages, leidingen voor gas, elektra, water en kabelnetwerken volgens de
wetsgeschiedenis onder dit begrip.
Dit betekent dus voor de fiscale duiding met betrekking tot de omzetbelasting dat bij
vastgoedtransacties in eerste instantie onderscheid gemaakt moet worden tussen
(met gebouwen) bebouwde en onbebouwde grond.25 Vervolgens moet bij de
levering van gebouwen voor de omzetbelasting een onderscheid gemaakt worden
tussen een zogenoemde nieuw vervaardigde onroerende zaak (omzetbelasting
verschuldigd) en een onroerende zaak die al meer dan twee jaar in gebruik is
(geen omzetbelasting verschuldigd).26
De termijn van twee jaar begint zodra het gebouw in gebruik genomen wordt,
waarbij het gaat om het feitelijk voor het eerst en op duurzame wijze gebruikmaken
van het gebouw in overeenstemming met de objectieve bestemming van het
gebouw.
Als een nieuw kantoorpand gebruik wordt voor opslag van spullen is er geen
sprake van ingebruikname. Immers de objectieve bestemming is kantoor en opslag is
hier niet mee in overeenstemming.
Bij een gebouw dat bestaat uit meerdere zelfstandig te gebruiken of te exploiteren
gedeelten (deelbare zaak) vindt de feitelijke ingebruikname plaats voor het zelf20
21

22
23
24
25
26

Art. 11 lid 1 letter a Wet OB 1968.
Art. 11 lid 3 letter c wet OB 1968 bepaalt dat het terrein dat bij het gebouw hoort, het fiscale
regime volgt van het gebouw waar het bij hoort. Bij samengestelde prestaties wordt soms een
onbebouwd terrein geleverd terwijl dit op het moment van de juridische overdracht niet het
geval is en omgekeerd dat een onbebouwd terrein als de levering van een gebouw kwalificeert
omdat de leverancier van de grond zich ook heeft verplicht tot de oplevering van dat gebouw.
Art. 11 lid 1 letter a ten eerste Wet OB 1968.
Art. 11 lid 1 letter a ten tweede Wet OB 1968. Dit verzoek tot belaste levering moet vóór de
levering gebeuren.
Art. 11 lid 3 letter a Wet OB 1968.
Zoals iets verderop in deze paragraaf behandeld wordt, is de levering van een bouwterrein van
rechtswege belast met omzetbelasting en de levering van een niet bouwterrein vrijgesteld.
Voor gebouwen geldt dat ze van rechtswege belast zijn met btw tot uiterlijk twee jaar na éérste
ingebruikneming, welke termijn opnieuw gaat lopen bij een verbouwing die tot vervaardiging
leidt.
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standige deel dat in gebruik wordt genomen. Als er een kantoorgebouw met vijf
zelfstandige verdiepingen juridisch wordt geleverd, dient per verdieping te worden
vastgesteld of er sprake is van een nieuw gebouw (levering binnen twee jaar na
eerste ingebruikname). Dit kan per zelfstandig deel anders zijn met de bijhorende
gevolgen voor de belastbaarheid van de levering voor de omzetbelasting.27
De gemeenschappelijk gebruikte ruimtes (entree, liften, receptie, kantine, etc.)
worden in gebruik genomen op het moment dat de eerste zelfstandige verdieping in
gebruik wordt genomen.
Als een gebouw niet is op te splitsen in zelfstandig te gebruiken gedeelten, dan
geldt de eerste ingebruikname van een deel van het gebouw als eerste ingebruikname van het gehele gebouw.
Vanuit de gedachte van beheersing van de fiscaliteit rondom vastgoed is het
derhalve zinvol om het moment van eerste ingebruikname (per zelfstandig gedeelte)
van een gebouw vast te leggen.
Overdracht van een onderneming
Art. 37d Wet OB 1968 bepaalt dat als vastgoed deel uitmaakt van een onderneming
of als zodanig als onderneming wordt gezien die wordt overgedragen, er geen
levering of dienst wordt verricht. Deze ‘geruisloze’ overgang van een algemeenheid
van goederen maakt dat de afnemer in de plaats van de leverancier treedt. Omdat er
geen levering of dienst wordt verricht kan er ook niet geopteerd worden voor een
belaste levering. De afnemer van de ondernemer neemt de lopende herzieningstermijnen over en deze termijnen lopen door en beginnen niet opnieuw.
Opteren voor belaste levering
Bij gebouwen die al meer dan twee jaar in gebruik zijn, en niet-bouwterreinen kan er
onder voorwaarden geopteerd worden voor een belaste levering. Een terrein dat
naar maatschappelijke opvatting bij een gebouw behoort, zoals een ‘onbebouwd’
parkeerterrein of een tuin bij een huis, volgt het regime voor de omzetbelasting van
het gebouw, alsmede het terrein dat dienstbaar is aan het gebouw.28
Een optie tot belaste levering kan overigens uitsluitend indien de verkrijger van
de onroerende zaak een ondernemer is die de onroerende zaak gebruikt voor
doeleinden waarvoor volledig of nagenoeg volledig (ten minste 90%29 ) recht op
aftrek van belasting bestaat en beide partijen hiervoor kenbaar opteren.
Indien er geopteerd wordt voor een belaste levering wordt de verschuldigde
omzetbelasting ter zake van die levering geheven van de verkrijger van het
vastgoed.30
27

28
29
30
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Besluit Staatssecretaris van Financiën van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M, Stcrt. 2013,
26851, V-N 2013/54.15. Tegenover deze unitbenadering wordt in de literatuur ook de complexbenadering bepleit. Zie bijvoorbeeld J.H. Germann e.a., Overdrachtsbelasting en omzetbelasting in
de vastgoedsector, Deventer: Kluwer (losbl.), par. 3.6.4, p. V.3-83 en R.A. Wolf (2015), par. 3.2.5.,
pp. 51-53.
Art. 11 lid 3 letter c Wet OB 1968.
Voor sommige branches geldt een eis van aftrekbaarheid van de voorbelasting van 70%.
Art. 12 lid vier Wet OB 1968 juncto art. 25ba lid 1 letter a Uitvoeringsbesluit Wet OB 1968. Er zijn
meer situaties waarin de heffing is verlegd naar de afnemer, wat weer risico’s met zich meebrengt
omdat dit discussie kan geven over de toepasselijkheid van de verlegginsregeling.
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De 90% aftrek wordt niet alleen getoetst op het moment van aankoop maar ook na
afloop van het jaar dat volgt op het jaar van aankoop.31
Indien niet voldaan wordt aan het 90%-criterium dient de omzetbelasting in
verband met de levering te worden nageheven bij de verkoper. Ook de herzieningsbtw dient bij de verkoper te worden nageheven.32
Wat is nu het nut van het opteren voor een belaste levering? De ondernemer die het
vastgoed levert kan te maken hebben met herzienings-btw. Deze problematiek
wordt hierna nader uitgewerkt.
Indien dit speelt wordt het vrijgesteld leveren van vastgoed een kostprijsverhogende transactie omdat hij dan in het verleden in mindering gebrachte voorbelasting
weer verschuldigd wordt of de btw over de resterende herzieningstermijn niet
(ineens) kan worden teruggevraagd als in het jaar van eerste gebruik sprake was van
gebruik voor doeleinden waarvoor geen vooraftrek bestond.
Het is dus in beginsel in het belang van de verkopende partij om binnen de
herzieningstermijn te opteren voor belaste levering. Zoals hiervoor aangegeven is
het afhankelijk van de omstandigheden van de verkrijger wel of niet voordeliger om
vastgoed belast met omzetbelasting te verkrijgen.33
Levering van een (bouw)terrein
Hoofdregel is dat de levering van (on)bebouwde grond is vrijgesteld van omzetbelasting. Grond is immers een onroerende zaak en volgt daarmee het hiervoor
beschreven fiscale regime.
De ondernemer die als zodanig een bouwterrein levert, is in beginsel over deze
levering omzetbelasting verschuldigd.34
Een bouwterrein is op grond van de wet omzetbelasting een onbebouwd terrein:
a. waaraan bewerkingen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden; of
b. ten aanzien waarvan voorzieningen worden of zijn getroffen die uitsluitend
dienstbaar zijn aan de grond; of
c. in de omgeving waarvan voorzieningen worden of zijn getroffen; of ter zake
waarvan een bouwvergunning is verleend;
met het oog op de bebouwing van de grond.35
31
32

33

34

35

Art. 6 lid 4 Uitvoeringsbeschikking Wet OB 1968.
Zie het arrest van het HvJ EU van 10 oktober 2013, nr. C-622/11 (Pactor Vastgoed). De oude
bepaling van art. 12a Wet OB 1968 is met terugwerkende kracht vervallen op grond van de wet
van 18 december 2013 (Overige fiscale maatregelen 2014), Stb. 2013, 566, V-N 2014/4.3.2.
Een zakelijk handelende leverancier van vastgoed hanteert veelal twee prijzen, te weten een prijs
als wordt gekozen voor btw-belaste levering en een prijs verhoogd met de btw die blijft drukken
indien niet wordt gekozen voor een btw-belaste levering. De afnemer zit bij een keuze voor btwbelaste levering met een potentiele btw-herziening als na de referentieperiode zijn vooraftrek
daalt onder de 90%. De daling van de vooraftrek onder de 90% gedurende de referentieperiode
leidt zelfs tot verval van de keuze voor btw-belaste levering, waarvoor de afnemer wel
contractueel aansprakelijk is.
Art. 11 lid 1 letter a ten eerste Wet OB 1968. In beginsel slaat op de uitzonderingssituaties die ook
bestaan als er een onderneming wordt overgedragen conform art. 37d Wet OB 1968 of als er
bouwterrein binnen de fiscale eenheid omzetbelasting wordt geleverd.
Art. 11 lid 4 Wet OB1968.
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Het begrip bouwterrein is een duidelijk voorbeeld van een vage norm. Belanghebbende kan ook een rechtstreeks beroep op het ruimere begrip bouwterrein volgens
art. 135, lid 1, sub k, juncto art. 12, leden 1 en 3, van de BTW-Richtlijn, zoals het HvJ
EU in 2013 heeft uitgelegd in het Maasdriel-arrest van 17 januari 2013, zaak C-543/
11.36 Het Hof van Justitie bepaalt dat er sprake is van een bouwterrein als het terrein
kennelijk bestemd is voor bebouwing.
De levering van onbebouwde grond dat geen bouwterrein is, is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting. De levering van bebouwde grond is alleen belast met
omzetbelasting als de bebouwing (gebouw) minder dan twee jaar in gebruik is.
De afnemer van grond kan de ene keer een belang hebben om de grond met
omzetbelasting te verkrijgen en een andere keer met overdrachtsbelasting. Dit
belang hangt samen met de feitelijke omstandigheden waarin de koper zich bevindt.
De ondernemer die de grond voor belaste prestaties gebruikt, heeft in beginsel
een belang om de grond aan te schaffen met omzetbelasting.37 Deze ondernemer
kan immers de omzetbelasting in aftrek brengen, waardoor het geen kostenpost
vormt. Doordat er een levering plaatsvindt die van rechtswege is belast met
omzetbelasting vindt de verkrijging van de grond plaats onder vrijstelling van de
overdrachtsbelasting.38 Als er verkregen wordt met overdrachtsbelasting vormt
deze overdrachtsbelasting altijd een kostenpost voor een verkrijger.
De volgende, niet limitatieve, kopers hebben echter een belang, aangenomen dat de
bruto prijs dan het laagst is, om de grond te verkrijgen zonder omzetbelasting:39
1. De particulier die een stuk grond koopt. De omzetbelasting is immers voor deze
particulier niet aftrekbaar. De koper bespaart derhalve 21% omzetbelasting. Hij
wordt wel 6% of 2% overdrachtsbelasting verschuldigd maar is per saldo goedkoper uit.
2. Een ondernemer die grond koopt ten behoeve van het (laten) nieuw vervaardigen
van een onroerende zaak dat bestemd is voor omzetbelasting vrijgestelde
gebruik40 (o.a. verhuur).
De verhuur van woonhuizen is bijvoorbeeld vrijgesteld.41 Hierdoor is de omzetbelasting die betrekking heeft op de aanschaf van de grond (en ook ten aanzien
van de bouwtermijnen) niet aftrekbaar.
Ook hier geldt dat de koper omzetbelasting van 21% bespaart en ‘slechts’ 6% of 2%
overdrachtsbelasting verschuldigd wordt. Indien er niet wordt geopteerd voor
belaste verhuur van niet-woningen is deze verhuur meestal ook vrijgesteld van

36
37
38
39

40
41
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Er is een voorziene wetswijziging van het begrip bouwterrein in het Belastingplan 2017, teneinde
het begrip bouwterrein in de wet in overeenstemming te brengen met de BTW-Richtlijn.
Wel bestaat altijd de kans dat de afnemer alsnog (deels) vrijgesteld gaat presteren. Dat risico dient
wel in acht te worden genomen.
Zie par. 3.3. Wet op belastingen van rechtsverkeer.
Veelal wordt vastgoed vrij op naam geleverd waarbij op de markt de prijs wordt bepaald. De enige
die echt baat heeft is de projectontwikkelaar, die meer winst maakt als hij de belastingdruk weet
te mitigeren.
Geldt wel alleen als het in haaleffect van de integratielevering niet speelt.
Met enkele uitzondering in de omzetbelasting die hier verder niet behandeld worden.
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omzetbelasting. Dit betekent dan weer dat de omzetbelasting die drukt op de
aanschaf van de grond niet aftrekbaar is.
Indien er grond wordt gekocht vóór 2011 kan een verhuurder van woningen of
andere voor de omzetbelasting vrijgestelde prestaties te maken krijgen met de
zogenoemde integratieheffing indien er een onroerende zaak wordt verkregen op
eigen grond die bestemd is voor vrijgestelde prestaties. Dit betekent dat alle
omzetbelasting die drukt op de aanschaf van de grond en de bouwtermijnen in
vooraftrek gebracht kan worden. Zodra een dergelijke voor de omzetbelasting
vrijgestelde ondernemer kan beschikken over de onroerende zaken ontstaat er
een fictieve levering. Hierdoor wordt de ondernemer over de integrale kosten
(inclusief de grond) omzetbelasting verschuldigd. Op grond van de zogenoemde
‘Mededeling 26’42 had een belastingplichtige de mogelijkheid om niet te maken te
krijgen met deze integratieheffing. Voorwaarde hiervoor is dat het gaat om de van
omzetbelasting vrijgestelde verhuur van woningen en dat de in rekening gebrachte
omzetbelasting op investeringskosten niet in aftrek wordt gebracht. Deze faciliteit is
vervallen per 1 januari 2010 en kent een overgangsregeling voor bepaalde onroerende zaken tot 1 januari 2014.43
Een verkoper die ondernemer is voor omzetbelasting verkoopt in beginsel de grond
het liefst met omzetbelasting omdat dan de omzetbelasting die drukt op die grond
(aanschaf en realisatie) aftrekbaar is.
Echter het kan commercieel voor de verkoper interessant zijn om grond met
overdrachtsbelasting aan te bieden omdat hierdoor een concurrentievoordeel ontstaat.
Indien een verkoper grond vrijgesteld van omzetbelasting verkoopt, is de omzetbelasting die verband houdt met deze vrijgestelde prestatie ook niet aftrekbaar
voor de verkoper.
Beperkte rechten op vastgoed
De vestiging, overdracht, wijziging, afstand en opzegging van rechten waaraan
vastgoed is onderworpen (met uitzondering van hypotheek en grondrente) kunnen
eveneens gelden als een levering onder de voorwaarde dat het bedrag waarover
omzetbelasting verschuldigd is niet lager is dan de waarde die de rechten hebben in
het economische verkeer.44
Deze waarde is ten minste gelijk aan de kostprijs (inclusief omzetbelasting) van
de onroerende zaak.
Indien het bedrag waarover omzetbelasting verschuldigd is, lager is dan de
waarde die deze rechten hebben in het economische verkeer, dan is er geen sprake
van een levering, maar van een dienst, te weten de verhuur van vastgoed.
Zoals we hiervoor zagen is de verhuur van onroerende zaken in beginsel
vrijgesteld voor de omzetbelasting.

42
43
44

Besluit van 30 november 1994, nr. VB 94/3619.
Besluit van 23 december 2009, nr. CPP 2009/2495M, Stcrt. 2009, 20170.
Art. 3 lid 2 Wet OB 1968.
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Als er bijvoorbeeld een recht van erfpacht op een bouwterrein wordt geleverd voor
een koopsom die gelijk is of hoger ligt dan de waarde van de onroerende zaak (in
volle eigendom) in het economische verkeer is deze levering belast met omzetbelasting (levering).
Indien de koopsom lager ligt dan die waarde is er sprake van een voor de
omzetbelasting vrijgestelde verhuur van dat bouwterrein.
Voor de juiste toepassing van de omzetbelasting is het dus van belang om de waarde
in het economische verkeer van de betreffende onroerende zaak te kennen. De
notaris moet bij een vestiging van een vruchtgebruik of de levering van een erfpacht
vaststellen of het bedrag waarover omzetbelasting verschuldigd is ten minste gelijk
is aan de waarde van de zaak waarop het beperkte recht wordt gevestigd. Als dit niet
zo is, dan is de verkrijger van dit beperkte recht overdrachtsbelasting verschuldigd.
Als er een schuldplichtigheid is verbonden aan een voortdurend beperkt recht,
wordt sinds 1 januari 2015 de waarde van de onroerende zaak als waarde voor de
schuldplichtigheid gehanteerd, zodat de btw-vergoeding, waartoe naast de koopsom
de waarde van de schuldplichtigheid behoort, veelal voldoet aan de minimumeis van
art. 3, tweede lid, Wet OB 1968; enkel niet als de kostprijs hoger is dan de WEV of
sprake is van een wijziging van het recht, waarbij saldering optreedt. Het probleem
zit hem alsdan dus meer in de vaststelling van de juiste maatstaf van heffing voor de
btw en niet in een terugval naar een vrijgestelde (verhuur)dienst. De notaris hoeft in
dat geval dus niet bevreesd te zijn voor hoofdelijke aansprakelijkheid voor de
overdrachtsbelasting.
Maatstaf van heffing
De maatstaf van heffing is het bedrag waarover de omzetbelasting moet worden
berekend. Dit is in beginsel de ontvangen vergoeding.45 De vergoeding hoeft niet
alleen in geld te zijn. Als er naast een vergoeding nog een levering of een dienst heeft
plaatsgevonden dan maakt de waarde in het economische verkeer van die prestatie
ook onderdeel uit van de maatstaf van heffing.46
De vraag is hierbij wel of voldoende duidelijk is welke vergoeding nog betaald wordt
naast de koopsom in de akte. Ik geef een drietal voorbeelden:
Stel dat er vastgoed wordt verkocht voor € 1 miljoen plus een bouwclaim ter waarde van
€ 300.000.47 De maatstaf van heffing is dan € 1.300.000. De vraag blijft of de notaris zicht heeft
op de volledigheid van de vergoeding en kennis heeft van de afgesproken bouwclaim.48

45
46
47

48

148

Art. 8 lid 1 Wet OB 1968.
Art. 8 lid 2 Wet OB 1968.
Als waarde van de bouwclaim is bepalend wat de aanschafprijs of kostprijs is voor degene die het
recht opgeeft ter verkrijging van de tegenprestatie. De leverancier moet dus weten wat het zijn
tegenpartij heeft gekost om die bouwclaim te bemachtigen. Dit maakt het bepalen van de
maatstaf van heffing bij dergelijke gevallen niet eenvoudig.
De notaris is overigens niet verantwoordelijk voor de btw-heffing maar enkel – onder voorwaarden – voor de overdrachtsbelasting. De discussie over de waarde kan dus wel spelen voor de
heffing overdrachtsbelasting, hoewel de notaris ook dan niet altijd wordt aangesproken.
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Partij A en partij B verkopen vastgoed aan elkaar. Stel de waarde in het economische verkeer van
beide panden bedraagt € 500.000, maar partijen geven elkaar een korting van € 200.000.
De onroerende zaken worden dan dus geleverd voor € 300.000.
De maatstaf van heffing is dan € 300.000 plus de korting bij het leveren van de onroerende zaak,
dus in totaal € 500.000. Ook hiervoor geldt weer dat de notaris bij het opmaken van de leveringsakte
zich bewust moet zijn wat de waarde in het economische verkeer van de totale tegenprestatie is.
Een laatste voorbeeld is de verkoop van een stuk niet-bouwterrein aan een woningcorporatie door
een bouwbedrijf of een particulier belegger. Een ander bouwbedrijf uit het concern bouwt een
aantal woningen op deze grond.49
In het voorbeeld geschiedt de levering van de grond zonder omzetbelasting (geen bouwterrein
en dus vrijgesteld) en de bouwtermijnen zijn met omzetbelasting. Stel er wordt een totaalprijs
afgesproken voor zowel de levering van de grond als voor de vergoeding voor de bouwtermijnen.
De notaris moet dan vaststellen en beoordelen welk deel van de totale koopsom valt toe te rekenen
aan de grond (overdrachtsbelasting) en welk deel aan de bouwtermijnen (omzetbelasting). Omdat
de woningcorporatie of de particuliere koper de omzetbelasting over de bouwtermijnen niet in
aftrek kan brengen omdat er vrijgesteld gebruik plaatsvindt van het te vervaardigen vastgoed
(vrijgestelde verhuur), bestaat er een belang voor de koper om de koopsom voor een zo’n groot
mogelijk deel toe te rekenen aan de grond.
Stel de totale koopsom voor de grond bedraagt € 5 miljoen. Indien de grondprijs wordt bepaald
op € 1 miljoen is de koper in totaal kwijt:
€ 1 miljoen plus 6% overdrachtsbelasting, zijnde
€ 1.060.000,€ 4 miljoen plus 21% omzetbelasting, zijnde

€ 4.840.000,-

Totaal

€ 5.900.000,-

Indien de grondprijs wordt bepaald op € 3 miljoen is de koper in totaal kwijt:
€ 3 miljoen plus 6% overdrachtsbelasting, zijnde
€ 3.180.000,€ 2 miljoen plus 21%omzetbelasting, zijnde

€ 2.420.000,-50

Totaal

€ 5.600.000,-

Bij de hogere grondprijs zijn de totale kosten voor de koper dus € 300.000 lager, terwijl de totale
koopsom exclusief omzetbelasting en overdrachtsbelasting wel € 5 miljoen blijft.

Herziening omzetbelasting
Indien de ondernemer vastgoed koopt dat voor belaste prestaties wordt gebruikt,
kan de voorbelasting die drukt op de aanschaf van dat vastgoed in aftrek worden
gebracht. In het jaar van aanschaf mag de omzetbelasting in vooraftrek worden
gebracht overeenkomstig de bestemming van het vastgoed toen de omzetbelasting
in rekening werd gebracht.51
Als op het tijdstip waarop de ondernemer het vastgoed gaat gebruiken, blijkt dat er
te veel omzetbelasting in vooraftrek is gebracht, gegeven het gebruik dat de
ondernemer heeft gemaakt van het vastgoed, moet de te veel afgetrokken omzetbelasting ineens terug worden betaald.

49

50
51

Als dezelfde ondernemer de levering van de grond en de verplichting tot bouw verricht, geldt
conform het Don Bosco-arrest (Arrest Hof van Justitie 19 november 2009, zaak C-461/08) dat één
prestatie wordt verricht, te weten de oplevering van de nieuwbouw. De grond wordt dan ook met
btw-belast. In het voorbeeld behoort het bouwbedrijf wel tot het concern maar niet tot dezelfde
fiscale eenheid voor de omzetbelasting als de leverancier van de grond.
Door de te lage aanneemsom treedt een belaste natrekking op voor de overdrachtsbelasting
(strafheffing) indien de afnemer niet voldoet aan het 90%-criterium.
Art. 15 lid 4 Wet OB 1968.
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Uiteraard kan te weinig in aftrek gebrachte omzetbelasting alsnog worden
geclaimd. Het tijdstip van gebruik is iets anders dan het tijdstip van ingebruikname.
Het tijdstip van gebruik is bij een belegger die op 1 april een nieuw pand verhuurt
waarbij de huurder het pand op 1 juli voor het eerst in gebruik neemt, is 1 april.
Als er dan vrijgesteld verhuurd wordt, terwijl over de aanschaf alle voorbelasting
in vooraftrek is gebracht, dient de ondernemer in het tijdvak van het begin van de
verhuur alle voorbelasting weer af te dragen.
Bij de aangifte over het laatste belastingtijdvak van het boekjaar waarin het vastgoed
wordt gebruikt, wordt de aftrek opnieuw herrekend op basis van de gegevens die
over het gehele boekjaar gelden.
Met betrekking tot het vastgoed wordt de aftrek herzien in elk van de negen
boekjaren, volgende op dat waarin de ondernemer het goed is gaan gebruiken. De
herziening geschiedt telkens voor een tiende gedeelte van de voorbelasting op basis
van de voor het boekjaar geldende gegevens bij de aangifte over het laatste
belastingtijdvak van dat boekjaar.52 Bij vervreemding van het vastgoed vindt de
herziening ineens plaats over het resterende herzieningstijdvak. Feitelijk betekent
dit dus dat als er in het jaar van aanschaf meer voorbelasting in aftrek is gebracht
dan voor een later jaar gerechtvaardigd zou zijn, het verschil voor 1/10 alsnog in dat
jaar verschuldigd wordt.
Een voorbeeld
Als er bijvoorbeeld een gebouw wordt gekocht met omzetbelasting en op het moment van
verkrijging is de bedoeling om het gebouw voor de helft voor belaste prestaties te gebruiken en
voor de helft vrijgesteld te verhuren.
De in rekening gebrachte omzetbelasting ten aanzien van de aankoop is € 100.000. In het jaar
van aanschaf is 50% van € 100.000 te weten € 50.000 in vooraftrek gebracht.
In het derde jaar vertrekt de huurder die met omzetbelasting huurde. Er komt een nieuwe huurder
op 1 januari van het vierde jaar. Deze gaat vrijgesteld huren, zodat nu het gehele pand vrijgesteld is
verhuurd.
Voor dat vierde jaar is er feitelijk geen recht op vooraftrek, te weten 1/10 maal € 100.000 zijnde
€ 10.000 aan niet aftrekbare vooraftrek.
Er is in aftrek gebracht 1/10 maal € 50.000 te weten € 5.000, zodat er in het vierde jaar nog
€ 10.000 minus € 5.000 te weten € 5.000 aan herzienings-btw in verschuldigd wordt.
Als deze situatie tot en met het tiende jaar voortduurt, dient er jaarlijks € 5.000 vooraftrek te
worden aangegeven en afgedragen.
Stel dat op 1 januari van het achtste jaar het gebouw wordt verkocht vrijgesteld van
omzetbelasting. Dit betekent dat er in dat jaar eigenlijk geen recht op vooraftrek bestond terwijl
er feitelijk voor dat jaar in het jaar van aanschaf € 5.000 in vooraftrek is gebracht. Ditzelfde geldt
voor het negende en tiende jaar.
Op grond van art. 13a Uitvoeringsbeschikking Wet OB 1968 dient dan de te veel geclaimde
voorbelasting voor de resterende jaren ineens worden aangegeven. Dit betekent in het voorbeeld
dat er in het achtste jaar € 15.000 herzienings-btw moet worden aangegeven.
Dit wetsartikel bepaalt dat een ondernemer die vastgoed levert binnen de herzieningstermijn,
het fiscale regime dat geldt voor de levering ook geacht wordt te gelden voor de resterende jaren
van de herziening.

52
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Art. 13 lid 2 Uitvoeringsbeschikking Wet OB 1968.
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Dit betekent ook dat als bij de levering geopteerd was voor een belaste levering de ondernemer
nog recht krijgt op een aftrek van € 15.000.
Om die reden is het voor de verkoper van vastgoed binnen de herzieningstermijn financieel
aantrekkelijk om bij een vastgoedlevering te opteren voor een belaste levering. Uiteraard kan dit
uitsluitend indien er voldaan is aan de daartoe gestelde voorwaarden.

4.2.3

Prikkels en tendensen

Een koper van vastgoed die de omzetbelasting niet kan aftrekken, is bij een
ongewijzigde koopsom goedkoper uit als het vastgoed verkregen wordt vrijgesteld
van omzetbelasting. Er zijn een aantal vastgoedtransacties die volgens de omzetbelasting zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Er kan een prikkel zijn voor deze kopers
om het vastgoed vrijgesteld te willen verkrijgen van omzetbelasting.
Kopers die de omzetbelasting juist wel kunnen aftrekken, kunnen financieel
goedkoper zijn als het vastgoed wordt verkregen met omzetbelasting. Voor deze
kopers kan er juist een prikkel zijn voor deze kopers om het vastgoed belast met
omzetbelasting te willen verkrijgen.
Voor een juiste toepassing van de omzetbelasting, dient het fiscale regime van de
vastgoedtransactie niet af te hangen van de wensen van de handelende partijen,
maar van de feiten ten tijde van de transactie. Als bijvoorbeeld de handelende
partijen van een grondtransactie dit liever zonder omzetbelasting doen, kan het
risico bestaan dat zij de grondtransactie als een niet bouwterrein presenteren. Op
basis van alle omstandigheden moet beoordeeld worden of er wel of geen sprake is
van een bouwterrein.53
Voor een verkoper kan het vaak duurder zijn om vastgoed te verkopen vrijgesteld
van omzetbelasting. Het gevolg van het vrijgesteld verkopen van vastgoed is dat de
kosten met betrekking tot deze vastgoedtransactie ook niet aftrekbaar zijn voor de
verkoper. Een zakelijk handelende verkoper houdt met deze extra kosten rekening
en wil de koopsom verhogen met de niet aftrekbare omzetbelasting.
Een risico kan zijn dat de handelende partijen de feiten zodanig presenteren dat
het gewenste uitkomst voor de omzetbelasting (belast of vrijgesteld) behaald wordt.
Deze prikkel kan ertoe leiden dat de betrouwbaarheid van de gepresenteerde feiten
afneemt.
Ik verwacht dat er meer, dan wel een betere gelegenheid is om de feiten zodanig
te presenteren dat de gewenste uitkomst voor de omzetbelasting behaald wordt bij
vastgoedtransacties tussen partijen die een relatie met elkaar hebben dan bij vastgoedtransacties tussen derden. Indien bijvoorbeeld een particuliere aandeelhouder
vastgoed koopt van de eigen rechtspersoon, kan deze aandeelhouder het belang van
zijn of haar rol laten prefereren boven het mogelijke tegenstrijdige belang van de
handelende rechtspersoon. Ook verwacht ik dat de kans hoger is dat bij gelieerde
vastgoedtransacties een eventueel nadeel van het niet kunnen aftrekken van de
voorbelasting bij een vrijgestelde verkoop van vastgoed niet marktconform wordt
53

Wel geldt dat partijen invloed kunnen uitoefenen op de aard van de prestatie door een
vastgoedtransactie eerder of later te laten plaatsvinden, zodat de aard van het vastgoed is
gewijzigd of door naast de levering handelingen te verrichten die ertoe leiden dat het samenstel
van die handelingen anders moet worden gewaardeerd.
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doorberekend in de koopsom. Hierdoor ontstaat dan een nadeel voor de verkopende
partij en een voordeel voor de kopende partij.
Deze verwachte combinatie van prikkels en gelegenheid vormt de basis voor de
microtheorie die ik in dit onderzoek gebruik.
Voor het antwoord op de vraag of een vastgoedtransactie waarbij beperkte
rechten worden overgedragen een levering is of een dienst, is de hoogte van de
geldelijke tegenprestatie ook van belang. Indien de btw-vergoeding lager is dan de
waarde in het economische verkeer van het vastgoed is er sprake van een dienst en
niet van een levering voor de omzetbelasting. Om die reden is het voor het fiscale
toezicht ook van belang om vast te stellen of de koopsom, verhoogd met de waarde
van een eventuele schuldplichtigheid van een dergelijke vastgoedtransactie ten
minste gelijk is aan de waarde in het economische verkeer. Het begrip ‘waarde in
het economische verkeer’ wordt in hoofdstuk 5 nader uitgewerkt.
4.3

Wet op belastingen van rechtsverkeer

4.3.1

Inleiding

In deze paragraaf beschrijf ik de wettelijke regelgeving rondom vastgoedtransacties
in de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 (hierna WBR 1970). In deze wet is
de zogenoemde overdrachtsbelasting geregeld. Ik rond deze paragraaf af met een
samenvatting van de belangrijkste te verwachten prikkels en tendensen vanuit de
overdrachtsbelasting bij vastgoedtransacties.
4.3.2

Wettelijke bepalingen

Op grond van art. 2 lid 1 WBR 1970 wordt onder de naam ‘overdrachtsbelasting’ een
belasting geheven ter zake van de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende
zaken of van rechten waaraan deze zijn onderworpen. Voor de toepassing van deze
wet wordt onder verkrijging mede begrepen de verkrijging van de economische
eigendom (art. 2 lid 2 WBR 1970).
Er wordt in beginsel ook overdrachtsbelasting geheven over de verkrijging van
bijvoorbeeld een recht van erfpacht, een opstalrecht, erfdienstbaarheden of een
recht van vruchtgebruik.
Het belastingtarief bedraagt 2% voor woningen en 6% voor de verkrijging van
overig vastgoed54 en wordt geheven van de verkrijger.55
Voor het begrip onroerende zaak en het begrip zakelijke rechten wordt aangesloten op het civiele recht.56

54
55
56
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Art. 14 tweede lid WBR 1970.
Art. 16 WBR 1970.
HR 27 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA0813 (Warmtekrachtkoppelingsinstallatie), BNB
2013/248. Zoals in par. 3.2. aangegeven wordt voor de omzetbelasting voor het begrip onroerende
zaak aangesloten bij het Europese recht, waardoor dezelfde zaak voor de omzetbelasting een
andere duiding kan krijgen dan voor de overdrachtsbelasting.
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Het tijdstip van verkrijging voor de overdrachtsbelasting is het tijdstip waarop de
akte wordt opgemaakt, indien voor de verkrijging van het vastgoed, een akte als
bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het BW moet worden opgemaakt.
Een verkrijging krachtens een rechtshandeling die onder opschortende voorwaarde is verricht, komt tot stand op het tijdstip waarop de voorwaarde wordt vervuld.57
Het Kadaster registreert niet of een verkrijging van vastgoed geschiedt met overdrachtsbelasting of dat er een eventuele vrijstelling geldt voor de overdrachtsbelasting.
In een notariële akte van levering staat wel opgenomen of er sprake is van
verschuldigdheid van overdrachtsbelasting en veelal staat er in de akte op basis
waarvan een eventuele vrijstelling van de overdrachtsbelasting geldt.
4.3.3

Maatstaf van heffing

De belasting wordt berekend over de waarde van het vastgoed waarop de verkrijging
betrekking heeft. De waarde is ten minste gelijk aan die van de tegenprestatie.58
De waarde in dit artikel is de waarde in het economische verkeer waarmee
bedoeld wordt de prijs die bij aanbieding van het vastgoed ten verkoop op de meest
geschikte wijze na de beste voorbereiding door de meest biedende gegadigde
daarvoor zou zijn besteed.59
Bovenstaande bepaling betekent dat de overdrachtsbelasting wordt berekend over
de hoogste van de waarde in het economische verkeer en de tegenprestatie (veelal
de koopprijs).
Deze bepaling betekent dat als bijvoorbeeld vastgoed wordt verkregen voor een
koopsom van € 600.000 terwijl de waarde in het economische verkeer € 400.000
bedraagt, de overdrachtsbelasting geheven wordt over € 600.000.
Is in het voorbeeld de waarde in het economische verkeer € 800.000 dan wordt
de overdrachtsbelasting berekend over € 800.000.
Als er in een akte meerdere vastgoedobjecten worden geleverd voor een totale prijs,
is het minder eenvoudig om vast te stellen wat de tegenprestatie is per object. Er
kunnen verschillende fiscale regimes gelden voor de verschillende objecten. Het is
dan ook zaak voor de omzetbelasting en de overdrachtsbelasting om per object
zowel de tegenprestatie als de waarde in het economische verkeer te bepalen.
Een verschil tussen de koopsom en de waarde in het economische verkeer kan zich
onder meer voordoen bij een verkoop van een stuk grond (geen bouwterrein) voor
een bepaalde koopsom, waarbij de juridische levering pas jaren later plaatsvindt.

57
58
59

Art. 8 lid 1 WBR 1970.
Art. 9 lid 1 WBR 1970.
Voor een verdere uitwerking van de betekenis van de waarde in het economische verkeer verwijs
ik naar hoofdstuk 5.
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Het tijdstip van verkrijging is in dit geval het tijdstip waarop de akte wordt
opgemaakt. De waarde in het economische verkeer dient voor de overdrachtsbelasting bepaald te worden ten tijde van de verkrijging.
Als de waarde in het economische verkeer van de grond gestegen is na de
aankoopdatum, moet de overdrachtsbelasting over de hogere waarde berekend
worden. Als de waarde in het economische verkeer gedaald is sinds de aankoopdatum, moet de overdrachtsbelasting over de hogere koopsom worden berekend.
Ook hier geldt dat de tegenprestatie datgene is wat bedongen is bij een obligatoire
overeenkomst. De tegenprestatie moet worden gesplitst indien er sprake is van een
overeenkomst waarbij tegen een totaalprijs ook andere zaken en rechten dan
vastgoed worden verkregen.
Stel partij A en partij B verkopen en leveren elkaar beide vastgoed. Partijen spreken af dat zij elkaar
een korting geven van € 200.000 en de uiteindelijke koopsom van pand 1 wordt € 600.000 en van
pand 2 € 450.000. De waarde in het economische verkeer is voor pand 1 € 800.000 en voor pand 2
€ 650.000.
De overdrachtsbelasting dient dan berekend te worden over € 800.000 voor pand 1 en over
€ 650.000 voor pand 2 omdat dat de waarde in het economische verkeer is en bovendien ook de
totale tegenprestatie. Immers er wordt € 600.000 en € 450.000 betaald en er wordt per pand een
korting gegeven van € 200.000.

Zeker bij vastgoedtransacties met overdrachtsbelasting tussen gelieerde partijen is
het van belang om te beoordelen of de koopsom niet lager is dan de waarde in het
economische verkeer. Indien dit wel het geval is, dient de overdrachtsbelasting
berekend te worden over de waarde in het economische verkeer van de vastgoedtransactie.
Het is derhalve zowel bij de levering en verkrijging van vastgoed waarover omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting verschuldigd is, van belang om vast te stellen
wat de totale tegenprestatie is.
Hiervoor wordt vastgesteld of er naast de koopsom nog meer wordt vergoed.
De notaris die een akte van levering passeert dient zich bewust te zijn van deze
mogelijke tendens. Ook de fiscus moet bij een vastgoedtransactie vaststellen of de
totale tegenprestatie ten minste gelijk is aan de waarde in het economische verkeer
van de vastgoedtransactie.
Maatstaf van heffing bij verkrijging van beperkte rechten
Als iemand een erfdienstbaarheid, recht van erfpacht, opstal of beklemming verkrijgt, betaalt hij of zij daarvoor meestal een periodieke uitkering (canon, retributie
of huur) gedurende de genotperiode.
Op grond van art. 11 lid 1 WBR 1970 wordt de overdrachtsbelasting dan geheven
over de som van de:
1. waarde van het recht; en
2. waarde van de periodieke schuldplichtigheid.
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De som van beide waarden wordt niet hoger gesteld dan de waarde van de zaak
waarop het recht betrekking heeft.
Het recht heeft alleen een waarde indien een prijs wordt betaald voor het verkrijgen
van het recht, of indien de periodieke schuldplichtigheid te laag is of wordt
vastgesteld. Bij een op normale wijze vastgestelde periodieke uitkering is de waarde
van het recht bij de vestiging op zichzelf in het algemeen op nihil te stellen.
De waarde van de periodiek schuldplichtigheid wordt volgens art. 11 lid 3 WBR 1970
juncto art. 2 Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer 1971 en de bijlage bij
dit besluit bepaald.
Er
–
–
–
–
–
–
–

wordt onderscheid gemaakt tussen de periodieke schuldplichtigheid60 die:
afhankelijk is van het leven van één persoon;
na een bepaalde tijd vervalt en afhankelijk is van het leven van één persoon;
na een bepaalde tijd vervalt en niet afhankelijk is van het leven van één persoon;
niet afhankelijk is van het leven van één persoon (eeuwigdurend);
afhankelijk is van het leven van twee of meer personen;
een onzeker jaarlijks bedrag is;
niet valt onder een van de voorgaande onderdelen.

Op grond van art. 9 tweede lid WBR 1970 wordt de verkrijger overdrachtsbelastingen verschuldigd indien van een beperkt recht afstand wordt gedaan tegen de
verkrijging van een nieuw beperkt recht. Er wordt dan overdrachtsbelasting geheven
over het verschil in waarde tussen de beperkte rechten. Op grond van hetzelfde
artikel wordt het verschil in waarde op nihil gesteld indien uitsluitend de hoogte van
de schuldplichtigheid wordt gewijzigd.
Stel een erfpacht met een looptijd van elf jaar met een waarde voor de overdrachtsbelasting van
€ 7.200 wordt omgezet in een eeuwigdurend erfpacht met een canon van € 1.000. De waarde van
het nieuwe erfpacht is 17 maal € 1.000 is € 17.000. De verkrijger van het erfpacht wordt
overdrachtsbelasting verschuldigd over het verschil van € 9.800.

Als eigendom wordt verkregen van vastgoed dat is bezwaar met een erfdienstbaarheid of recht van erfpacht, opstal of beklemming, wordt de waarde van het vastgoed
verminderd met die van de canon, retributie of de huur.61 Deze waarde wordt weer
berekend zoals hierboven beschreven.
Stel op vastgoed is een recht van erfpacht gevestigd met een waarde voor de overdrachtsbelasting
van € 9.670. Als het bloot eigendom van dit vastgoed verkocht en geleverd wordt voor € 20.000 is
de verkrijger overdrachtsbelasting verschuldigd over € 20.000 minus € 9.670, zijnde over € 10.330.

60
61

Letters a t/m g Bijlage Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer 1971.
Art. 11 tweede lid WBR 1970.
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4.3.4

Opvolgende transacties

Juridische en economische levering
Art. 9 lid 4 WBR 1970 regelt de situatie als een juridische verkrijging van in
Nederland gelegen vastgoed volgt op de economische verkrijging van datzelfde
vastgoed door dezelfde persoon of door zijn rechtsopvolger krachtens huwelijksvermogensrecht of erfrecht (en omgekeerd).
Er is dan overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde van het vastgoed bij
de juridische verkrijging. Deze waarde wordt verminderd met het bedrag waarover
ter zake van verkrijging van de economische eigendom al hetzij overdrachtsbelasting
hetzij niet aftrekbare omzetbelasting was verschuldigd.62 Bij de juridische verkrijging van het vastgoed wordt dan dus alleen geheven over de waardegroei.
Dit geldt onder de voorwaarde dat:
1. de overdrachtsbelasting verschuldigd is naar het gewone tarief en niet in
mindering is gekomen op het recht van successie, schenking of van overgang;
of dat
2. de verschuldigde omzetbelasting in het geheel niet aftrekbaar is.
Doorlevering binnen zes maanden
Als vastgoed binnen zes maanden wordt verkregen na een vorige verkrijging van
datzelfde vastgoed door een ander, wordt de maatstaf van heffing voor de overdrachtsbelasting verminderd met het bedrag waarover ter zake van de vorige
verkrijging overdrachtsbelasting verschuldigd was welke niet in mindering heeft
gestrekt van recht van successie, van schenking of van overgang, hetzij omzetbelasting die op grond van art. 15 van de Wet OB 1968 in het geheel niet in aftrek kon
worden gebracht.63 Voor de toepassing van deze vermindering van de maatstaf van
heffing is het van belang dat de opvolgende verkrijging binnen zes maanden
plaatsvinden. Ik geef twee voorbeelden.
Stel akte 1 wordt opgemaakt op 15 januari 2008 en ingeschreven in het register op 18 januari
2008. Akte 2 wordt opgemaakt op 16 juli 2008 en ingeschreven in het register op 17 juli 2008. In
dit geval is er geen sprake van een verkrijging binnen zes maanden omdat het tijdstip van
opmaken van de akte bepalend is en niet de datum van inschrijving in het register.
Stel een aannemer bouwt een nieuwe woning en verkoopt en levert deze na de realisatie aan
particulier de Vries. De akte van levering wordt opgemaakt op 20 mei 2009. Er wordt met
omzetbelasting over de koopsom van € 200.000 geleverd omdat er sprake is van nieuw
vervaardigd vastgoed.

62

63
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Besluit van 31 oktober 2012, nr. BLKB2012/1752M met een wijziging BLKB2014/2176M d.d.
18 december 2014. In dit samenloopbesluit wordt het inhaaleffect van de samenloopvrijstelling
bij art. 9-4 WBR voorkomen. Er is dan bij de eerste verkrijging geen overdrachtsbelasting
verschuldigd omdat er al op grond van de wet omzetbelasting verschuldigd is (samenloopvrijstelling) die aftrekbaar is. Op grond van het samenloopbesluit bestaat er dan toch recht op
vermindering van de grondslag voor de overdrachtsbelasting.
Art. 13 lid 1 WBR 1970. In de periode 1 september 2012 tot 1 januari 2015 gold een periode van 36
maanden.
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De Vries verkoopt en levert de woning aan particulier Willemsen. Er wordt een akte van levering
opgemaakt op 17 augustus 2009. Deze keer wordt er geleverd met overdrachtsbelasting over de
koopsom van € 250.000 omdat particulier de Vries geen ondernemer is voor de omzetbelasting.
Omdat de tweede verkrijging binnen zes maanden ligt van de eerste verkrijging wordt de
maatstaf van heffing bij de tweede verkrijging verminderd met het bedrag waarover bij de eerste
verkrijging niet aftrekbare omzetbelasting afgedragen is.
Veelal is het gebruikelijk dat de partij die het vastgoed binnen zes maanden opnieuw levert, de
verschuldigde overdrachtsbelasting van de eerste verkrijging verhaalt op de uiteindelijke verkrijger.
Om die reden is het vaak in het belang van de verkoper om het verkregen vastgoed binnen zes
maanden te kunnen doorleveren.

Als er vrij op naam verkocht wordt, komen de kosten van de overdrachtsbelasting
voor rekening van de verkoper. Bij een woning die verkocht wordt met overdrachtsbelasting voor € 350.000 vrij op naam, bedraagt de verschuldigde overdrachtsbelasting 6/106 maal € 350.000.64
4.3.5

Vrijstellingen

Er zijn een aantal wettelijke vrijstellingen van overdrachtsbelasting voor de verkrijging vastgoed en de beperkte rechten op vastgoed.
Ik behandel de meest voorkomende en voor het onderzoek relevante vrijstellingen.65 De meest voorkomende vrijstelling is die ter voorkoming van dubbele heffing
van omzetbelasting en overdrachtsbelasting betreffende één en dezelfde transactie
op grond van art. 15 lid 1 letter a WBR 1970 rechtsverkeer.
Binnen dit artikel wordt de samenloop van omzetbelasting en overdrachtsbelasting bedoeld bij een verkrijging als gevolg van een levering in de zin van art. 11,
eerste lid, onderdeel a, onder 1, van de Wet OB 1968 en als gevolg van ‘levering’ van
een beperkt recht die voor de heffing van de omzetbelasting wordt aangemerkt als
dienst, te weten de verhuur van vastgoed.66 Als de verkrijger op grond van de Wet
OB 1968 de omzetbelasting met betrekking tot het vastgoed in het geheel niet kan
aftrekken of het vastgoed niet als bedrijfsmiddel is gebruikt, is deze verkrijging
vrijgesteld van overdrachtsbelasting.
De vastgoedlevering door een ondernemer is in de volgende gevallen onderworpen
aan omzetbelasting:
1. Als een (deel van een) gebouw en het erbij behorende terrein wordt geleverd vóór,
op of uiterlijk twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming van het gebouw.
2. Als een bouwterrein wordt geleverd.
3. Als vastgoed wordt geleverd, anders bedoeld onder 1 of 2, en de koper de
verschuldigde omzetbelasting voor ten minste voor 90% in aftrek kan brengen,
waarbij er een verzoek wordt gedaan voor belaste levering.
64
65

66

Dit volgt uit art. 9 WBR 1970.
De niet behandelde wettelijke vrijstellingen zijn de vrijstelling van overdrachtsbelasting op grond
van een interne reorganisatie, op grond van relatie, de vrijstellingen voor overheidsinstellingen,
voor onderwijsinstellingen, voor verkrijgingen van Natuurschoonwetlandgoederen, voor verkrijgingen van cultuurgrond en natuurgrond, verkrijgingen van kabel- en netwerken en voor
verkrijgingen van verkrijging door lichamen die de bevordering van stedelijke herstructurering
ten doel hebben.
Art. 11, eerste lid, onderdeel b, slotalinea van de Wet OB 1968.
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De vrijstelling van de overdrachtsbelasting geldt niet indien er op grond van geval
art. 11 lid 1 letter a sub 2 Wet OB 1968 jo. art. 6 Uitv.besch.OB omzetbelasting
verschuldigd is over een levering. Opteren voor een belaste levering is dus geen
wettelijke grond om een vrijgestelde verkrijging voor de overdrachtsbelasting te
hebben.
In het eerste geval is de verkrijging voor de overdrachtsbelasting niet vrijgesteld
als het goed als bedrijfsmiddel is gebruikt en de verkrijger de omzetbelasting op
grond van art. 15 van de Wet OB 1968 geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen.
Een op grond van de wet (geval 1) belaste levering voor de omzetbelasting van
vastgoed dat niet als bedrijfsmiddel is gebruikt, is derhalve vrijgesteld voor de
overdrachtsbelasting.
Als het vastgoed wel als bedrijfsmiddel is gebruikt, is de verkrijging alleen
vrijgesteld van overdrachtsbelasting als de verkrijger de verschuldigde omzetbelasting in het geheel niet in aftrek kan brengen.
De criteria wanneer vastgoed voor de overdrachtsbelasting gebruikt is als bedrijfsmiddel zijn uitgewerkt in het Besluit samenloop overdrachtsbelasting en omzetbelasting.67 Voor de uitleg of er sprake is van gebruik als bedrijfsmiddel wordt aangesloten
bij de eerste ingebruikneming als bedoeld in art. 11, eerste lid, onderdeel a, 1 Wet OB
1968. Het gaat, aldus het Besluit, om het feitelijk voor het eerst en op duurzame wijze
gebruikmaken van het vastgoed in overeenstemming met de objectieve bestemming
van het vastgoed.
Een ondernemer die bijvoorbeeld een bouwterrein verkoopt en levert aan een projectontwikkelaar
is op grond van de wet omzetbelasting verschuldigd. Voor de vraag of er een vrijstelling geldt voor
de overdrachtsbelasting, is het dus van belang of het bouwterrein is gebruikt als bedrijfsmiddel.
Als het bouwterrein niet als bedrijfsmiddel is gebruikt dan is de verkrijging vrijgesteld van
overdrachtsbelasting. Als het bouwterrein wel als bedrijfsmiddel is gebruikt, dan is de verkrijging
alleen vrijgesteld van overdrachtsbelasting als de verkrijger de omzetbelasting in het geheel niet in
aftrek kan brengen. Op grond van par. 2.1.2 van het Besluit blijft voor de toepassing van de
samenloopvrijstelling een bouwterrein een ongebruikt bedrijfsmiddel totdat op het terrein bebouwing wordt gerealiseerd.

Als een beperkt recht onder de waarde wordt gevestigd of overgedragen is dit voor de
omzetbelasting een dienst, te weten verhuur. In beginsel is de verhuur vrijgesteld van
omzetbelasting. Onder voorwaarden kunnen partijen opteren voor belaste verhuur.
Als partijen binnen de mogelijkheden hebben geopteerd voor belaste verhuur dan
is voor de overdrachtsbelasting een verkrijging van een dergelijk recht vrijgesteld als
het vastgoed nog niet als bedrijfsmiddel is gebruikt68 (dit in tegenstelling tot het
opteren voor een met omzetbelasting belaste levering).
Voor de notaris en de fiscus betekent voorgaande dat er moet worden vastgesteld:
1. of er een beperkt recht wordt geleverd;

67
68
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DGB 2010/1124 M, d.d. 14 september 2010, later vervangen door BLKB2012/1752M d.d. 31 oktober
2012 met een wijziging BLKB2014/2176M d.d. 18 december 2014.
Art. 15, eerste lid, letter a WBR 1970.
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2. of de verkoper ondernemer is voor de omzetbelasting;
3. wat de waarde in het economische verkeer is van het beperkte recht en van de
onderliggende onroerende zaak;
4. of de verkoopprijs lager ligt dan de waarde van het beperkte recht en van de
onderliggende onroerende zaak;
5. of er sprake is van een levering of een dienst;
6. of de levering op grond van de wet belast is met omzetbelasting;
7. of voor de dienst binnen de wettelijke mogelijkheden wordt geopteerd voor
belaste verhuur;
8. of het vastgoed is gebruikt als bedrijfsmiddel;
9. of de verkrijger in het geheel geen recht heeft op aftrek voorbelasting;
om te kunnen bepalen of er overdrachtsbelasting verschuldigd is over de verkrijging
van het vastgoed.
4.3.6

Herziening omzetbelasting en de vrijstelling overdrachtsbelasting

Als een verkrijger van vastgoed, het vastgoed verkrijgt onder de vrijstelling voor de
overdrachtsbelasting van art. 15, lid 1 letter a WBR 1970 omdat de verkrijger de
omzetbelasting met betrekking tot de verkrijging van het vastgoed in het geheel niet
kan aftrekken en de verkrijger binnen de herzieningstermijn69 van de omzetbelasting alsnog recht krijgt op aftrek van een deel van de omzetbelasting met betrekking
tot dat vastgoed, dan wordt de verkrijger alsnog overdrachtsbelasting verschuldigd
over de verkrijging.
Stel een projectontwikkelaar verkoopt en levert een nieuw gebouwd kantoorpand aan een
belegger. Deze belegger gaat dit kantoorpand verhuren aan een bank vrijgesteld van omzetbelasting. De levering van het nieuwe kantoorpand is op grond van de wet belast met omzetbelasting.
Het kantoorpand is wel als bedrijfsmiddel gebruikt, maar zit nog binnen de tweejaarstermijn en de
verkrijger van het kantoorpand kan de omzetbelasting niet in aftrek brengen. Het kantoorpand
wordt immers voor vrijgestelde prestaties gebruikt. Stel nu dat binnen de herzieningstermijn het
kantoorpand belast verhuurd gaat worden. De belegger kan dan op grond van de wet een deel van
de voorbelasting in vooraftrek brengen op grond van de herzieningsregels. Dit betekent dus dat de
belegger uiteindelijk wel recht op vooraftrek heeft van de omzetbelasting die verschuldigd is op
grond van de levering van het kantoorpand door de projectontwikkelaar. Derhalve wordt de
belegger alsnog overdrachtsbelasting verschuldigd over de verkrijging van het kantoorpand.70

Projectontwikkelaarsresolutie
Op grond van de zogenoemde projectontwikkelaarsresolutie71 blijft bij de volgende
drie situaties de heffing van overdrachtsbelasting achterwege doordat de inspecteurs op grond van de hardheidsclausule een kwijtschelding van de verschuldigde
overdrachtsbelasting mogen verlenen:
1. Het vastgoed wordt geleverd binnen de fiscale eenheid in de zin van de Wet OB
1968.

69
70
71

Zie par. 3.2. voor de herzieningstermijn in de omzetbelasting.
HR 16 september 1981, 20 548, BNB 1982/28.
Voorheen IB 88/670, d.d. 14 juli 1988 en CPP 2002/897M, d.d. 13 mei 2002. Deze Besluiten zijn
ingetrokken op 14 september 2010 door Besluit DGB2010/1124M, d.d. 14 september 2010.
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Bij een vastgoedlevering binnen de fiscale eenheid voor de omzetbelasting is
geen omzetbelasting verschuldigd. De ondernemingen binnen de fiscale eenheid
vormen immers voor de omzetbelasting één belastingplichtige. In dit geval blijft
de heffing van overdrachtsbelasting toch achterwege indien zonder het bestaan
van de fiscale eenheid ter zake van de levering van rechtswege omzetbelasting
verschuldigd zou zijn geweest, mits de verkoper het vastgoed niet als bedrijfsmiddel heeft gebruikt of wel als bedrijfsmiddel heeft gebruikt, maar de verkrijger
de omzetbelasting niet geheel of gedeeltelijk in aftrek had kunnen brengen.
2. Het vastgoed wordt geleverd met toepassing van art. 37d Wet OB 1968 (overdracht onderneming).
Ook hier gelden dezelfde voorwaarden als onder punt één om bij een dergelijke
verkrijging toch vrijgesteld van overdrachtsbelasting te kunnen verkrijgen.
3. Nieuw vervaardigd vastgoed wordt door een projectontwikkelaar voor de verkoop verhuurd.
De reden om vastgoed eerst te verhuren ligt veelal in het feit dat de verkoopopbrengst van een verhuurd vastgoed veelal hoger ligt dan de verkoopopbrengst
van leegstaand vastgoed. Echter als bij de vastgoedlevering het vastgoed als
bedrijfsmiddel is gebruikt geldt de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting
uitsluitend indien de verkrijger geen recht heeft op vooraftrek van de omzetbelasting die verschuldigd is over de vastgoedlevering. Dit is alleen het geval als het
gehele vastgoed vrijgesteld wordt verhuurd.
Op grond van de resolutie blijft in een dergelijk geval de heffing van overdrachtsbelasting toch achterwege indien:
A. de notariële akte waarin de levering plaatsvindt, wordt verleden binnen een
tijdvak van zes maanden gerekend vanaf de ingangsdatum van de verhuur of,
indien het gebouw al voor die datum in gebruik is genomen, gerekend vanaf
de datum van eerste ingebruikname; en
B. de levering van rechtswege belast is met omzetbelasting, tenzij de heffing
van omzetbelasting achterwege blijft op grond van het onder twee genoemde geval; en
C. de verkoper heeft niet het oogmerk om het gebouw te exploiteren.
Het genoemde oogmerk wordt pas getoetst op het tijdstip dat niet meer wordt
voldaan aan de voorwaarden voor de (wettelijke) samenloopvrijstelling.
4.3.7

Sanctiebepaling

Bij een voor de omzetbelasting belaste levering of dienst, wordt de verschuldigde
omzetbelasting berekend over het in rekening gebrachte bedrag en niet over de
waarde van het vastgoed.
Als een koper dus geen of slechts gedeeltelijk recht op aftrek heeft van de
omzetbelasting zou de koper omzetbelasting kunnen besparen door middel van
het kopen van vastgoed voor een te lage prijs.72
72
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Immers voor de omzetbelasting is de maatstaf van heffing de waarde van de totale tegenprestatie.

Wet op belastingen van rechtsverkeer

4.3.8

Denk bijvoorbeeld aan een particulier die van de BV waar hij aandeelhouder van
is, nieuw gebouwd vastgoed koopt dat belast is met omzetbelasting.
Als de waarde van het vastgoed € 300.000 bedraagt, maar hij koopt het vastgoed
voor € 200.000 bespaart hij de omzetbelasting over € 100.000.
In art. 15 lid 4 WBR 1970 is bepaald dat:
– als iemand vastgoed verkrijgt krachtens een levering of dienst in de zin van de
Wet OB 1968 ter zake waarvan omzetbelasting is verschuldigd; en
– als de vergoeding waarover omzetbelasting verschuldigd is, bedoeld in art. 8,
eerste lid van die wet, vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting, lager is
dan de waarde van de onroerende zaak als bedoeld in art. 9;73 en
– als de verkrijger de in rekening gebrachte omzetbelasting voor minder dan 90% in
aftrek kan brengen op grond van art. 15 Wet OB 1968
dan is over de verkrijging ook overdrachtsbelasting verschuldigd.
Art. 9 WBR 1970 bepaalt dat de maatstaf van heffing voor de overdrachtsbelasting wordt
berekend over de waarde van het vastgoed of de tegenprestatie. De waarde van het
vastgoed is op grond van art. 52 WBR 1970 de waarde in het economische verkeer.74
Art. 9 lid 6 WBR bepaalt dat indien op grond van art. 15, vierde lid WBR 1970, de
vrijstelling niet van toepassing is, de waarde ten minste wordt gesteld op de kostprijs
van de onroerende zaak of van de zaak waarop het recht of de dienst betrekking
heeft, met inbegrip van de omzetbelasting, zoals die zou ontstaan bij de voortbrenging door een onafhankelijke derde op het tijdstip van de verkrijging.
In het voorbeeld van de particulier (niet-ondernemer) die vastgoed koopt van zijn BV voor
€ 200.000 terwijl de waarde in het economisch verkeer € 300.000 is, zijn de gevolgen als volgt:
1. De verkopende BV moet omzetbelasting voldoen over € 200.000.
2. De kopende particulier kan deze omzetbelasting niet in aftrek brengen.
3. De verkrijgende particulier is ook overdrachtsbelasting verschuldigd over € 300.000 te weten
€ 18.000 op grond van bovenstaande bepaling.75

Ook hier geldt dus weer dat het voor de notaris en de fiscus van essentieel belang is
om vast te stellen of en zo ja, over welk bedrag omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting verschuldigd is. Zeker bij een vastgoedmarkt met leegstand en onverhuurbaarheid moet de notaris alert zijn op leveringen onder de kostprijs. Dit geldt ook bij
leveringen tussen gelieerde partijen.
4.3.8

Wijze van heffing

Op grond van art. 16 WBR 1970 wordt de overdrachtsbelasting geheven van de
verkrijger. De belasting moet worden voldaan op aangifte.76

73

74
75
76

Op grond van laatste zin in art. 15 lid 5 WBR 1970 wordt de waarde ten minste gesteld op de
kostprijs van de onroerende zaak (inclusief omzetbelasting) die zou zijn ontstaan als een
onafhankelijke derde op het tijdstip van de verkrijging de zaak zou hebben voortgebracht.
Zie hoofdstuk 6 over de waarde in het economische verkeer.
Of 2 procent over € 300.000, zijnde € 6.000 als er sprak is van een woning.
Art. 17 WBR 1970.
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Omdat een juridische verkrijging van in Nederland gelegen vastgoed alleen mogelijk is door onder meer een notariële akte op te maken, is de notariële akte op grond
van art. 18 WBR 1970 juncto art. 7 Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer
1971 de aangifte:
‘Het verschuldigde bedrag aan overdrachtsbelasting wordt vermeld in een aan de
voet van de akte gestelde, door de verkrijger of namens deze door de persoon die de
akte heeft opgesteld, ondertekende verklaring.
Voor zover in de akte niet alle gegevens voorkomen waarvan kennisneming van
belang kan zijn voor de heffing van de belasting, dienen deze te worden opgenomen
in die verklaring.’
De notaris is op grond van art. 7 derde lid Uitvoeringsbesluit belastingen van
rechtsverkeer 1971 hoofdelijk aansprakelijk voor de belasting welke is verschuldigd
wegens de verkrijging waarvan de akte is opgemaakt, zulks tot het bedrag dat
ingevolge de inhoud van die akte is verschuldigd.
Dit betekent dus dat de notaris de juiste fiscale conclusie moet trekken voor de
verschuldigdheid van de overdrachtsbelasting, de maatstaf van heffing en de toepasbaarheid van een vrijstelling.
4.3.9

Prikkels en tendensen

Overdrachtsbelasting vormt een kostenpost voor de verkrijger. Een verkrijger van
vastgoed wil of geen overdrachtsbelasting of een zo laag mogelijk bedrag verschuldigd
zijn over de verkrijging van vastgoed. Als een verkrijger de eventuele omzetbelasting
(deels) niet kan aftrekken, kan er een prikkel bestaan om de verkrijging van vastgoed
vrijgesteld van omzetbelasting te verkrijgen, waarbij er dan veelal overdrachtsbelasting verschuldigd is.
De juistheid van de toepassing van de overdrachtsbelasting dient op basis van de
feiten te worden vastgesteld.
De gelegenheid om de feiten zodanig te presenteren zodat de gewenste uitkomst
voor de overdrachtsbelasting behaald wordt, schat ik hoger in bij vastgoedtransacties tussen partijen die een relatie met elkaar hebben dan bij vastgoedtransacties
tussen derden. Als bijvoorbeeld een particuliere aandeelhouder vastgoed koopt van
de eigen rechtspersoon, kan deze aandeelhouder het belang van zijn of haar rol laten
prefereren boven het mogelijke tegenstrijdige belang van de handelende rechtspersoon.
Deze vermoede combinatie van prikkels en gelegenheid vormt de basis voor de
microtheorieën die in dit onderzoek wordt gebruikt.
Omdat de grondslag voor de overdrachtsbelasting de hoogste van de totale
tegenprestatie en de waarde in het economische verkeer is, dient vastgesteld te
worden bij vastgoedtransacties of de koopsom ten minste gelijk is aan de waarde in
het economische verkeer.
Ik verwacht dat de kans hoger is dat bij een vastgoedtransactie tussen gelieerde
partijen de tegenprestatie lager ligt dan de waarde in het economische verkeer dan
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bij een vastgoedtransactie tussen derden. Bij een vastgoedtransactie tussen gelieerde
partijen is er meer gelegenheid om ook onderling een korting af te spreken op de
vergoeding voor de vastgoedtransactie. Bij een verkrijging met een vrijstelling van
overdrachtsbelasting omdat er belast met omzetbelasting verkregen wordt en de
verkrijger de omzetbelasting voor minder dan 90% kan aftrekken, is het van belang
om de juistheid van de koopsom ten opzichte van de waarde in het economische
verkeer vast te stellen. Indien bij een dergelijke situatie de koopsom lager is dan de
waarde in het economische verkeer, is er naast omzetbelasting voor de vastgoedtransactie ook overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde in het economische verkeer (strafheffing).
4.4

Successiewet

4.4.1

Inleiding

Over vastgoedtransacties, waarbij rechten door middel van een erfenis of een
schenking overgaan, is onder bepaalde condities belasting verschuldigd. In deze
paragraaf worden de hoofdlijnen van de relevante bepalingen van de Successiewet
1956 (hierna SW 1956) uitgewerkt voor zover deze betrekking hebben op het erven
of schenken van in Nederland gelegen vastgoed.
Tevens wordt ingegaan op de te verwachten tendens inzake de toegekende
waarde aan dat vastgoed voor de erfenis en de schenking.
4.4.2

Wettelijke bepalingen

Op basis van art. 1 SW 1956 worden de volgende belastingen geheven:
1 erfbelasting over de waarde van al wat krachtens erfrecht wordt verkregen door
het overlijden van iemand die ten tijde van het overlijden in Nederland woonde;
2 schenkbelasting over de waarde van al wat krachtens schenking wordt verkregen
van iemand die ten tijde van de schenking in Nederland woonde.
Uit de wettelijke bepaling van het eerste artikel SW 1956 blijkt dat bij een erfenis of
een schenking Nederland heffingsbevoegd is als de overledene of de schenker
binnen Nederland woonde ten tijde van het overlijden of schenken.
Op grond van art. 1, zevende lid SW 1956 wordt onder schenking voor de toepassing
van deze wet onder meer verstaan de gift, bedoeld als in art. 186, tweede lid, van
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover art. 1377 niet van toepassing is.
Art. 186, tweede lid BW7 luidt:
‘Als gift wordt aangemerkt iedere handeling die er toe strekt dat degeen die de handeling verricht,
een ander ten koste van eigen vermogen verrijkt. Zolang degene tot wiens verrijking de handeling

77

In art. 13 SW 1956 wordt gesproken over verkrijgingen uit levensverzekering, ongevallenverzekering en derdenbeding.
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strekt, de prestatie niet heeft ontvangen, noch daarop aanspraak kan maken, worden handelingen
als bedoeld in de eerste volzin niet beschouwd als gift.’

Een Nederlander, die binnen Nederland heeft gewoond en binnen tien jaren, nadat
hij Nederland heeft verlaten, is overleden of een schenking heeft gedaan, wordt
geacht ten tijde van zijn overlijden of van het doen van de schenking binnen
Nederland te hebben gewoond.78 Deze bepaling geldt alleen voor Nederlanders.
Voor niet-Nederlanders geldt dat als zij binnen Nederland hebben gewoond en
binnen een jaar, nadat zij Nederland metterwoon hebben verlaten, een schenking
hebben gedaan, zij geacht worden ten tijde van de schenking binnen Nederland te
hebben gewoond.79
Als een schenker of een overledene die een erfenis nalaat in Nederland woonde of
geacht wordt in Nederland te wonen en een schenking doet of een erfenis nalaat die
(ook) bestaat vastgoed gelegen in het buitenland, is de schenking of de vererving van
dit vastgoed ook belast in Nederland voor de Successiewet. Echter in dit onderzoek
wordt uitsluitend gekeken naar de fiscale risico’s die gepaard gaan met vastgoedtransacties die in Nederland zijn gelegen.
De erfbelasting wordt geheven van hetgeen ieder verkrijgt, eventueel na aftrek
van zijn aandeel in de volgens de Successiewet voor aftrek in aanmerking komende
schulden, legaten en lasten.80
De schenkbelasting wordt geheven van hetgeen de begiftigde verkrijgt, eventueel
na aftrek van aan de schenking verbonden lasten en verplichtingen, waardoor hetzij
de schenker, hetzij een derde wordt gebaat.81
Art. 21 eerste lid SW 1956 bepaalt:
‘Het verkregene wordt in aanmerking genomen naar de waarde welke daaraan op het tijdstip van
de verkrijging in het economische verkeer kan worden toegekend.’

De hoofdregel is dat de waarde van de erfenis of de schenking wordt bepaald naar de
waarde in het economische verkeer.82
Dit betekent dat als bijvoorbeeld een vader een kantoorpand verkoopt aan zijn dochter voor
€ 100.000 er voor de Successiewet gekeken moet worden naar de waarde in het economische
verkeer ten tijde van de verkrijging.
Stel deze waarde van het kantoorpand in het economische verkeer € 300.000 bedraagt dan
dient er over het verschil van € 200.000 schenkingsrecht betaald te worden.83

78
79
80
81
82
83
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Art. 3, eerste lid SW 1956.
Art. 3, tweede lid SW 1956.
Art. 5, eerste lid SW 1956.
Art. 5, tweede lid SW 1956.
Voor de uitwerking van de betekenis van de waarde in het economische verkeer verwijs ik naar
par. 6.5.
Eventueel nog na aftrek van een vrijstelling.

Successiewet

4.4.3

Het derde lid van art. 21 SW 1956 bepaalt dat als vastgoed in gebruik is als een
woning, de waarde van die woning in aanmerking wordt genomen naar hoofdstuk IV
van de Wet waardering onroerende zaken voor dat vastgoed vastgestelde waarde
voor het kalenderjaar waarin de verkrijging plaatsvindt dan wel, ingeval de verkrijger daarvoor kiest, voor het op dat kalenderjaar volgende kalenderjaar. Indien de
woning deel uitmaakt van vastgoed als bedoeld in art. 16 van de Wet waardering
onroerende zaken, wordt de waarde van de woning gesteld op het gedeelte van de
waarde van de onroerende zaak dat kan worden toegerekend aan de woning.84
Bovenstaande bepaling betekent dus dat voor vastgoed dat in gebruik is als een
woning, de waarde van die woning wordt genomen zoals die is vastgesteld voor de
Wet WOZ voor het kalenderjaar waarin de verkrijging plaatsvindt of het daarop
volgende kalenderjaar als de verkrijger daarvoor kiest. Als slechts een deel van het
vastgoed in gebruik is als een woning, wordt alleen het deel van de woning gesteld
op de waarde volgens de Wet WOZ en het overige deel voor de waarde in het
economische verkeer.85
De erf- en schenkbelasting is verschuldigd door de verkrijger.86
4.4.3

Tarief 2016

In art. 24 SW 1956 staat het tarief van de belasting. Het tarief is afhankelijk van de
hoogte van de waarde van de verkrijging en de type relatie tussen de schenker en de
verkrijger.
Gedeelte van de belaste
verkrijging tussen

en

€0
€ 121.903 en hoger

€ 121.903
–

Indien verkregen door partner
of afstammelingen in de
rechte lijn1
10%
20%

In overige gevallen

30%
40%

1. Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom
verschuldigde, vermeerderd met 80% daarvan.

Het tweede lid van art. 24 SW 1956 bepaalt dat de overdrachtsbelasting, voor zover
die niet heeft geleid tot toepassing van art. 13 van de Wet op de belastingen van
rechtsverkeer, die is betaald over het bedrag waarover schenkbelasting is verschuldigd, strekt in mindering van de schenkbelasting.
In art. 32 SW 1956 zijn er subjectieve vrijstellingen voor de erfbelasting opgenomen,
voor verkrijgingen door:
– partner;
– kinderen;
84
85
86

Ik verwijs voor de Wet waardering onroerende zaken naar hoofdstuk 4.
Er zijn nog enkele wettelijke bepalingen voor de te hanteren waarde voor woningen in de SW
1956 waarvan de behandeling hier verder achterwege blijft.
Art. 36 SW 1956.
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– kleinkinderen;
– ouders;
– overige verkrijgers.
Art. 33 SW 1956 definieert een aantal vrijstellingen van schenkbelasting voor
bepaalde verkrijgingen met verschillende bedragen aan vrijstelling.
De belasting wordt op grond van art. 36 SW 1956 geheven van de verkrijger.
Voor de Successiewet gelden de reguliere drie, vijf en twaalf jaren die gelden voor de
bevoegdheid van een inspecteur om een aanslag of een navorderingsaanslag te
mogen opleggen als genoemd in art. 11, derde lid, en art. 16, derde en vierde lid, van
de AWR 1959.87 Art. 66 eerste lid SW 1956 bepaalt wel wanneer de termijn van
navordering ingaat:
1°. voor de erfbelasting na de dag van inschrijving van de akte van overlijden in de
registers van de burgerlijke stand, met dien verstande dat in de gevallen, bedoeld
in art. 45, tweede en derde lid, de termijnen niet eerder beginnen te lopen dan
vanaf de dag waarop de termijn van aangifte ingaat en worden verlengd met de
tijd dat de termijn van aangifte niet loopt;
2°. voor de schenkbelasting, ingeval geen aangifte is gedaan, na de dag van inschrijving van de akte van overlijden van de schenker of van de begiftigde in de
registers van de burgerlijke stand, dan wel ingeval niet tijdig aangifte is gedaan,
na de dag van die aangifte.
Er geldt een termijn van twintig jaar waarbinnen de inspecteur een aanslag op mag
leggen indien zowel de schenker als de begiftigde een rechtspersoon is.88
4.4.4

Prikkels en tendensen

Gezien de bepalingen in de Successiewet valt te verwachten dat er bij schenken en
erven van vastgoed een prikkel bestaat om de waarde van het vastgoed zo laag
mogelijk te willen houden. Een lagere waarde voor het vastgoed kan een besparing
betekenen voor de hoogte van de schenk- en erfbelasting. Ook voor de juistheid van
de toepassing van de Successiewet is het derhalve van belang om in de relevante
gevallen informatie te verzamelen over de gehanteerde waarde voor de Successiewet en deze te vergelijken met de waarde in het economische verkeer. Het risico van
een te lage waarde voor de Successiewet lijkt bij vastgoed dat gebruikt wordt als
woning mogelijk kleiner, omdat voor deze type schenkingen en erfenissen in de
Successiewet geregeld is dat de WOZ-waarde van die woning als grondslag geldt.

87
88
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Art. 66, eerste lid SW 1956.
Art. 66, eerste lid ten tweede SW 1956. Dit artikel bepaald ook dat als er een opschortende
voorwaarde aan de schenking is verbonden die termijn van drie, vijf of twintig jaren niet vroeger
in dan na de vervulling van de voorwaarde.

Loonbelasting

4.5

Loonbelasting

4.5.1

Inleiding

4.5.2

In deze paragraaf wordt in hoofdlijn ingegaan op de specifieke bepalingen voor
vastgoedtransacties in de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna Wet LB 1964). Aan
het einde van deze paragraaf werk ik de verwachtingen uit over prikkels en
tendensen die uitgaan van deze wettelijke bepalingen
4.5.2

Wettelijke bepalingen

In art. 1 Wet LB 1964 wordt bepaald dat er onder de naam loonbelasting van
werknemers of hun inhoudingsplichtige, van artiesten, van beroepssporters, van
buitenlandse gezelschappen en van bij of krachtens deze wet aan te wijzen andere
personen een directe belasting wordt geheven.
De werknemer is de natuurlijke persoon die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke of in publiekrechtelijke dienstbetrekking staat of van een inhoudingsplichtige loon geniet uit een vroegere privaatrechtelijke of publiekrechtelijke
dienstbetrekking van hemzelf of van een ander, dan wel uit een bestaande privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking van een ander.89
Het voorwerp voor de loonbelasting is op grond van art. 9, eerste lid Wet LB 1964,
het belastbare loon. Het belastbare loon is als gevolg van het tweede lid van dit
artikel het gezamenlijke bedrag aan loon.
Loon is vervolgens al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten.90
Op grond van art. 13, eerste lid Wet LB 1964 wordt niet in geld genoten loon in
aanmerking genomen naar de waarde die daaraan in het economische verkeer kan
worden toegerekend. Tot en met eind 2010 gold de wettelijke aanvulling in art. 13,
eerste lid Wet LB dat bij niet in geld genoten loon de waarde in het economische
verkeer wordt gehanteerd, met dien verstande dat voor zover de verwerving van het
loon het gebruik of verbruik daarvan meebrengt, de waarde wordt gesteld op ten
hoogste het bedrag van de besparing.
Met ingang van 1 januari 2011 is in het nieuwe art. 13 lid 1 Wet LB 1964 voor niet in
geld genoten loon bepaald dat:
Niet in geld genoten loon wordt in aanmerking genomen naar de waarde die
daaraan in het economische verkeer kan worden toegekend, met dien verstande dat
ingeval door een derde, niet zijnde een met de inhoudingsplichtige verbonden
vennootschap, ter zake van het niet in geld genoten loon een bedrag aan de

89
90

Art. 2, tweede lid Wet LB 1964.
Art. 10, eerste lid Wet LB 1964.
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inhoudingsplichtige in rekening wordt gebracht, het door de derde in rekening
gebrachte bedrag in aanmerking wordt genomen.
Met betrekking tot niet in geld genoten loon in de vorm van verstrekkingen van
branche-eigen producten van het bedrijf van de inhoudingsplichtige dan wel van het
bedrijf van een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap, wordt, in
zoverre in afwijking van het eerste lid, ingeval voor de aanschaf van deze producten
in het economische verkeer aan een derde, onder voor het overige overeenkomstige
omstandigheden, een bedrag in rekening zou worden gebracht, het aan deze derde
in rekening te brengen bedrag in aanmerking genomen.
Stel een werkgever verkoopt een woonhuis met een waarde in het economische verkeer van
€ 250.000 aan haar werknemer voor een bedrag van € 150.000 en verleent hiermee een korting
van € 100.000.
Omdat loon is al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten, valt de korting voor dit
woonhuis ook onder het loonbegrip.
Omdat het niet in geld genoten loon betreft, wordt de waarde in het economische verkeer
genomen voor de hoogte van het loon. Dit betekent in dit voorbeeld € 250.000.

Op grond van art. 13, zevende lid Wet LB 1964, wordt deze waarde verminderd met
het bedrag dat de werknemer in rekening is gebracht.
In het voorbeeld is € 150.000 in rekening gebracht, zodat € 100.000 als loon in de
loonheffing betrokken wordt.
4.5.3

Tarief 2016

Het tarief van de loonbelasting loopt op grond van art. 20a Wet LB 1964 op tot 52%
over het belastbaar loon.
4.5.4

Prikkels en tendensen

Gezien de wettelijke bepalingen van de Wet LB 1964 valt te verwachten dat het risico
bestaat dat werkgevers werknemers korting verstrekken bij de verkoop en levering
van onroerende zaken. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan korting door bouwbedrijven voor de aankoop van grond of woonhuizen. Door middel van het niet als
loon aanmerken van de korting, willen de werkgever en de werknemer de loonbelasting besparen. Indien een aandeelhouder ook in dienstbetrekking is bij een
rechtspersoon, kan de loonbelasting ook spelen voor voordelen met betrekking tot
vastgoedtransacties tussen de rechtspersoon en de aandeelhouder/werknemer.
Een andere tendens kan zijn dat een werkgever bewust meer betaalt voor de
aankoop van een onroerende zaak aan een werknemer. Omdat loon al hetgeen is dat
uit een dienstbetrekking of voormalige dienstbetrekking wordt genoten, kan ook het
betaalde surplus boven de waarde in het economische verkeer belastbaar loon
vormen.
Bij loon in natura wordt de waarde van het netto voordeel vastgesteld op de
waarde in het economische verkeer van het voordeel. Ook hier bestaat de prikkel en
de tendens om deze waarde te laag vast te stellen om zodoende loonbelasting te
voorkomen of te besparen.
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4.6.1

Inleiding

4.6.2

In deze paragraaf ga ik in op de hoofdlijnen van de Wet inkomstenbelasting 2001
(hierna Wet IB 2001) met betrekking tot de transacties van vastgoed. Deze paragraaf
sluit ik af met een samenvatting van de te verwachten prikkels en tendensen die
uitgaan van deze wetgeving.
4.6.2

Wettelijke bepalingen

Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven van natuurlijke
personen (art. 1.1. Wet IB 2001).
Belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting zijn de natuurlijke personen die:
a. in Nederland wonen (binnenlands belastingplichtigen); of
b. niet in Nederland wonen maar wel Nederlands inkomen genieten (buitenlands
belastingplichtigen) (art. 2.1. Wet IB 2001).
Op grond van art. 6 Nederlands Standaardverdrag worden inkomsten verkregen door
een inwoner van een van de Staten uit vastgoed dat in Nederland ligt in Nederland
belast. Hierbij is voor de invulling van de definitie van vastgoed zaken de wetgeving
van Nederland bepalend.91
Op grond van het derde en vierde lid mag Nederland heffen over de inkomsten
verkregen uit de rechtstreekse exploitatie, uit het verhuren of verpachten, of uit elke
andere vorm van exploitatie van vastgoed. Hierbij zijn bovenstaande bepalingen ook
van toepassing op inkomsten uit vastgoed van een onderneming en op inkomsten uit
vastgoed gebezigd voor het verrichten van zelfstandige arbeid.92
De inkomstenbelasting wordt geheven over het door de belastingplichtige in het
kalenderjaar genoten belastbare inkomen uit (art. 2 lid 3 Wet IB 2001):
a. werk en woning (‘box 1’);
b. aanmerkelijk belang (‘box 2’); en
c. sparen en beleggen (‘box 3’).93
De inkomstenbelasting heeft een systeem van belastingheffing in drie zogenoemde
‘boxen’.

91
92
93

Zie par. 3.10. Civiele recht en vastgoedtransacties.
Gelijkluidende bepalingen zijn opgenomen in art. 6 van the OECD Model Convention.
Art. 2.3 Wet IB 2001.
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Het juiste onderscheid in type inkomen (box) is van belang voor het geldende tarief
over die inkomsten, de verschillen in aftrekposten, de toegestane verminderingen en
aftrekposten en de relevante verliesverrekeningsregels. Elke box heeft een eigen
regime, een eigen heffingsgrondslag en een eigen tarief.
Zo kent de wet de volgende tarieven:
1. box 1 progressief tarief van 8,4% tot 52%;94
2. box 2 25%;95
3. box 3 30%.96
Dit betekent dus dat het van belang is voor de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting in welke box resultaat behaald met vastgoedtransacties valt.
Als een transactieresultaat dat wordt behaald met vastgoed belast wordt in box 1
is het resultaat tegen het progressieve tarief belast of aftrekbaar. In box 3 wordt een
transactieresultaat niet als zodanig belast of aftrekbaar maar wordt over de waarde97 van het bezit van het vastgoed minus de schuld ten aanzien van dat vastgoed98
(nettowaarde) 30% belasting geheven. De fictieve waarde wordt tot 1 januari 2017
gesteld op 4%99 van de waarde van de nettowaarde.100
Bij transactieverliezen met vastgoed is het voordeliger deze in box 1 af te wikkelen
omdat dan die verliezen tegen het progressieve tarief van box 1 aftrekbaar zijn. In
box 3 zijn transactieverliezen met vastgoed niet als zodanig aftrekbaar omdat er
uitsluitend geheven wordt over de waarde van het vermogen op de peildatum.
Het is dan ook van belang om transactiewinsten behaald met vastgoed juist fiscaal te
kwalificeren. In deze paragraaf ga ik dan ook nader in op de relevante bepalingen
van de Wet inkomstenbelasting 2001 in relatie tot vastgoedtransacties.

94
95
96
97

Art. 2.10 Wet IB 2001. In de eerste schijf worden ook nog premies volksverzekering geheven.
Art. 2.12 Wet IB 2001.
Art. 2.13 Wet IB 2001.
Op grond van art. 5.2. Wet IB 2001 wordt de waarde van het vastgoed aan het begin van het
kalenderjaar belast.
98 Art. 5.3 Wet IB 2001.
99 In het Belastingplan 2017 staat opgenomen dat het forfaitaire rendement vanaf 2017 wordt
gebaseerd op de landelijk gemiddelde verdeling van het box 3-vermogen over spaargeld én
beleggingen. Deze vermogensmix wordt afgeleid uit alle belastingaangiften voor box 3 over 2012.
Over beide vermogenscomponenten – het spaardeel én het beleggingsdeel wordt een forfaitair
rendement gerekend, dat afgeleid wordt uit de in het verleden daadwerkelijk behaalde rendementen. Dat forfaitaire rendement wordt elk jaar weer opnieuw vastgesteld, voorafgaand aan het
belastingjaar, op basis van de meest recente gegevens omtrent het werkelijk behaalde rendement.
Het rendement op het spaardeel wordt afgeleid uit de gemiddelde rentevergoeding over de
voorgaande vijf jaar. Het rendement op het beleggingsdeel is het meetkundig gemiddelde met het
laatste jaar voor een vijftiende deel.
100 Art. 5.2 Wet IB 2001.
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4.6.4

Belastbare inkomen uit werk en woning

Op grond van het eerste lid van art. 3.1 Wet IB 2001 is het belastbaar inkomen het
inkomen uit werk en woning verminderd met de te verrekenen verliezen uit werk en
woning. Dit belastbaar inkomen valt in de zogenoemde box 1.
Het inkomen uit werk en woning is daarbij het gezamenlijke bedrag van onder meer:
a. de belastbare winst uit onderneming;
b. het belastbare loon;
c. het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden.101
Verrekenbare verliezen
Het verlies uit werk en woning wordt verrekend met de inkomens uit werk en
woning van de drie voorafgaande en de negen volgende kalenderjaren.102 Dit
betekent dat er compensabel verlies kan verdampen na negen kalenderjaren. Dit
kan de prikkel vergroten om winstgevende vastgoedtransacties te laten lopen via
personen bij wie de verliesverrekening dreigt te verdampen. Met andere woorden,
de omstandigheid dat bij een persoon compensabele verliezen dreigen te verdampen kan voor de betrokkene een prikkel geven om bepaalde winstgevende vastgoedtransacties als belastbare winst aan te merken, zodat de verliesverdamping
wordt voorkomen. Dit kan ook betekenen dat er een prikkel bestaat om verliezen te
organiseren in box 1 met vastgoedtransacties door te duur vastgoed te kopen of te
goedkoop te verkopen.
4.6.4

Belastbare winst uit onderneming

De belastbare winst uit onderneming is het gezamenlijke bedrag van de winst die
een belastingplichtige als ondernemer geniet uit één of meer ondernemingen
(art. 3.2 Wet IB 2001).
Art. 3.4 Wet IB 2001 verstaat onder een ondernemer:
‘De belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks
wordt verbonden door verbintenissen betreffende die onderneming.’

Het begrip onderneming is in de Wet IB 2001 niet gedefinieerd. Uit de jurisprudentie
en de fiscale literatuur volgt een algemene omschrijving van het begrip onderneming als een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die erop gericht is om via
deelname aan het maatschappelijk verkeer winst te behalen.103 Ook hier is sprake
van een open norm.

101 De volledige elementen die het inkomen uit werk en woning vormen staan in het tweede lid van
art. 3.1 Wet IB 2001.
102 Art. 3.150 eerste lid Wet IB 2001.
103 HR 21 april 1993, BNB 1993/185.
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Hierbij zijn een aantal niet limitatieve criteria te onderkennen, zoals bijvoorbeeld:
duurzaamheid en aard en relatieve omvang werkzaamheden;
omvang brutobaten;
aantal opdrachtgevers;
winstverwachting;
aanwezigheid ondernemersrisico’s;
zelfstandigheid;
geïnvesteerd vermogen;
beschikbare tijd.104

Hoofdstuk 7 van de Wet IB 2001 behandelt de belastingheffing van buitenlands
belastingplichtigen. Ten aanzien van de buitenlandse belastingplichtige wordt de
inkomstenbelasting geheven over het door hem in het kalenderjaar genoten:
a. belastbare inkomen uit werk en woning in Nederland;
b. belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde
vennootschap; en
c. belastbare inkomen uit sparen en beleggen in Nederland (art. 7 lid 1 Wet IB
2001).
Art. 7.2. lid 6 wet IB 2001 bepaalt dat tot het inkomen uit werk en woning in
Nederland behoort: in Nederland gelegen onroerende zaken (…) of rechten waaraan
deze zijn onderworpen, die tot het vermogen van een onderneming behoren,
behoren tot het vermogen van een Nederlandse onderneming.
Een onderneming die in Nederland gelegen vastgoed bezit, heeft voor dat gedeelte in
ieder geval een Nederlandse onderneming. Dit maakt dat het van belang is om een
juiste vermogensetikettering toe te passen voor vastgoed. Als vastgoed ten onrechte
niet tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend, kan dit betekenen dat er een
verkeerde winstberekening plaatsvindt en er een onjuist fiscaal tarief wordt gehanteerd voor resultaten en winsten behaald met dit vastgoed. Soms is het aantrekkelijk
om winsten met vastgoedtransacties wel als winst uit onderneming te kwalificeren
omdat bij winst uit onderneming diverse ondernemersfaciliteiten gelden105 en
omdat verliezen met vastgoed binnen de winstsfeer aftrekbaar zijn van de winst.
4.6.5

Winstbegrip

Op grond van art. 3.2. Wet IB 2001 is de belastbare winst uit onderneming het
gezamenlijke bedrag van de winst die de belastingplichtige als ondernemer geniet
uit een of meer ondernemingen verminderd met de ondernemersaftrek en de MKBwinstvrijstelling. Hierbij is de winst uit onderneming het bedrag van de gezamen-

104 Zie bijvoorbeeld HR 27 februari 2009, nr. 07/11414, V-N 2009/18.27, HR 21 april 1993, nr. 28 189,
V-N 1993/1507, Hof Amsterdam 16 januari 1998, nr. 96/5387, V-N 1998/20.10 en HR 29 mei 2009,
nr. 07/10538, BNB 2009/219.
105 Denk hierbij aan onder andere de investeringsaftrek, zelfstandigenaftrek, startersaftrek, stakingsaftrek, meewerkaftrek en MKB-vrijstelling.
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lijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit
een onderneming (totaalwinst).106
De in een kalenderjaar genoten winst wordt bepaald volgens goed koopmansgebruik
(jaarwinst).107 Dat deel van de totaalwinst dat niet in enig jaar wordt belast, wordt
belast in het laatste jaar van de onderneming (stakingswinst).108
Het begrip goed koopmansgebruik is verder niet in de Wet IB 2001 gedefinieerd,
maar de invulling ervan is overgelaten aan de rechtspraak. De bedrijfseconomische
inzichten en beginselen vormen het uitgangspunt voor het goed koopmansgebruik,
maar als deze benadering de algemene opzet of een beginsel van de belastingwet
tekortdoet, moet de belastingwet prevaleren.109 Dit betekent dus dat er verschillen
kunnen optreden tussen de fiscale en de bedrijfseconomische winstbepaling.
4.6.6

Herinvesteringsreserve

Op grond van art. 3.54 Wet IB 2001 kan onder bepaalde voorwaarden worden
voorkomen dat er belasting wordt geheven over de boekwinst die is ontstaan bij de
verkoop van een bedrijfsmiddel. De belastingheffing wordt – voorlopig – voorkomen
door de behaalde boekwinst te reserveren in een herinvesteringsreserve (hierna
HIR). De bedoeling is dat het verkochte bedrijfsmiddel wordt vervangen door een
bedrijfsmiddel met eenzelfde economische functie. De kostprijs van het nieuwe
bedrijfsmiddel of de bedrijfsmiddelen wordt dan verminderd met het bedrag dat
vrijvalt uit de HIR voor zover het gezamenlijke bedrag van de boekwaarden van die
bedrijfsmiddelen door die afboeking niet daalt beneden het bedrag van de boekwaarde onmiddellijk voorafgaande aan de vervreemding van het bedrijfsmiddel
waarvoor de HIR is gevormd.110
Indien er niet wordt voldaan aan de fiscale voorwaarden om een vervangend
bedrijfsmiddel te investeren valt de gevormde HIR vrij in de winst.
De voorwaarden om een HIR te kunnen vormen zijn onder meer:
1. Er moet sprake zijn van de verkoop van een bedrijfsmiddel.
2. Er moet sprake zijn van een voornemen tot herinvestering.
3. Indien wordt geherinvesteerd in een bedrijfsmiddel dat geen afschrijvingstermijn
kent of een termijn van meer dan tien jaar dan moet het bedrijfsmiddel waarin
wordt geherinvesteerd dezelfde economische functie vervullen als het bedrijfsmiddel waarvoor de herinvesteringsreserve is gevormd.111
4. De herinvestering dient plaats te vinden uiterlijk in het derde jaar volgende op
het jaar waarin de herinvesteringsreserve is gevormd.112

106
107
108
109
110
111
112

Art. 3.8 Wet IB 2001.
Art. 3.25 Wet IB 2001.
Art. 3.61 Wet IB 2001.
HR 8 mei 1957, BNB 1957/208.
Art. 3.54 lid 2 Wet IB 2001.
Art. 3.54 lid 3 Wet IB 2001.
Art. 3.54 lid 5 Wet IB 2001.
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In art. 3.30 Wet IB 2001 staat dat een bedrijfsmiddel goederen zijn die voor het
drijven van een onderneming worden gebruikt. Er is sprake van een bedrijfsmiddel
indien een zaak behoort tot het vaste kapitaal en bestemd is voor de uitoefening van
de onderneming.113
Als vastgoed wordt gekocht met de bedoeling om weer op korte termijn te
verkopen, is er sprake van voorraad. Onder voorraad wordt fiscaal verstaan alle zaken
die behoren tot het vlottend kapitaal en die ter bewerking, verwerking of verkoop
(bestemd voor de omzet) in de onderneming aanwezig zijn. (HR 17 april 1957, nr. 13.
039, BNB 1957/238).
Er kan gebruik worden gemaakt van de HIR als het bedrijfsmiddel duurzaam aan de
onderneming is verbonden voor het drijven van een onderneming. Voor boekwinsten
behaald met de verkoop van voorraadvastgoed en voor boekwinsten behaald met de
verkoop van vastgoed die zijn verworven om snel te verkopen, maar die tijdelijk
worden geëxploiteerd, kan geen HIR worden gevormd.114
Indien een onderneming vastgoed verkoopt met een fiscale boekwinst is het gezien
de fiscale faciliteit van de HIR fiscaal aantrekkelijk om dit vastgoed aan te merken als
bedrijfsmiddel en aan te geven dat er een voornemen is om te investeren in een
bedrijfsmiddel met eenzelfde economische functie. Door de vorming van de HIR
wordt de betaling van de belasting over de boekwinst (tijdelijk) uitgesteld.
Voor dit proefschrift wordt volstaan met de constatering dat er bepaalde voorwaarden zijn om belastingheffing (tijdelijk) te kunnen uitstellen over de boekwinst
behaald met de verkoop van een onroerende zaak door een HIR te vormen.115
4.6.7

Prikkels en tendensen

Met betrekking tot de fiscale faciliteit van de HIR kan geconcludeerd worden, dat er een
prikkel kan bestaan voor de belastingplichtige om vastgoed dat uit het ondernemingsvermogen wordt verkocht met een boekwinst aan te merken als een bedrijfsmiddel om
daarmee de betaling van de belasting over de boekwinst (voorlopig) uit te stellen. De
juiste fiscale kwalificatie van het vastgoed alsmede het voldoen aan de overige
voorwaarden is een aspect dat in het toezicht moet worden vastgesteld.
4.6.8

Resultaat uit overige werkzaamheden

Resultaat uit overige werkzaamheden (ROW)116 vormt de restcategorie van het
inkomen uit werk in box 1. Art. 3.90 van de Wet IB 2001 komt niet aan de orde als
113 HR 19 november 1952, nr. 11 119, BNB 1953/7.
114 HR 1 april 2005, nr. 38 973, BNB 2005/208. Het laatstgenoemde vastgoed vormt wel een
bedrijfsmiddel voor de toepassing van art. 3.30 Wet IB 2001, maar niet voor de toepassing van
art. 3.54 Wet IB 2001.
115 Voor een gedetailleerde uitwerking van de betekenis van begrippen als eenzelfde economische
functie, bedrijfsmiddel en voorraad wordt verwezen naar de literatuur hierover. Zie bijvoorbeeld
Russo (2004) Herinvesteringsreserve en Russo (2012) Bedrijfsmiddel.
116 Voor een uitgebreide behandeling van het resultaat uit overige werkzaamheden wordt de lezer
verwezen naar R.M. Freudenthal, Resultaat uit overige werkzaamheden, Fiscale Monografieën
103, Kluwer, Deventer, 2002.
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sprake is van winst uit onderneming of loon uit dienstbetrekking (de zogenoemde
rangorderegeling). Er moet dus eerst beoordeeld worden of er sprake is van winst uit
onderneming of loon uit dienstbetrekking. Het verschil tussen winst uit onderneming en ROW zit voor een deel in de duurzaamheid en de mate van organisatie van
de werkzaamheden. Wil sprake zijn van winst uit onderneming moeten de activiteiten een zeker georganiseerd en duurzaam karakter hebben. Als er geen sprake is
van winst uit onderneming moet dan vervolgens worden beoordeeld of er sprake is
van loon uit dienstbetrekking. Indien dit beide niet het geval is, dient er vervolgens
beoordeeld te worden of er sprake is van resultaat uit overige werkzaamheden. Bij de
inkomsten uit box 3 worden de feitelijke resultaten met en uit de bron niet in de
heffing betrokken, maar wordt er 30 procent belasting geheven. Deze belasting wordt
tot 1 januari 2017 geheven over een fictief rendement van 4 procent.117 Indien er tot
1 januari 2017 meer dan 1,2% rendement wordt behaald met de onroerende zaak is het
fiscaal dan ook duurder om in box 1 te vallen (progressief belast) dan in box 3 (fictief
belast 4 procent waarover een tarief van 30 procent wordt geheven). Als er verliezen
worden gemaakt met of uit de onroerende zaak kan het goedkoper zijn voor de
belanghebbende om de onroerende zaak te kwalificeren als een ROW-activiteit, omdat
dan de verliezen verrekend kunnen worden met inkomsten in box 1.
Er kan dus een behoorlijk financieel belang spelen voor de belanghebbende en de
fiscus of bepaalde inkomsten als resultaat uit overige werkzaamheden worden belast
of in box 3. Het is niet de keuze van de betrokkene of de inspecteur om resultaten
behaald met of uit onroerende zaken te belasten in box 1 of box 3, maar dit wordt
bepaald aan de hand van de feiten en omstandigheden.
Onder resultaat uit overige werkzaamheden valt het rendabel maken van vermogen
op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat (art. 3.91 lid 1 letter
c) en het ter beschikking stellen van vastgoed aan bepaalde gelieerde partijen
(art. 3.91 lid 1 letters a en b). Als de wijze waarop het vastgoed wordt beheerd
wel valt onder het normaal, actief vermogensbeheer valt dit vastgoed fiscaal niet in
box 1, maar in box 3.
Bij resultaat uit overige werkzaamheid is sprake van een pseudo-winstregime. Dit
betekent dat de inkomsten en winsten met deze werkzaamheid wel belast zijn, dat
de verliezen aftrekbaar zijn maar dat de ondernemingsfaciliteiten en de ondernemersfaciliteiten118 niet gelden. Voor boekwinsten behaald met vastgoedtransacties van vastgoed in het ROW-regime kan geen HIR gevormd worden. Voor
vastgoed dat valt onder het hierna te behandelen regime van de terbeschikkingstelling kan wel een HIR gevormd worden onder de geldende voorwaarden.

117 Zie voetnoot 99 voor de voorgenomen wijzigingen per 1 januari 2017 op dit punt.
118 In de winstsfeer gelden onder andere de faciliteiten willekeurige afschrijving, zelfstandigenaftrek,
meewerkaftrek, stakingsaftrek en MKB-vrijstelling.
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Overige werkzaamheid (art. 3.91 lid 1 letter c; niet-tbs)
Op grond van art. 3.90 juncto art. 3.91, eerste lid, onderdeel c, van de Wet IB 2001
wordt onder een ‘overige werkzaamheid’ verstaan het verrichten van enige vorm
van arbeid die is gericht op het behalen van geldelijk voordeel.
Er
–
–
–
–

is sprake van ROW indien voldaan is aan de bronvereisten:
het verrichten van arbeid;
in het economische verkeer;
waarbij voordeel wordt beoogd;
welk voordeel redelijkerwijs kan worden verwacht.

Het verrichten van arbeid
De inspecteur of belanghebbende moet voor het ROW aannemelijk maken dat er een
causaal verband bestaat of bestond tussen de verrichte arbeid en het behaalde
resultaat.119 Een gerealiseerd voordeel van een vermogensbestanddeel dat zich in
het ROW-regime bevindt, wordt volledig in de heffing betrokken. Er wordt derhalve
geen onderscheid gemaakt tussen de verrichte arbeid en een eventuele autonome
waardestijging.120
Als er vastgoed als vermogensbestanddeel wordt gehouden is er bijna altijd sprake van
enige vorm van arbeid om het vastgoed te exploiteren of te behouden. Er is slechts
sprake van ROW indien er meer dan normaal vermogensbeheer plaatsvindt.121 De
vraag dient dan ook beantwoord te worden wanneer er sprake is van normaal
vermogensbeheer en wanneer er meer dan normaal vermogensbeheer plaatsvindt.
De invulling van het begrip ‘meer dan normaal vermogensbeheer’ vindt plaats in de
jurisprudentie. Deze jurisprudentie kan worden verdeeld in drie hoofdgroepen:
1. Exploitatie en transacties waarbij de omvang van de werkzaamheden het normale vermogensbeheer te boven gaat.
Deze groep ligt het dichts aan tegen het begrip winst uit onderneming. Als niet alle
elementen van een onderneming aanwezig zijn, kan door de omvang van de
verrichte werkzaamheden wel sprake zijn van ROW.
2. Aan- en verkooptransacties waarbij de ervaring, voorkennis, deskundigheid en
relaties een belangrijke factor hebben gespeeld bij het behalen van het voordeel.
Bij deze categorie is niet zozeer de hoeveelheid van de werkzaamheden bepalend,
maar meer de deskundigheid, de voorkennis of de relaties van de belastingplichtige,
waardoor er een voordeel behaald is die door anderen niet behaald kon worden.
3. De aankoop van vastgoed met het oogmerk om deze na een bepaalde bewerking
te verkopen.

119 HR 25 november 1987, nr. 24 760, BNB 1988/101 punt 2, noot Hoogendoorn en HR 30 september
1998, nr. 33 707, BNB 1999/17, noot A.C. Rijkers onder punt 7.
120 HR 11 november 2005, nr. 40 246, ECLI:NL:HR:2005:AU6017, BNB 2006/39.
121 Zie onder meer HR 9 oktober 2009, nr. 43.035, V-N 2009/49.20.
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Als vastgoed wordt gekocht met het oogmerk om deze na een bepaalde bewerking,
zoals splitsing in appartementsrechten, verkaveling of renovatie weer te verkopen,
kan dit gaan behoren tot het resultaat uit overige werkzaamheden mits er uiteraard
sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer.122
Deelname economische verkeer
De eis dat er sprake moet zijn van deelname aan het economische verkeer is bedoeld
om de strikt in privésfeer gelegen transacties buiten het inkomensbegrip te houden.
Voordeel beogen en voordeel redelijkerwijs te verwachten
Bij vermogenstransacties en dus ook bij vastgoedtransacties spelen de voorwaarden
‘voordeel beogen’ en ‘voordeel verwachten’ altijd een rol. Doel van deze voorwaarden is om de speculatieve vermogenstransacties buiten het inkomensbegrip te
plaatsen. Bij een vastgoedtransactie tussen een gelieerde partij kan er sprake zijn
van een gunstige aan- of verkoop als gevolg van de relatie die bestaat tussen de
aandeelhouder en de rechtspersoon.
Om belaste vastgoedtransacties te scheiden van onbelaste speculatie, is de kern van
de zaak het vaststellen of het voordeel beïnvloedbaar is (Freudenthal 2002). Juist een
gelieerde partij heeft invloed op de hoogte van de aan- of verkoopprijs en omdat er
sprake kan zijn van een voordeel dat behaald is als gevolg van de contacten tussen de
rechtspersoon en de gelieerde natuurlijke persoon kan er om die redenen bij een
gelieerde vastgoedtransactie sneller sprake zijn van een belastbaar resultaat uit
overige werkzaamheden.
Terbeschikkingstelling art. 3.91 lid 1 letters a en b
Voordelen met en uit vastgoed dat in het maatschappelijk verkeer ongebruikelijk ter
beschikking wordt gesteld aan niet verbonden personen (art. 3.91, lid 3, Wet IB 2001)
worden belast als resultaat uit overige werkzaamheden.
Op grond van art. 3.92 van de Wet IB 2001 wordt ook het vermogen dat ter
beschikking wordt gesteld aan een BV waarin de belastingplichtige of een met
hem verbonden persoon direct of indirect een aanmerkelijk belang123 heeft, als
resultaat als overige werkzaamheden in de fiscale heffing betrokken. De winst van
de verkoop bij vastgoed door een natuurlijke persoon waarbij het vastgoed onder de
terbeschikkingstelling (TBS) valt, is per definitie belast. Er kan echter onder voorwaarden wel een herinvesteringsreserve worden gevormd op grond van art. 3.53 en
3.54 Wet IB worden.

122 HR 17 april 1991, nr. 27 338 BNB 1991/153 waarbij een perceel bosgrond werd gekocht om het
twee maanden later in kavels te verkopen. De Hoge Raad besliste dat de hiermee gerealiseerde
voordelen tot het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden behoren.
123 Art. 4.6 Wet IB 2001.
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Bepaling van het resultaat bij ROW en TBS pseudo-winstregime (art. 3.95
Wet IB 2001)

Bij de bepaling van het resultaat zijn de artt. 3.10, 3.13 tot en met 3.21, 3.25 tot en met
3.30a, 3.55 tot en met 3.58, 3.59, eerste en tweede lid, en 3.60 tot en met 3.62 Wet IB
2001 van overeenkomstige toepassing, alsof de werkzaamheid een onderneming
vormt. Voor de overeenkomstige toepassing van art. 3.18, vierde lid, onderdeel d wet
IB 2001, wordt verstaan onder de winst uit onderneming vóór toevoeging aan en
afneming van de oudedagsreserve en vóór de ondernemersaftrek en vermeerderd
met de ten laste van de winst gebrachte premies uit hoofde van een pensioenregeling als bedoeld in art. 1.7, tweede lid, onderdeel b Wet IB 2001: het belastbare
resultaat uit overige werkzaamheden vermeerderd met de ten laste van dat resultaat
gekomen premies uit hoofde van een pensioenregeling als bedoeld in art. 1.7, tweede
lid, onderdeel b Wet IB 2001.
Bij de bepaling van het resultaat met betrekking tot een werkzaamheid als bedoeld
in de artt. 3.91 en 3.92 Wet IB 2001, met uitzondering van art. 3.91, eerste lid,
onderdeel c Wet IB 2001, zijn de artt. 3.53, eerste lid, onderdelen a en b, en tweede
lid, 3.54 en 3.64 Wet IB 2001 ook van overeenkomstige toepassing, alsof de
werkzaamheid een onderneming vormt.
Op grond van art. 3.99b wet IB 2001 geldt voor de belasting over het TBS-resultaat
een vrijstelling van 12 procent van het totale TBS-resultaat.
4.6.10

Inkomen uit aanmerkelijk belang

Inkomsten uit aanmerkelijk belang worden belast in box 2 tegen een tarief van 25
procent.124 Op grond van art. 4.6. Wet IB 2001 heeft een belastingplichtige een
aanmerkelijk belang indien hij, al dan niet tezamen met zijn partner, voor ten minste
5 procent van het geplaatste kapitaal direct of indirect aandeelhouder is in een
vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal.
Partners zijn op grond van art. 5a AWR 1959:
– de echtgenoten;
– de geregistreerde partner; en
– ongehuwd meerderjarige personen die een notarieel samenlevingscontract zijn
aangegaan en op hetzelfde woonadres staan ingeschreven.
Op grond van art. 5a AWR 1959 juncto art. 1.2. Wet IB 2001 worden onder partners
mede verstaan die op hetzelfde woonadres staan ingeschreven en:
– een gezamenlijk kind hebben;
– voor een pensioenregeling als partner zijn aangemeld; of
– een gezamenlijke woning in eigendom hebben.

124 Art. 2.12 Wet IB 2001.
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Als het belang van een belastingplichtige minder dan 5 procent ten opzichte van het
totaal geplaatste aandelenkapitaal bedraagt, maar er meer dan één soort aandelen
door de vennootschap is uitgegeven, dient op grond van art. 4.7. Wet IB 2001 per
aandelensoort te worden beoordeeld of een belastingplichtige in die soort al dan niet
een aanmerkelijk belang bezit. De regeling rondom een aanmerkelijk belang kent
nog diverse uitzonderingen en verbijzonderingen, maar deze voeren voor dit
onderzoek te ver om allemaal in detail uit te werken.
Op grond van art. 4.12 onderdeel a Wet IB 2001 worden de reguliere voordelen,
de voordelen die – met instandhouding van de bron – worden getrokken uit
aandelen of winstbewijzen die tot een aanmerkelijk belang behoren. Het meest
gangbare reguliere voordelen wordt gevormd door dividend. In par. 4.7.2. ga ik nader
in op de vraag wanneer er sprake kan zijn van een uitkering van dividend rondom
een vastgoedtransactie.
In art. 4.43 Wet IB 2001 is geregeld dat op het moment van de ontvangst van het
dividend, het dividend belast is als regulier voordeel.
4.6.11

Prikkels en tendensen

Gezien het verschil in tarieven en regime tussen de verschillende boxen in de
inkomstenbelasting, kan de prikkel bestaan om bij verwachte vastgoedwinsten het
vastgoed winsten zoveel mogelijk in box 3 te positioneren. Bij vastgoedverliezen
verwacht ik dat ze zoveel mogelijk via de winstsfeer (IB, VpB) dan wel resultaat
overige werkzaamheden (inclusief TBS) geleid worden.
Ook binnen dezelfde boxen is het van belang om resultaten met vastgoedtransacties
in de juiste inkomensgroep te laten vallen. Het feit dat het belastbare inkomen uit
werk en woning wordt verminderd met de te verrekenen verliezen kan een tendens
veroorzaken dat winstgevende vastgoedtransacties bewust via personen lopen die te
verrekenen verliezen hebben.
Omdat het tarief in box 1 kan oplopen tot 52 procent, kan er een prikkel uitgaan
om verliezen met vastgoedtransacties in box 1 te willen laten vallen of te veroorzaken. Het is dan ook van belang om vast te stellen of de gehanteerde koopsom voor
de vastgoed in overeenstemming is met de waarde in het economische verkeer van
dat vastgoed ten tijde van de verkoop.
Concluderend kan worden gesteld dat betrokken partijen bij vastgoedtransacties
diverse belangen kunnen hebben om resultaten met vastgoedtransacties in een
bepaalde box te willen laten vallen of om juist winsten of verliezen te willen halen.
Niet de belangen van de betrokkenen moet bepalen of en hoe deze vastgoedresultaten belast worden in de inkomstenbelasting, maar de fiscale duiding dient te
gebeuren op basis van de criteria die hiervoor gelden en de feiten.
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4.7.1

Inleiding

In deze paragraaf werk ik in hoofdlijnen het wettelijk regime uit voor de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 (hierna Wet VpB 1969) voor zover dit direct betrekking heeft op vastgoedtransacties.
Op grond van art. 2 van de Wet VpB 1969 zijn onder meer als binnenlands belastingplichtigen aan de vennootschapsbelasting onderworpen de in Nederland gevestigde:
a. naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, open commanditaire vennootschappen en andere vennootschappen
welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld;
b. coöperaties en verenigingen op coöperatieve grondslag;
c. onderlinge waarborgmaatschappijen verenigingen welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreden;
d. verenigingen en stichtingen die op voet van de Woningwet bij koninklijk besluit
zijn toegelaten als instellingen die in het belang van de volkshuisvesting werkzaam zijn;
e. hiervoor niet genoemde verenigingen en stichtingen alsmede andere publiekrechtelijke rechtspersonen, indien en voor zover zij een onderneming drijven;
f. fondsen voor gemene rekening.
Op grond van art. 2, vijfde lid Wet VpB 1969 worden de lichamen, als hierboven
vermeld onder de letters a tot en met d, geacht hun onderneming te drijven met
behulp van hun gehele vermogen. Op grond van art. 2, tweede lid Wet VpB 1969
geldt dit ook voor fondsen voor gemene rekening.
Op grond van art. 8 Wet VpB 1969 sluit de wet voor wat betreft de bepaling van de
winst grotendeels aan bij de regels van winstbepaling zoals die zijn neergelegd in de
Wet IB 2001. De totaalwinst van een onderneming wordt berekend aan de hand van
art. 8 Wet VpB 1969 jo. art. 3.8 Wet IB 2001. De definitie van totaalwinst is vastgelegd
in art. 3.8 Wet IB 2001: winst uit een onderneming (winst) is het bedrag van de
gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden
verkregen uit een onderneming. Bij het bepalen van de totaalwinst is ook de relatie
met de aandeelhouder van belang.125 Als er een onzakelijke transactie plaatsvindt
tussen de aandeelhouder en de rechtspersoon zijn vormt het onzakelijke deel of
geen kosten maar een kapitaalonttrekking of vormt het onzakelijke deel geen bate
maar een dividenduitkering.
De criteria voor het onderscheid tussen kosten en onttrekkingen zijn onder meer aan
de orde geweest in HR 9 maart 1983 BNB 1983/202 en HR 8 maart 2002 BNB 2002/
210. Als geen redelijk weldenkende ondernemer de uitgaven zou hebben gedaan,
vormen de uitgaven onttrekkingen en geen kosten. Als een rechtspersoon een pand

125 Zie art. 8b Wet VpB 1969.
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aankoopt van de aandeelhouder voor een prijs die ver boven de marktwaarde ligt
vormen de afschrijvingskosten boven de marktprijs dan geen kosten maar kapitaalonttrekkingen. De rechtspersoon keert dan verkapt dividend uit aan de aandeelhouder.
Op grond van art. 3 van de Wet VpB 1969 zijn als buitenlands belastingplichtigen aan
de vennootschapsbelasting onderworpen de niet in Nederland gevestigde:
a. verenigingen en andere rechtspersonen;
b. open commanditaire vennootschappen en andere niet rechtspersoonlijkheid
bezittende vennootschappen welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is
verdeeld;
c. doelvermogens die Nederlands inkomen genieten.
Ten aanzien van buitenlandse belastingplichtigen wordt de vennootschapsbelasting
geheven naar het belastbare Nederlandse bedrag, waarbij het belastbare Nederlandse bedrag het in een kalenderjaar genoten Nederlandse inkomen is, verminderd met
de op voet van hoofdstuk IV te verrekenen verliezen uit Nederlands inkomen.126
In de wet VpB 1969 geldt een soortgelijke verliesbepaling als in de inkomstenbelasting dat een verlies wordt verrekend met de belastbare winsten, onderscheidenlijk de Nederlandse inkomens, van het voorafgaande jaar en de negen volgende
jaren.127 Ook hier geldt dus de mogelijke tendens om vastgoedtransactiewinsten te
laten vallen binnen ondernemingen waarbij verliezen te compenseren zijn en
voornamelijk waarbij de te compenseren verliezen dreigen te verdampen.
Het Nederlandse inkomen wordt onder meer gevormd door de belastbare winst uit
een in Nederland gedreven onderneming, zijnde het bedrag van de gezamenlijke
voordelen die worden verkregen uit een onderneming die, een of een gedeelte van een
onderneming dat wordt gedreven met behulp van een vaste inrichting in Nederland of
van een vaste vertegenwoordiger in Nederland (Nederlandse onderneming).128
Op grond van art. 17a eerste lid Wet VpB 1969 wordt tot een Nederlandse onderneming
onder meer gerekend de in Nederland gelegen onroerende zaken, waaronder begrepen
de rechten die direct of indirect betrekking hebben op in Nederland gelegen onroerende zaken (kortom vastgoed).
Dit betekent dus dat een niet in Nederland gevestigde vereniging, andere rechtspersoon, open commanditaire vennootschap en andere niet rechtspersoonlijkheid
bezittende vennootschappen welke kapitaal geheel of ten dele in aandelen is
verdeeld en doelvermogens die in Nederland inkomen genieten een Nederlandse
onderneming drijven voor het gedeelte dat zij in Nederland gelegen vastgoed
bezitten alsmede voor de rechten die direct of indirect betrekking hebben op in
Nederland gelegen vastgoed.

126 Art. 17, eerste en tweede lid, Wet VpB 1969.
127 Art. 20, tweede lid Wet VpB 1969.
128 Art. 17, derde lid letter a Wet VpB 1969.
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Met andere woorden alle winsten met de aankoop, exploitatie en verkoop van in
Nederland gelegen vastgoed en rechten die direct of indirect betrekking hebben op
dat vastgoed zijn in Nederland belast voor de vennootschapsbelasting voor zover
deze toebehoren aan een in art. 2 Wet VpB 1969 genoemde binnenlands belastingplichtige of de in art. 3 Wet VpB 1969 genoemde buitenlandse belastingplichtige.
Dit betekent dat bovenstaande binnenlands en buitenlands belastingplichtigen ook
beschreven moeten zijn voor de Nederlandse vennootschapsbelasting.
4.7.2

Zakelijk handelen (at arm’s length)

Het ‘at arm’s length-beginsel’ is het beginsel dat iedere belastingplichtige zich
zakelijk moet opstellen ten opzichte van gelieerde partijen. Bij het handelen, moet
worden uitgegaan van prijzen, contracten en afspraken die ook ten opzichte van
onafhankelijke derden gehanteerd zouden worden. Wettelijk ligt dit beginsel opgesloten in de totaalwinstleer van art. 3.8. Wet IB 2001 juncto art. 8 Wet VpB 1969.
Winst uit een onderneming is op grond van art. 3.8 Wet IB 2001 juncto art. 8 lid 1
Wet VpB 1969 het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en
in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming.
In feite wordt met de at arm’s length beoordeling de onderhandelingen nagebootst
die tussen niet gelieerde partijen zou hebben plaatsgevonden, maar die tussen
gelieerde partijen in het algemeen achterwege blijven.
Voor de bepalingen van de winst bij kapitaalvennootschappen moeten onzakelijke transacties in de aandeelhouderssfeer worden gecorrigeerd.
Dit betekent dus bijvoorbeeld dat als een rechtspersoon een onroerende zaak
verkoopt aan een aandeelhouder of een gelieerde rechtspersoon voor een prijs die
onder de prijs ligt die een onafhankelijke derde had moeten betalen, het verschil
tussen de waarde in het economische verkeer129 en de koopsom alsnog in de fiscale
winstberekening meegenomen wordt.130
De korting die de kopende aandeelhouder of de gelieerde rechtspersoon krijgt op de
marktwaarde komt dan voort uit het feit dat er een aandeelhoudersrelatie bestaat
tussen de koper en de verkoper. De hoogte van de verkoopprijs heeft direct invloed
op de winst van de verkopende rechtspersoon. Immers een lagere verkoopprijs
betekent een lagere omzet. Een hogere aankoopprijs betekent een hogere afschrijving in de toekomst.
129 Voor de uitwerking van het begrip waarde in het economische verkeer verwijs ik naar par. 6.5.
130 De Hoge Raad verwoordt dit beginsel in BNB 1987/245 als volgt:
‘Als een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal met haar aandeelhouders
overeenkomsten aangaat, waarbij zij voor de prestaties waartoe zij zich verbindt, een
vergoeding bedingt welke lager is dan zij van een niet-aandeelhouder die overigens in
dezelfde positie verkeert, zou hebben bedongen, zulks met de bedoeling de aandeelhouders
te bevoordelen, dient het voordeel dat zij aldus aan de aandeelhouders doet toekomen,
ingevolge artikel 8, lid 1, van de Wet VpB 1969, in samenhang met art. 7 van de Wet IB 1964,
tot de winst van de vennootschap te worden gerekend.’
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Dit betekent ook dat als een aandeelhouder of een gelieerde rechtspersoon vastgoed
verkoopt aan een gelieerde rechtspersoon en hiervoor meer ontvangt dan de waarde
in het economische verkeer, het deel dat de koopsom boven de marktwaarde ligt,
niet als kosten van de kopende vennootschap (afschrijvingen) wordt aangemerkt
maar als een winstuitdeling (dividend).
Het internationaal erkende at arm’s lenght principe is gecodificeerd in art. 8b van de
Wet VpB 1969. Art. 8b lid 1 Wet VpB 1969 bepaalt: ‘Indien een lichaam, onmiddellijk of
middellijk, deelneemt aan de leiding van of het toezicht op, dan wel in het kapitaal van
een ander lichaam en tussen deze lichamen ter zake van hun onderlinge rechtsverhoudingen voorwaarden worden overeengekomen of opgelegd (verrekenprijzen) die
afwijken van voorwaarden die in het economische verkeer door onafhankelijke
partijen zouden zijn overeengekomen, wordt de winst van die lichamen bepaald alsof
die laatstbedoelde voorwaarden zouden zijn overeengekomen.’
Door dit artikel wordt het ‘at arm’s length-beginsel’ van art. 9 van het OESO-modelverdrag
gecodificeerd.131 Als gevolg van dit beginsel worden gelieerde ondernemingen verondersteld voor fiscale doeleinden onderling te handelen zoals onafhankelijke partijen
onder vergelijkbare omstandigheden voor vergelijkbare transacties zouden doen.132
Geconcludeerd kan worden dat voordelen die hun oorzaak niet vinden in de
bedrijfsuitoefening, maar in de vennootschappelijke betrekkingen niet tot de winstsfeer behoren, maar in de kapitaalsfeer worden afgewikkeld.
Uitgaven zijn aftrekbaar van de winst als ze ten behoeve van de onderneming zijn
gedaan. Uitgaven zijn derhalve zakelijk (aftrekbaar van de winst) of onzakelijk
(uitgaven zijn onttrekkingen oftewel winstverdeling).133
Uitgaven zijn onzakelijk indien en voor zover de uitgaven zijn gedaan ter
bevrediging van de persoonlijke behoeften van de aandeelhouder.134
Een winstuitdeling is een vermogensverschuiving van een lichaam naar de aandeelhouder als zodanig gedekt door de aanwezige of te verwachten winst waarbij zowel
het lichaam als de aandeelhouder zich van de bevoordeling bewust zijn of redelijkerwijs van bewust hadden moeten zijn.135 De bewijslast voor dit zogenoemde
dubbele bewustzijnsvereiste ligt bij de inspecteur.136

131 Kamerstukken II 2001–2002, 28 034, nr. 3, p. 8. Bij de codificatie van het ‘at arm’s length-beginsel’
is er expliciet voor gekozen deze codificatie neer te leggen in het nieuwe art. 8b van de Wet VpB
1969, in plaats van in art. 3.8 van de Wet IB 2001. Hiermee wordt beoogd dat de codificatie van
art. 9 van het OESO-modelverdrag slechts werking heeft in verhoudingen tussen lichamen. In
verhoudingen met natuurlijke personen is er geen wijziging beoogd (Kamerstukken II 2001–
2002, 28 034, nr. 3, p. 19).
132 Besluit Staatssecretaris van Financiën, 14 november 2013, nr. IFZ 2013/184M, Stc. 2013, 32854;
E.A. Visser, Verrekenprijzen; een drieluik, Deventer: Kluwer 2005, p. 9.
133 Zie voornamelijk HR 14 juni 2002, nr. 36 453, NTFR 2002/854 (het Renpaardenarrest) en HR
18 april 2008, nr. 07/10035, NTFR 2008/761 (het Bentley-arrest).
134 HR 14 juni 2002, nr. 36 453, NTFR 2002/854, (het Renpaardenarrest), r.o. 3.3.
135 BNB 1954/61, BNB 1959/124 en BNB 1985/271.
136 Zie HR 1 november 2013, V-N 2013/59.8.
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Het rechtsbeginsel van zakelijk handelen, maakt dat het voor fiscus relevant is om
vast te stellen of de prijzen die worden bedongen tussen de in vastgoed handelende
lichamen en aandeelhouders marktconform zijn. Indien er sprake is van een onzakelijke prijs vindt er een correctie plaats van de fiscale winst. Bij een dubbel bewustzijn
van een bevoordeling tussen een lichaam en de aandeelhouder kan er sprake zijn
van een uitdeling van de winst. Er is sprake van een dubbel bewustzijn van een
bevoordeling als zowel het lichaam als de bevoordeelde aandeelhouder zich bewust
zijn van de bevoordeling. Bij het ontbreken van deze dubbele bewustzijn kan het
voordeel onder bepaalde voorwaarden worden aangemerkt als loon of als resultaat
uit overige werkzaamheden. Indien dit niet het geval is dient het verschil tussen de
koopsom en de waarde in het economische verkeer worden verrekend in rekening
courant.
Stel Pietersen BV verkoopt een pand aan directeur groot aandeelhouder Pietersen
voor € 200.000. De waarde in het economische verkeer is op het moment van de
verkoop € 350.000. Als de inspecteur aannemelijk kan maken dat winstverschuiving
bij Pietersen BV gedekt wordt door voldoende aanwezige of te verwachten winst en
zowel Pietersen BV als Pietersen zich van de bevoordeling bewust zijn of redelijkerwijs van bewust hadden moeten zijn, dient het verschil tussen de WEV en de
koopsom (€ 150.000) tot de winst berekend worden bij de Pietersen BV. De winstuitdeling is voor Pietersen niet aftrekbaar van de winst. Bij Pietersen wordt de
winstuitdeling van € 150.000 als inkomen uit aanmerkelijk belang (dividend) belast
in de Inkomstenbelasting.
Indien er onvoldoende winsten aanwezig en te verwachten zijn bij Pietersen BV en/of het
bewustzijn van de winstuitdeling bij Pietersen BV en/of Pietersen ontbreekt, kan het voordeel
van € 150.000 als loon uit dienstbetrekking worden aangemerkt. Dit betekent dat deze kosten wel
aftrekbaar zijn van de winst voor Pietersen BV, maar dat er wel loonheffing verschuldigd is over
€ 150.000.
Indien er ook geen loon uit dienstbetrekking mogelijk is, kan het voordeel eventueel belast
worden als resultaat uit overige werkzaamheden. Voor resultaat uit overige werkzaamheden geldt
het vereiste niet van voldoende winst binnen Pietersen BV en het dubbele bewustzijn van de
winstuitkering. Indien het behaalde voordeel voortkomt uit de relatie tussen de aandeelhouder en
de rechtspersoon, kan dit voordeel sneller als resultaat uit overige werkzaamheden worden
aangemerkt, omdat deze relatie als kwalitatieve arbeid wordt aangemerkt in de jurisprudentie.137
Gezien de wetsvolgorde moet eerst worden bepaald of een voordeel loon uit dienstbetrekking of
resultaat uit overige werkzaamheden betreft en pas indien dit niet het geval is kan dan worden
toegekomen aan de beoordeling of er sprake is van inkomen uit aanmerkelijk belang.

4.7.3

Verliesverrekening

Als de berekening van de belastbare winst leidt tot een negatief bedrag dan wordt dit
negatieve bedrag op grond van art. 20, lid 1 Wet VpB 1969 aangemerkt als verlies.
Het verlies van een jaar mag worden verrekend met de positieve belastbare winsten
van het voorafgaande jaar en de negen opvolgende jaren.138 Voor verliezen uit 2009,
2010 en 2011 geldt een verspoeling, die inhoudt dat verliezen uit deze jaren op

137 Zie par. 3.6.6. Resultaat uit overige werkzaamheden.
138 Art. 20 lid 2 Wet VpB 1969.
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verzoek drie jaar terug met winsten mogen worden verrekend en zes jaar met
toekomstige winsten mogen worden verrekend.139
Het regime van verliesverrekening maakt dat bepaalde rechtspersonen te maken
kunnen krijgen met verliezen uit het verleden die niet verrekend kunnen worden
met behaalde winsten. Het gegeven dat verliezen kunnen verdampen en dus dan
niet meer verrekend kunnen worden met winsten, kan een prikkel opleveren voor
een rechtspersoon om een transactiewinst te maken met de verkoop van een
onroerende zaak ter grootte van het (dreigend verloren gaan) compensabele verlies.
De behaalde winst leidt dan niet tot het betalen van extra belasting. Als de kopende
(gelieerde) partij een belang heeft bij een hoog aankoopbedrag140 kan er voor beide
partijen een prikkel bestaan om een te hoge koopsom te hanteren voor de transactie.
4.7.4

Tarief 2016

Het tarief voor de vennootschapsbelasting op grond van art. 22 wet VpB 1969 voor
het deel van het belastbare bedrag tot € 200.000 20 procent en boven de € 200.000
25 procent.141
4.7.5

Prikkels en tendensen

Gezien het verschil in tarief en het fiscale regime tussen de vennootschapsbelasting
en inkomstenbelasting kan er een prikkel uitgaan van de fiscale wetgeving om te
plannen in welk fiscaal regime een vastgoedresultaat het beste kan vallen. Indien het
vastgoed van of naar het ondernemingsvermogen in de vennootschapsbelasting van
of naar box 3 in de inkomstenbelasting gaat, kan er een prikkel van de fiscale
wetgeving uitgaan om het vastgoed zo goedkoop mogelijk uit het ondernemingsvermogen (VpB) of zo duur mogelijk in het ondernemingsvermogen (VpB) te laten
gaan. Bovendien betekent dit dat de privépersoon het vastgoed zo goedkoop
mogelijk kan verkrijgen dan wel zo duur mogelijk kan verkopen.
Als het vastgoed gaat van of naar box 1-vermogen van of naar het ondernemingsvermogen in de VpB kan er een fiscale prikkel uitgaan van het verschil in tarief
tussen box 1 (progressief tot 52%) en de VpB (20 of 25%). Dit verschil in tarief kan
betekenen dat in die situatie het voordeliger is om de winsten met vastgoedtransacties zoveel mogelijk in de VpB te laten vallen en verliezen zoveel mogelijk in box 1.
Hierdoor kan er belasting bespaard worden.
Bij onafhankelijke partijen willen beide partijen een optimale uitkomst bij een
vastgoedtransactie behalen, echter bij gelieerde partijen kan het gebeuren dat er niet
zakelijk wordt gehandeld tussen de partijen. Dit risico is ook specifiek uitgewerkt in
het leerstuk van het zakelijk handelen. Als een rechtspersoon een vastgoedtransactie
doet waarbij de koopsom onder de waarde in het economische verkeer ligt en de
koper krijgt het vastgoed in box 3, wil de koper eventuele resultaten met dat
vastgoed ook niet als andere inkomsten aangeven en dus belastingvrij realiseren.
139 Art. 20 lid 10 Wet VpB 1969.
140 Bijvoorbeeld omdat eventuele verliezen met de onroerende zaak aftrekbaar zijn van de winst of
het resultaat uit overige werkzaamheden.
141 In 2010 bedroeg dit laatste tarief 25,5 %.
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De spiegelbeeldsituatie doet zich voor als een persoon vastgoed uit box 3 in de
inkomstenbelasting verkoopt aan een rechtspersoon en hiermee een winst realiseert. Winsten met vastgoed behoren in box 3 niet tot het belastbaar inkomen.
In bovenstaande situaties dient wel volgens het leerstuk van het zakelijk handelen bij gelieerde partijen vastgesteld worden of er zakelijk is gehandeld en of er een
koopsom overeengekomen is voor de vastgoedtransactie die overeenkomt met de
waarde in het economische verkeer van het vastgoed. Gezien de prikkels en de
aanwezige gelegenheid bij gelieerde vastgoedtransacties schat ik de kans dat er bij
vastgoedtransacties tussen gelieerde partijen onzakelijk gehandeld wordt groter in
dan de kans dat dit gebeurt bij vastgoedtransacties tussen derden. Deze inschatting
vormt in hoofdstuk 6 een microtheorie in mijn onderzoek.
Ook binnen de VpB kan er in een situatie van compensabel verlies dat eventueel
dreigt te verdampen een prikkel uitgaan om zoveel mogelijk vastgoedwinsten te
laten vallen bij die rechtspersonen. Hierdoor wordt er wel winst behaald, maar hoeft
hierover geen of minder belasting te worden betaald.
4.8
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Inleiding

Art. 3:1 BW bepaalt dat goederen alle zaken en vermogensrechten zijn.
Zaken zijn op grond van art. 3:2 BW de voor de menselijke beheersing vatbare
stoffelijke objecten. Dit betekent dus dat een woonhuis, een tuin, een kantoorpand
en bijvoorbeeld een winkelpand zaken zijn.
Vervolgens bepaalt art. 5:3 BW dat: ‘Voor zover de wet niet anders bepaalt, is de
eigenaar van een zaak eigenaar van al haar bestanddelen.’
Op grond van art. 3:4 BW:
‘1. Al hetgeen volgens verkeersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt, is bestanddeel van die
zaak.
2. Een zaak die met een hoofdzaak zodanig verbonden wordt dat zij daarvan niet kan worden
afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt aangebracht aan een der zaken is,
wordt bestanddeel van de hoofdzaak.’

De vraag of iets een bestanddeel is van een onroerende zaak wordt beantwoord
vanuit het criterium of de onroerende zaak geschikt is voor gebruik als onroerende
zaak zonder dat onderdeel. Niet relevant is of het onderdeel noodzakelijk is voor de
uitoefening van het bedrijf dat in de onroerende zaak wordt uitgeoefend.142
Objecten die niet aan de macht van de mens kunnen worden onderworpen, zijn
daarom voor het recht geen zaken. Hierbij valt te denken aan hemellichamen, de
lucht of de zee.

142 HR 27 november 1992, NJ 1993, 317 Ontvanger/Rabobank.
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Onroerend zijn op grond van art. 3:3 lid 1 BW de grond, de nog niet gewonnen
delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en
werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door
vereniging met andere gebouwen of werken.143
Dit betekent dus dat een woonhuis, een tuin, een kantoorpand en bijvoorbeeld
een winkelpand vastgoed zijn.
Op grond van art. 3:3 lid 2 BW zijn alle zaken die niet onroerend zijn roerende zaken.
De eigendom van de grond omvat, voor zover de wet niet anders bepaalt:
a. de bovengrond;
b. de daaronder zich bevindende aardlagen;
c. het grondwater dat door een bron, put of pomp aan de oppervlakte is gekomen;
d. het water dat zich op de grond bevindt en niet in openbare gemeenschap met
water op eens ander erf staat;
e. gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen en werken, voor zover ze
geen bestanddeel zijn van eens anders onroerende zaak;
f. met de grond verenigde beplantingen.144
Een belangrijke vereiste voor de vereniging van bouwwerken met de grond is de
duurzaamheid van die vereniging. Hierbij is niet meer het criterium aardvaste
verbinding bepalend,145 maar de bijzonderheden van aard en inrichting. Voor de
vraag of een gebouwd of werk duurzaam met de grond is verenigd is de bedoeling
van degene bepalend door wie of in wiens opdracht het tot stand is gebracht of het
naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven, en dit naar
buiten kenbaar is uit bijzonderheden van aard en inrichting van dat gebouw of werk.
De kwalificatie roerend of onroerend kan niet op één omstandigheid berusten.146
Al hetgeen volgens verkeersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt, is bestanddeel van die zaak.147 Een zaak die met een hoofdzaak zodanig verbonden wordt dat
zij daarvan niet kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis
wordt toegebracht aan een der zaken, wordt bestanddeel van de hoofdzaak.148
Vermogensrechten zijn op grond van art. 3:6 BW rechten die, hetzij afzonderlijk
hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe strekken de
rechthebbende stoffelijke voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor
verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel.
143 Toelichting Meijers, Parlementaire Geschiedenis, Boek 3, p. 66 Uit de wetgeschiedenis blijkt dat
water roerend is zodat water geen deel uitmaakt van de grond.
144 Art. 5:20 BW.
145 HR 17 november 2006, nr. 41 434, LJN AZ2377 (Hengelo); HR 17 november 2006, nr. 41 721, LJN
AZ2389 (Dantumadeel); HR 17 november 2006, nr. 41 722, LJN AZ2392 ( Westerveld); HR
17 november 2006, nr. 41 723, LJN AZ2394 (Slochteren).
146 HR 31 oktober 1997, nr. 16 404, NJ 1998, 97 (Portacabin).
147 Art. 3:4 lid 1 BW.
148 Art. 3:4 lid 2 BW.
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Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan
hebben.149
Een beperkt recht is een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht,
hetwelk met het beperkte recht is bezwaard.150 Een eigenaar kan zijn volledig
eigendomsrecht dus onderdelen afsplitsen en verlenen aan een ander en zodoende
ontstaat een beperkt recht.
De beperkte rechten zijn limitatief:
1. gebruiksrechten, die de beperkt gerechtigde bepaalde bevoegdheden tot gebruik
geven (bijvoorbeeld erfpacht en vruchtgebruik);
2. zekerheidsrechten, die ertoe strekken de rechthebbende meer zekerheid te
verlenen bij het verhaal van zijn vorderingsrecht (bijvoorbeeld recht van hypotheek).
Obligatoire koopovereenkomst
Dit onderzoek richt zich op leveringen van vastgoed op basis van een obligatoire
koopovereenkomst. De obligatoire overeenkomst is een verbintenis tussen partijen
waardoor partijen zelfstandig onderlinge rechtsbetrekkingen kunnen aangaan.151
Een verbintenis is een vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen twee (of meer)
personen krachtens welke de één (schuldenaar, debiteur) tot een bepaalde prestatie
is verplicht, terwijl de ander (de schuldeiser, crediteur) tot die prestatie is gerechtigd.
Met andere woorden de ene partij komt overeen dat hij een bepaald vastgoed koopt,
afneemt en betaalt en de andere partij komt overeen dat hij het bepaalde vastgoed
verkoopt en levert. De kopende partij krijgt daarmee het recht op levering en de
plicht tot betaling. De verkopende partij krijgt op grond van de koopovereenkomst
de plicht tot leveren en het recht op betaling.
Op grond van art. 6:217 BW komt een overeenkomst tot stand door een aanbod en de
aanvaarding daarvan. Een aanbod en de aanvaarding behelst een wilsverklaring. Wat
hebben partijen gewild? Het voorstel tot het sluiten van een overeenkomst is een
weergave van deze wil. Op grond van art. 3:33 BW is een rechtshandeling opgebouwd uit twee elementen: de wil en verklaring.
Omdat alle registraties die vervolgens voortvloeien uit deze wil verder afstaan van
de kern van de transactie wordt er bij dit onderzoek een deel van de wil, afhankelijk
van de omstandigheden van de transactie, ‘afgeleid’. Met de term ‘afgeleid’ bedoel ik
in dit verband dat in de waargenomen gedraging een bevestiging kan worden gezien
van de vermoede wil.
Als bijvoorbeeld een oude vader het ouderlijk huis verkoopt aan zijn enige
dochter is de koopovereenkomst de weergave van de wil tot verkoop en koop.152
Als bij de verkoop de koopsom wezenlijk lager ligt dan de waarde in het economi149
150
151
152
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sche verkeer op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst, kan dit
verschil een weergave zijn van de wil om de dochter een voordeel te gunnen.
Indien de koopsom bij een gelieerde vastgoedtransactie significant afwijkt van de
waarde in het economische verkeer op het moment van de overeenkomst wordt in
dit onderzoek uit de waargenomen verkoopprijs onder de waarde in het economische verkeer de wil ‘ingelezen’ om de gelieerde partij te willen bevoordelen.
De mogelijke wil om te bevoordelen die een rol speelde bij de totstandkoming van
de overeenkomst staat niet in de koopovereenkomst, de akte van levering of de
registratie van het Kadaster, maar speelt wel een wezenlijke rol bij de totstandkoming van de hoogte van de koopsom.
Een voorbeeld kan gevonden worden bij een ruil van vastgoed. Stel A en B verkopen een pand aan
elkaar. Pand 1 van A is waard € 10 miljoen en pand 2 van B is waard € 15 miljoen. Stel de
verkrijging van beide panden belast is met overdrachtsbelasting van 6%. A wil pand 1 verkopen en
wil € 10 miljoen ontvangen. Tevens wil A pand B kopen en wil € 15 miljoen plus 6% overdrachtsbelasting betalen. B wil pand 2 verkopen en wil € 15 miljoen ontvangen. Tevens wil B pand 1 kopen
en wil € 10 miljoen betalen.
Er is dus duidelijk sprake van een wilsovereenstemming en dit kan leiden tot een koopovereenkomst. Echter zowel A als B willen zo min mogelijk belasting betalen. Nu stelt A het volgende
voor:
‘Als ik jouw pand voor € 12 miljoen mag kopen en dus een korting krijg van € 3 miljoen dan
mag jij mijn pand voor € 7 miljoen kopen en krijg jij dus ook een korting van € 3 miljoen.’
A en B gaan rekenen. A stelt vast dat hij bij variant 1 naar de bank moet om € 5,9 miljoen te lenen
plus (€ 15 miljoen plus 6% minus € 10 miljoen). B stelt vast dat hij bij variant 1 € 4,4 miljoen
overhoudt (€ 15 miljoen minus € 10 miljoen minus 6% over € 10 miljoen).
Als partijen elkaar echter € 3 miljoen korting geven is de situatie de volgende:
A moet naar de bank om € 5,720 miljoen te lenen (€ 12 miljoen plus 6% minus € 7 miljoen). A is
dus € 180.000 goedkoper uit omdat er over de korting van € 3 miljoen nu geen overdrachtsbelasting wordt betaald van 6%. B houdt € 4,58 miljoen (€ 12 miljoen minus € 7 miljoen minus 6%
over € 7 miljoen) over. Ook B wordt van deze variant € 180.000 beter, te weten de overdrachtsbelasting van 6% die niet betaald wordt over de korting van € 3 miljoen.
Bij deze variant wordt twee maal 6% overdrachtsbelasting misgelopen over € 3 miljoen, te
weten € 360.000.
In de ideale wereld zou hiervoor beschreven variant geen serieuze optie zijn omdat in de ideale
wereld de waarde van beide panden exact bepaalbaar is en bekend bij de notaris die zich een
oordeel dient te vormen over de verhouding tussen de koopsom en de waarde.153 Echter deze
ideale wereld bestaat niet in de Nederlandse vastgoedmarkt. Er bestaat geen transparantie over de
waarde van al het vastgoed in Nederland.

Ook de eventuele wil om minder overdrachtsbelasting te betalen komt niet in een
koopovereenkomst, de akte van levering of de registratie van het Kadaster. Deze wil
kan ‘ingelezen’ worden bij de omstandigheid bij een transactie dat er wederzijds aan
elkaar gekocht wordt en beide panden € 3 miljoen onder de waarde worden
verkocht.
Een ander voorbeeld. Een projectontwikkelaar verkoopt een stuk onbebouwde grond, niet zijnde
bouwterrein, aan een woningbouwcorporatie en sluit tevens een aanneemovereenkomst sluit op
deze grond woningen te bouwen. Stel de waarde van de grond is € 1 miljoen en de aanneemsom
153 Art. 3 lid 1 Verordening beroeps- en gedragsregels.
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voor de te bouwen woningen is € 5 miljoen. De fiscale gevolgen voor de kopende corporatie zijn
dat zij 6% overdrachtsbelasting verschuldigd is over de € 1 miljoen ten aanzien van de verkrijging
van de grond en dat zij 19% omzetbelasting in rekening gebracht krijgt over de bouwtermijnen van
€ 5 miljoen. De projectontwikkelaar moet de omzetbelasting van 19% over € 5 miljoen afdragen
aan de fiscus.
Stel de corporatie komt met een voorstel. De koopsom blijft in totaal € 6 miljoen, maar deze
rekenen we voor € 2 miljoen toe aan de grond en voor € 4 miljoen aan de bouwtermijnen. Indien
partijen en de notaris akkoord gaat met deze verdeling van de koopsom betekent dit voor de
corporatie een besparing van 19% over € 1 miljoen en een verhoging van de overdrachtsbelasting
van 6% over € 1 miljoen, per saldo een besparing van 13% over € 1 miljoen. Over de bouwtermijnen
dient de projectontwikkelaar 19% omzetbelasting in rekening te brengen en over de verkrijging
van de grond wordt de corporatie 6% overdrachtsbelasting verschuldigd.

Ook deze wil tot besparing wordt niet opgenomen in de koopovereenkomst, de akte
van levering of de registers van het Kadaster. Deze wil dient ingelezen te worden bij
een situatie waarbij een projectontwikkelaar grond verkoopt aan een corporatie en
hierop gaat bouwen voor de corporatie waarbij de koopsom van de grond een
miljoen boven de waarde ligt en op de bouwtermijnen een miljoen korting wordt
gegeven.
Uit deze voorbeelden blijkt dus dat de omstandigheden waarin de transactie
plaatsvindt, alsmede het geldende fiscale regime relevant is om te kennen.
Overdracht van vastgoed
Goederen kunnen onder algemene en onder bijzondere titel worden verkregen.154
Goederen worden verkregen onder bijzondere titel op grond van art. 3:80 lid 3 BW
door overdracht, door verjaring en door onteigening, en voorts op de overige in de
wet voor iedere soort aangewezen wijzen van rechtsverkrijging.
Eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten zijn overdraagbaar, tenzij de
wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht verzet.155
Voor de overdracht van een goed wordt op basis van art. 3:84 lid 1 BW vereist:
– een levering krachtens een geldige titel;
– verricht door hem die bevoegd is over het goed te beschikken.
Op grond van lid 2 van genoemd artikel moet bij de titel het goed met voldoende
bepaaldheid omschreven zijn. De titel voor de overdracht binnen dit onderzoek, de
obligatoire koopovereenkomst, is hiervoor nader uitgewerkt. Registergoederen zijn
goederen (dus zaken en vermogensrechten) voor welke overdracht of vestiging
inschrijving in de daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk is.156 Op grond
van art. 3:89 BW is al het vastgoed een registergoed. Daarnaast zijn ook sommige
roerende zaken157 en sommige vermogensrechten registergoederen.158

154
155
156
157
158
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De voor de overdracht van vastgoed vereiste levering geschiedt door een daartoe
bestemde, tussen partijen opgemaakte notariële akte, gevolgd door de inschrijving
daarvan in de daartoe bestemde openbare registers.159 Ter onderscheiding van de
(obligatoire) koopovereenkomst wordt de overeenkomst tot levering een goederenrechtelijke overeenkomst genoemd. De registratie van deze aktes van leveringen
vormt een onderdeel van het gegevensmodel in dit onderzoek.
De tot de levering bestemde akte moet nauwkeurig de titel van overdracht
vermelden.160
Het in art. 3:89 BW bepaalde vindt op grond van lid 4 overeenkomstige toepassing
op de levering, verreist voor de overdracht van andere registergoederen.161
Op grond van art. 14 lid 2 letter c Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994 neemt het
Kadaster in de kadastrale registratie de gegevens omtrent de koopsom op, zo die
bekend is. Dit betekent dus als er geen koopsom in de akte staat het Kadaster ook
geen koopsom in de kadastrale registratie kan opnemen. Hoe gaat dit echter als er in
een akte van levering 4 objecten worden geleverd voor een totale koopsom van € 5
miljoen. In dat geval is zonder verdere onderverdeling in de akte geen koopsom per
object bekend, maar wel een koopsom van het mandje. Omdat het Kadaster lijdelijk
is en zelf niet mag gaan bedenken wat de koopsom is per object, wordt in dergelijke
gevallen geen koopsom opgenomen in de kadastrale registratie.162
4.9

Samenvatting prikkels en tendensen fiscaliteit

De fiscale wetgeving rond vastgoedtransacties kent diverse open normen. De
toepassing van de fiscale wetgeving hangt vaak af van de feiten en omstandigheden
rond de vastgoedtransacties. Een belangrijk uitgangspunt voor de fiscale winstbepaling is dat er bij vastgoedtransacties tussen gelieerde partijen zakelijk gehandeld
moet worden. Dit betekent onder meer dat er een tegenprestatie moet worden
afgesproken bij een vastgoedtransactie die overeenkomt met de waarde in het
economische verkeer van dat vastgoed. Mijn verwachting is dat de kans dat partijen
de feiten kunnen presenteren afhankelijk van de fiscale belangen groter is bij
vastgoedtransacties tussen gelieerde partijen dan bij vastgoedtransacties tussen
niet gelieerde partijen. Ik schat vooral de kans op onzakelijke koopsommen hoger
in bij vastgoedtransacties tussen gelieerde partijen dan de kans op onzakelijke
koopsommen bij vastgoedtransacties tussen onafhankelijke partijen.
Bij vastgoedtransacties tussen derden kunnen er fiscaal tegengestelde belangen
prikkels spelen. Zo kan een koper bijvoorbeeld vastgoed zonder omzetbelasting
willen verkrijgen terwijl de verkoper het vastgoed juist wil verkopen met omzetbelasting. Niet de belangen mogen bepalen of en welke fiscale wetgeving van
toepassing is, maar de feiten en omstandigheden en de wettelijke norm.

159
160
161
162

Art. 3:89 lid 1 BW.
Art. 3:89 lid 2 BW.
Art. 3:89 lid 4 BW.
Gebleken is dat in de praktijk het Kadaster hier verschillend mee omgaat.
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Taxeren en waardering van
vastgoed

5.1

Inleiding

Bij een vastgoedtransactie is het fiscaal van belang om vast te stellen of de koopsom
(prijs) in overeenstemming is met de waarde. Diverse fiscale wetten bepalen dat de
grondslag van de heffing waarde in het economische verkeer is.1 In dit hoofdstuk ga
ik in hoofdlijnen in op de verschillen tussen prijs en waarde en waarderen en
taxeren, alsmede op het begrip waarde in het economische verkeer en overige
waardebegrippen. Een bijzonder waardebegrip is het de zogenoemde WOZ-waarde.
De methodiek van deze WOZ-waarde is uitgewerkt in par. 5.2.
5.2

Wet Waardering onroerende zaken

5.2.1

Inleiding

Een element in het model dat in het onderzoek van deze dissertatie wordt gebruikt
om potentieel fiscaal risicovolle vastgoedtransacties te kunnen selecteren is de
zogenoemde WOZ-waarde, zoals vastgesteld voor de Wet waardering onroerende
zaken (hierna Wet WOZ). Door de koopprijs uit de akte van levering van een object
te vergelijken met de WOZ-waarde is wellicht een globale analyse mogelijk van de
verhouding van de koopprijs ten opzichte van de waarde.
Het is van belang om te weten onder welke ficties en definities deze WOZ-waarde
is bepaald en in hoeverre er een overeenkomst is tussen de kadestraal object en een
WOZ-object. Tevens ga ik in dit hoofdstuk nader in op de verhouding waarde in het
economische verkeer (WEV) en de bepaalde WOZ-waarde. Vooral is het van belang
om te onderkennen hoe de verhouding is tussen een kadastraal object dat onderdeel
uitmaakt van de levering van een onroerende zaak en het WOZ-object op basis
waarvan de waarde op een WOZ-beschikking is bepaald. Door een vergelijking te
maken tussen de koopprijs van een kadastraal object en de WOZ-waarde van een
WOZ-object is het dus van belang om te onderkennen hoe de twee type objecten
vergeleken kunnen worden en om de verhouding WOZ-waarde en marktwaarde van
het object te kennen. In dit hoofdstuk behandel ik de hoofdlijnen van de Wet WOZ.

1

Art. 5.19 lid 1Wet IB 2001 en art. 21 lid 1 SW 1956 stellen bijvoorbeeld dat bezittingen en
schulden in aanmerking worden genomen voor de waarde in het economische verkeer.
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5.2.2

Wettelijke bepalingen

Reikwijdte Wet WOZ
Art. 1 Wet WOZ schrijft voor dat voor alle onroerende zaken (dus niet de vermogensrechten) in Nederland een waarde wordt vastgesteld. Op grond van de parlementaire geschiedenis is voor het begrip ‘onroerende zaak’ het BW en de
mijnwetgeving van toepassing.2
Binnen de Wet WOZ wordt dus alleen een waarde vastgesteld voor onroerende
zaken terwijl in het Kadaster ook registergoederen, niet zijnde onroerende zaken,
kunnen worden geregistreerd. Hierbij valt onder meer te denken aan woonboten,
drijvende woon – en bedrijfsruimten. Dit betekent dat een woonboot wel een
kadastraal object kan zijn, maar geen WOZ-object is als de woonboot geen onroerende zaak is.
Waardepeildatum
De WOZ-beschikkingen hebben de volgende waardepeildata:3
WOZ-beschikking:
2005 en 2006
2007
2008
2009

Waardepeildatum:
1 januari 2003
1 januari 2005
1 januari 2007
1 januari 2008

Vanaf 2008 heeft de beschikking betrekking op de waardepeildatum van 1 januari
van het voorgaande jaar.
De WOZ-beschikkingen kennen ook een toestandspeildatum op grond van art. 18
lid 1 Wet WOZ. Dit is de staat of toestand waarin de zaak op de waardepeildatum
verkeert. De hoofdregel is dat de toestandspeildatum gelijk is aan de waardepeildatum.4
Art. 18 lid 3 Wet WOZ regelt de uitzondering op de hoofdregel voor de onroerende
zaken waarvan de toestand wijzigt na de waardepeildatum. De waarde van de
onroerende zaak wordt bepaald naar de staat bij aanvang van het WOZ-tijdvak als
de onroerende zaak tussen waardepeildatum en aanvang tijdvak:
– opgaat in één of meer andere onroerende zaken;5 of
– wijzigt als gevolg van bouw, verbouw, verbetering, afbraak, vernietiging of
bestemmingswijziging;6 of
– sprake is van een andere, specifiek voor de onroerende zaak geldende, bijzondere
omstandigheid.7

2
3
4
5
6
7
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MvT, Kamerstukken II 1992/93, 22.885, nr. 3, p.14.
Art. 18 lid 1 en lid 2 Wet WOZ.
HR 19 september 2003, nr. 37 843, BNB 2003/368 met noot Snoijink (Wassenaar).
Art. 18 lid 3 onderdeel a Wet WOZ.
Art. 18 lid 3 onderdeel b Wet WOZ.
Art. 18 lid 3 onderdeel c Wet WOZ.
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Een voorbeeld:
De heer Janssen verkoopt en levert een woning aan de heer Pietersen op 1 mei 2005
voor € 300.000 (op dat moment de marktprijs) en de heer Pietersen gaat gedurende
één jaar de woning verbouwen voor € 200.000. Indien dit voor 1 januari 2007 gereed
is maakt de gemeente een WOZ-beschikking 2007 op voor € 500.000. Dit zou de
waarde kunnen zijn op 1 januari 2005 naar de staat van de woning op 1 januari 2007.
Voor het onderzoek betekent dit het volgende. Indien we binnen het model een
koopsom op 1 mei 2005 voor een kadastraal object vergelijken met een WOZbeschikking 2007 met als peildatum 1 januari 2005 naar de staat van 2007 nemen,
zien we dus een flink verschil tussen de koopsom en de WOZ-waarde, terwijl beide
gegevens valide zijn binnen de eigen context.
5.2.3

Waardebepaling – objectafbakening

De Wet WOZ geeft nadere regels voor de objectafbakening, waardoor de civieljuridische grenzen van een onroerende zaak niet alle bepalend zijn.
Op grond van art. 16 Wet WOZ wordt als één (te waarderen) onroerende zaak
aangemerkt:
● een gebouwd eigendom;
● een ongebouwd eigendom;
● een gedeelte van een gebouwd of ongebouwd eigendom dat volgens zijn
zelfstandige indeling is bestemd om als een afzonderlijk geheel te worden
gebruikt (zelfstandig gedeelte);
● een samenstel van twee of meer gebouwde of ongebouwde eigendommen of
zelfstandige gedeelten daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn
en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar horen (samenstel);
● een geheel van twee of meer gebouwde of ongebouwde eigendommen, of
zelfstandige gedeelten daarvan, of samentellen, dat naar de omstandigheden
beoordeeld één terrein vormt bestemd voor verblijfsrecreatie en dat als zodanig
wordt geëxploiteerd (recreatieterrein);
● het binnen de gemeente gelegen deel van een gebouwd of ongebouwd eigendom,
van een zelfstandig gedeelte daarvan, van een samenstel of van een recreatieterrein.
De term eigendom geeft aan dat de eigendomsgrens de grens van het object
bepaalt.8

8

HR 20 oktober 1993, nr. 29 464, BNB 1993/349 (Amsterdam) en HR 20 september 2000, nr. 35
444, BNB 2000/361 (Heumen).
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Bij een gebouwd eigendom:
– gaat het om een bouwsel dat naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter
plaatse te blijven waarbij duurzaam is op te vatten in de zin van ten minste enkele
jaren;
– heeft dat bouwwerk zelfstandige gebruikerswaarde;
– en is het bouwsel in het geheel van de desbetreffende onroerende zaak van meer
dan ondergeschikte betekenis.9
Onder het begrip gebouwd vallen naast constructies van min of meer duurzame aard
die dienen voor het bewaken van zaken of het beschutten van personen of zaken
tegen atmosferische invloeden ook installaties, open inrichtingen, locaties en dergelijke bouwsels of constructies in de open lucht welk zijn vervaardigd of bestemd
voor duurzaam gebruik.10
Dit betekent concreet dat gebouwde eigendommen zijn: woningen, fabrieken, opslagtanks, gashouders, cafés, hotels, stallen, schuren, winkels, warenhuizen, kassen, loodsen, zwembaden, hoogspanningsmasten, gasafsluitingsinstallaties, windmolens,
havenkranen, asfaltmenginstallaties, vuurtorens, walradarposten en loswallen.11
Ongebouwd eigendom
Ongebouwde eigendommen zijn alle eigendommen die niet als gebouwd worden
aangemerkt.12 Grond die fungeert als ondergrond van een gebouw of werk, is geen
onbebouwd eigendom.
Als op een stuk grond wordt gebouwd is er volgens de Hoge Raad sprake van een
ongebouwd eigendom.13
Samenstel
Onroerende zaken die bestaan uit twee of meer (zelfstandige gedeelten van)
gebouwde of ongebouwde eigendommen die bij dezelfde belastingplichtige in
gebruik zijn en die naar de omstandigheden beoordeeld bij elkaar behoren, vormen
een complex of samenstel voor de Wet WOZ.14
Dit betekent dus praktisch dat één WOZ-beschikking voor de eigenaar betrekking
kan hebben op meerdere gebouwde en/of ongebouwde eigendommen en zelfstandige gedeelten daarvan die dezelfde gebruiker hebben en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar horen.
Voor het vergelijken van een koopsom bij een levering van een onroerende zaak
ten opzichte van de WOZ-waarde is het dus van belang dat er één onroerende zaak
geleverd kan worden terwijl de WOZ-waarde op meerdere objecten betrekking heeft

9
10
11
12
13
14
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Conclusie van A-G Mok bij HR 10 december 1980, nr. 19 869, BNB 1981/45 (Denekamp).
HR 7 maart 1979, nr. 19 017, BNB 1979/125 met noot Hofstra (Rotterdam) en herhaald in MvT,
Kamerstukken II 1992/93, 22 885, nr. 3, p. 41.
W.G. van den Ban (2009), p. 64.
MvT, Kamerstukken II 1992/93, 22 885, nr. 3, p. 41.
HR 25 november 1998, nr. 33 944, BNB 1999/19 met noot Snoijink (Amsterdam).
Art. 16, onderdeel d Wet WOZ.
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of dat er meerdere onroerende zaken geleverd wordt terwijl de WOZ-waarde slechts
op één object betrekking heeft.
Recreatieterreinen
Sinds 1 januari 2005 wordt een geheel van twee of meer gebouwde of ongebouwde
eigendommen, of zelfstandige gedeelten daarvan, of samenstellen, dat naar de
omstandigheden beoordeeld één terrein vormt dat bestemd is voor verblijfsrecreatie
en dat als zodanig wordt geëxploiteerd als één onroerende zaak aangemerkt.15
Deze bepaling geldt niet voor recreatieterreinen waar eigenaren een (huurafhankelijk) recht van opstal hebben gevestigd voor hun woning, maar geldt alleen voor
recreatieterreinen waarop woningen staan die eigendom zijn van de grondeigenaar
of die door natrekking eigendom zijn geworden van de grondeigenaar.16
Hiermee wordt dus niet iedere stacaravan of recreatiewoning afzonderlijk afgebakend. Dit betekent dat het recreatieterrein als geheel wordt gewaardeerd voor de
Wet WOZ en niet de afzonderlijke delen.
Voor objecten binnen een recreatieterrein waar een recht van opstal (al dan niet
huurafhankelijk) voor is gevestigd wordt aan de opstalgerechtigde een WOZ-beschikking opgelegd voor de waarde van zijn of haar (recreatie)woning. In die
gevallen zien de koopprijzen wel op de correct afgebakende WOZ-objecten en
bijbehorende waarden.
5.2.4

Waardebepaling – Karakteriseren onroerende zaken voor de Wet WOZ

Het karakter van een onroerende zaak is voor de Wet WOZ van belang voor de
keuzes bij de waarderingsmethode.
Op grond van art. 17, tweede lid wet WOZ is de hoofdregel dat onroerende zaken
worden gewaardeerd op de waarde die aan de onroerende zaak dient te worden
toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden
overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen. Een niet-woning wordt
gewaardeerd op de gecorrigeerde vervangingswaarde als deze hoger is dan de WOZWEV (art. 17, derde lid Wet WOZ). Rijksmonumenten worden altijd gewaardeerd op
de WOZ-WEV.
Het verschil tussen een woning en een niet-woning is van belang voor de keuze
van het waardebegrip en de waarderingsmethode. Voor onroerende zaken die tot
woning dienen geldt de waarde in het economische verkeer voor de waardebepaling.17

15
16
17

Art. 16, onderdeel e Wet WOZ.
NnavV, Kamerstukken II 2003/04, 29 612, nr. 10, p. 8. En Nader rapport, Kamerstukken II 2003/04,
29 612, nr. 9, p. 2.
Art. 17 lid 2 Wet WOZ.
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In de Wet WOZ en in de wetsgeschiedenis ontbreekt (een aanzet tot) een definitie
van de begrippen ‘woning’, gebouwd en ‘dienen tot’. De wetgever is er blijkbaar van
uitgegaan dat deze begrippen voldoende helder zijn.
Rijksmonumenten worden gewaardeerd voor de Wet WOZ naar de waarde in het
economische verkeer (WEV) en niet naar de gecorrigeerde vervangingswaarde op
grond van art. 17 lid 3 Wet WOZ.
De status van Rijksmonument heeft voor de waardebepaling voornamelijk gevolgen voor niet-woningen. Immers ook de Rijksmonumenten, die niet dienen tot
woningen, moeten naar de waarde in het economische verkeer worden gewaardeerd.
5.2.5

Waarderingsuitzonderingen voor de Wet WOZ

De Wet WOZ kent een aantal waarderingsuitzonderingen voor objecten waarvoor
geen waarde wordt bepaald. Dit zijn onder andere de uitzondering voor NSWlandgoederen en natuurterreinen,18 een aantal uitzonderingen voor publieke taken19 en de uitzondering voor kerken en andere openbare bezinningsruimten.20
Naast deze uitzonderingen voor de waardering kent de Wet WOZ nog enkele
uitzonderingen die relevant zijn voor dit onderzoek.
Cultuurgrond
Cultuurgronden die binnen een landbouw- of bosbouwbedrijf bedrijfsmatig worden
geëxploiteerd zijn op grond van art. 2 lid 1 onderdeel a Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet WOZ en worden dus niet gewaardeerd voor de Wet WOZ.
Deze vrijstelling geldt niet voor grond die de ondergrond vormt van een gebouwd
eigendom.
Van cultuurgrond is sprake bij grond die zodanig is bewerkt en in stand wordt
gehouden dat daarop gewassen zijn te kweken. Als de grond niet primair dient voor
het voeden van gewassen voor de groei, is er geen sprake van cultuurgrond.21
Tevens moet er sprake zijn van een bedrijfsmatige exploitatie van de cultuurgrond
en moet de exploitatie voor land- of bosbouw zijn.
Art. 7:312 BW definieert landbouw als:
‘Onder landbouw wordt verstaan, steeds voorzover bedrijfsmatig uitgeoefend:
akkerbouw; weidebouw; veehouderij; pluimveehouderij; tuinbouw, daaronder begrepen fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen; de teelt van
griendhout en riet; elke andere tak van bodemcultuur, met uitzondering van de
bosbouw.’

18
19
20
21
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Art. 2 lid 1 onderdeel b Uitvoeringsregeling uitgezondere objecten Wet WOZ.
Art. 2 lid 1 onderdeel d, f en h Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet WOZ.
Art. 2 lid 1 onderdeel g Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet WOZ.
HR 24 september 1997, nr. 31 953, BNB 1997/378 met noot Snoijink (Lisse).
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Dit betekent dat bij de verkoop van een boerderij met cultuurgrond die onder de
waarderingsuitzondering valt van de Wet WOZ de vergelijking tussen de koopsom
en de WOZ-waarde mank gaat. De koopsom heeft immers betrekking op het geheel
en de WOZ-waardering heeft alleen betrekking op de boerderij, de stallen, de
werkgebouwen en de kassen, de grond onder de boerderij, de stallen, de werkgebouwen en de kassen alsmede het erf en de tuin bij het woongedeelte.
De koopsom heeft echter ook betrekking op de cultuurgronden terwijl deze niet
in de WOZ-waarde zitten.
Werktuigenvrijstelling
Art. 2 lid 1 onderdeel e Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet WOZ
bepaalt dat werktuigen uitgezonderd zijn van de waardering indien:
– het voorwerp een onroerende zaak is (anders valt het niet onder de Wet WOZ);
– het voorwerp een werktuig is;
– het werktuig van de onroerende zaak af te scheiden is zonder dat schade van
betekenis aan het voorwerp zelf wordt aangebracht;
– het werktuig zelf op zichzelf geen gebouwd eigendom is;
– het voorwerp niet dienstbaar is aan het gebouw waarin zich het bevindt.22
5.2.6

Waarderingsficties

De Wet WOZ kent een tweetal waardebegrippen:
1. de waarde in het economische verkeer (WEV);23 , 24
2. de gecorrigeerde vervangingswaarde.25
Deze twee waardebegrippen hebben als doel het bepalen van de waarde in het
economische verkeer. Nu vinden er vele vastgoedtransacties plaats. Echter, er is
sprake van een grote verscheidenheid aan inhoud en strekking van die vastgoedtransacties. Om te voorkomen dat de waardebepaling moet ingaan op de feiten en
omstandigheden van transacties die als waardegrondslag worden genomen, bepaalt
art. 17 lid 2 Wet WOZ twee waarderingsficties:
1. de overdrachtsfictie;
2. de verkrijgingsfictie.

22

23

24
25

HR 2 maart 1994, nr. 29 559, BNB 1994/113 (Leeuwarden). Hier vormden roltrappen en liften in
een gebouw geen werktuigen, omdat deze installaties dienstbaar zijn aan het gebouw; zij maken
het gebouw beter geschikt voor het gebruik als gebouw.
Art. 17 lid 2 Wet WOZ juncto art. 17 lid 4 en 5 Wet WOZ. Art. 4 lid 1 Uitvoeringsregeling instructie
waardebepaling Wet WOZ geeft een nadere uitwerking van het waardebegrip door voor te
schrijven welke waarderingsmethode bij de bepaling van de waarde in het economische verkeer
toegepast moet worden. De waarderingsinstructie van de Waarderingskamer bevat handreikingen voor gemeenten om de waarderingsmethoden nader uit te werken.
Voor woningen op NSW-landgoederen kent art. 17 lid 5 Wet WOZ nog een verdere verfijning van
de waarde in het economische verkeer te weten de bestemmingswaarde.
Art. 17 lid 3 Wet WOZ juncto art. 4 lid 2 tot en met 4 Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet WOZ. Hierbij bepaalt lid 3 van deze Uitvoeringsregeling de benuttingswaarde voor
bepaalde kerken en ander objecten met cultuurhistorische waarde en lid 4 bepaalt de bedrijfswaarde van toepassing voor bedrijfsmatige onroerende zaken.
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Door deze ficties wordt de te bepalen WOZ-waarde sterk geobjectiveerd. Dit
betekent tevens een beperking in de bruikbaarheid om de WOZ-waarde als betrouwbare maatstaf te nemen voor de waarde in het economische verkeer. Immers
de WOZ-waarde wordt vastgesteld naar normale feiten en omstandigheden (ficties).
Er kunnen echter juist bijzondere omstandigheden bij een object een rol spelen die
de waarde in het economisch verkeer (sterk) kunnen beïnvloeden. Het zou dan juist
niet marktconform zijn als bij de koopsom geen rekening is gehouden met die
bijzondere waardebepalende factoren en het object voor de WOZ-waarde wordt
verkocht.
Denk bijvoorbeeld aan een woonhuis dat verkocht wordt omdat de eigenaar de
hypotheekschuld niet meer kan betalen. Het huis wordt op een executieveiling
verkocht, waarbij in het economische verkeer meestal minder dan de normale
waarde in het economische verkeer wordt betaald. Hier zou het juist opvallen als
er wel wordt verkocht voor of boven de WOZ-waarde.
Tevens is het van belang dat de Wet WOZ voorbijgaat aan effecten van massale
verkoop. Stel een vastgoedhandelaar wil driehonderd huizen verkopen. Als een
koper alle huizen ineens wil kopen komt hij wellicht per huis tot een lagere prijs dan
wanneer hij de huizen individueel koopt.
5.2.7

Overdrachtsfictie

De Wet WOZ gaat er op grond van art. 17 lid 2 Wet WOZ voor de waardebepaling van
uit dat:
– de volle eigendom kan worden overgedragen;
– de onbezwaarde eigendom kan worden overgedragen.
De waarde voor de Wet WOZ houdt dus geen rekening met factoren die waarde
beïnvloeden zoals erfpacht en vruchtgebruik, terwijl te verwachten is dat bij een
vastgoedtransactie juist wel rekening wordt gehouden bij het tot stand komen van
de koopsom met deze factoren.
Voor de vergelijking tussen een koopsom bij een transactie en de WOZ-waarde is
dit een relevant verschil.
Ook wordt voor de waardebepaling voor de Wet WOZ geen rekening gehouden met
omstandigheden die de huidige eigenaar beperken om zijn eigen vastgoed te
verhandelen. Hierbij kan gedacht worden aan hypotheekrechten, conservatoir beslag, huurovereenkomsten26 of koopovereenkomsten.
In het economische verkeer heeft het feit dat een pand verhuurd wordt wel
degelijk invloed op de koopsom en ook hier is dus de koopsom en de WOZ-waarde
niet een vergelijkbaar begrip.

26
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De verkrijgingsfictie bepaalt bijvoorbeeld dat de waarde moet worden vastgesteld alsof de
onroerende zaak niet wordt verhuurd.
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Verkrijgingsfictie

De verkrijgingsfictie gaat ervan uit dat de verkrijger de zaak in de staat waarin die
zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen.
Dit betekent dat deze fictie ervan uitgaat dat het vastgoed leeg en vrij van huur
wordt opgeleverd. Nogmaals, dit heeft dus gevolgen voor het verschil in betekenis
van de feitelijke waarde in het economische verkeer en de WOZ-waarde. De WOZwaarde en de WEV kunnen verschillen als bijvoorbeeld een verhuurd pand wordt
verkocht.
5.2.9

Waarde in het economische verkeer

In art. 17 lid 2 Wet WOZ wordt de WEV27 omschreven inclusief de hiervoor
genoemde waarderingsficties.
In de Kamerstukken staat over de WEV:
‘De met inachtneming van dit waarderingsvoorschrift bepaalde waarde leidt tot het bedrag dat
gelijk is aan de prijs welke door de meestbiedende koper besteed zou worden bij aanbieding ten
verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding.’28

Feitelijk introduceert de wetgever hier een variant op de WEV, de ‘WOZ-WEV’. De
waardebepaling voldoet wel aan het criterium van de waarde in het economische
verkeer, echter de grondslag op basis waarvan gewaardeerd wordt kent wel diverse
ficties.
Het gaat dan om een vrijwillige transactie tussen derden waarbij partijen ernaar
streven volgens de regels van de vrije marktwerking de voor hen meest optimale
prijs te bewerkstelligen, waarbij wel rekening wordt gehouden met de diverse ficties
uit de Wet WOZ.29
Vastgoedtransacties op een openbare veiling, transacties tussen familieleden of
executieverkopen voldoen in beginsel niet, omdat het niet de meest geschikte wijze
van aanbieding is en de prijs ook niet na de beste voorbereiding tot stand komt.30
De methoden waarmee de waarde in het economische verkeer wordt bepaald is
geregeld in art. 17 Wet WOZ juncto art. 4 Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet WOZ.
Voor woningen geldt als methode:
– vergelijkingsmethode op basis van systematische vergelijkingen met woningen
waarvan marktgegevens beschikbaar zijn.

27
28
29
30

Zie hoofdstuk 5 voor de betekenis van de waarde in het economische verkeer voor de overige
fiscale wetten.
MvT, Kamerstukken II 1992/93, 22 885, nr. 3, p.44.
Zoals de verkrijgingsfictie en de overdrachtsfictie uit art. 17 lid 2 Wet WOZ.
W.G. van den Ban (2009), p. 121.
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Voor niet-woningen geldt als methode:
– huurwaardekapitalisatiemethode;
– vergelijkingsmethode op basis van systematische vergelijking met vastgoed
waarvan marktgegevens beschikbaar zijn;
– discounted-cashflowmethode.
Volgens de toelichting op de uitvoeringsregeling worden voor de waardebepalingsregels direct vergelijkbaar vastgoed zoals recreatiewoningen en vastgoed dat in
hoofdzaak dienstbaar is aan woningen, zoals garageboxen, aan woningen gelijkgesteld.
Bij woonbedrijfspanden waarbij de niet-woningbestemming van groter belang is,
wordt de waardebepaling voor de niet-woongedeelten uitgevoerd voor niet-woningen en het woongedeelte als woning.
5.2.10

Vergelijkingsmethode

Bij de vergelijkingsmethode wordt gekeken naar transactieprijzen van vergelijkbare
objecten in een vergelijkbare periode. Vanuit deze transactieprijzen wordt modelmatig de waarde bepaald. De Waarderingsinstructie jaarlijkse waardebepaling van
de Waarderingskamer onderscheidt een aantal stappen die door regelmatige herhaling leiden tot een model dat aansluit bij de marktgegevens.31 Vervolgens wordt
beoordeeld of de berekende waarde van het vastgoed voldoende overeenkomt met
transactieprijzen uit de praktijk. Eventuele verschillen worden geanalyseerd, waarna
eventueel de stappen opnieuw doorlopen moeten worden.
5.2.11

Waarderingsmethoden

De Wet WOZ kent enkele specifieke waarderingsmethoden, zoals de bestemmingswaarde voor woningen die deel uitmaken van een NSW-landgoed,32 de discountedcashflowmethode voor enkel en zeer specifiek vastgoed, niet woningen, waarvoor
onvoldoende marktgegevens in de vorm van transactieprijzen of huurprijzen bekend
zijn van vergelijkbare objecten,33 de gecorrigeerde vervangingswaarde voor incourant vastgoed, de benuttingswaarde voor kerkgebouwen en ander vastgoed met
cultuurhistorische betekenis,34 de bedrijfswaarde voor bedrijfsmatig gebruikt vastgoed.35

31
32
33
34
35
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Paragrafen 4.1. en 4.2. Waarderingsinstructie jaarlijkse waardebepaling versie 2011, pp. 51-53.
Art. 17 lid 5 Wet WOZ.
Art. 4, eerste lid letter a Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet WOZ.
Art. 4 lid 3 Uitvoeringsregeling instructiewaardebepaling Wet WOZ.
Art. 4 lid 4 Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet WOZ.
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5.2.12

Huurwaardekapitalisatiemethode
Bij de huurwaardekapitalisatiemethode wordt de geobjectiveerde (of marktconforme) huur36 vermenigvuldigd met een kapitalisatiefactor. De kapitalisatiefactor
kan berekend worden door gerealiseerde verkoopprijzen te delen door de marktconforme huurprijs.
Ook hier wordt dus niet uitgegaan van de werkelijke huurprijs maar van een
marktconforme huur. Dit betekent dus als een kantoorpand is verhuurd voor 10 jaar
tegen een hele hoge huurprijs, deze hoge huurprijs een grote invloed heeft op de
werkelijke koopsom die een koper bereid is te bepalen. Voor de WOZ-waarde wordt
gerekend met een marktconforme huur. De waarderingsficties bepalen dat er voor
de bepaling van de WOZ-waarde wordt uitgegaan van vastgoed vrij van huur en
gebruik. De waarde wordt dan vervolgens bepaald op basis van een marktconforme
huur maal de kapitalisatiefactor.
Vastgoed in aanbouw
Tot 2005 werden woningen in aanbouw en courante niet-woningen in aanbouw
voor de Wet WOZ altijd gewaardeerd naar de waarde in het economische verkeer.
Incourante niet-woningen in aanbouw werden naar de gecorrigeerde vervangingswaarde gewaardeerd.
Sinds 1 januari 2005 geldt op grond van art. 17 lid 4 Wet WOZ de (gecorrigeerde)
vervangingswaarde voor alle gebouwde eigendommen in aanbouw.
Art. 17 vierde lid Wet WOZ luidt als volgt:
‘In afwijking in zoverre van het tweede lid wordt de waarde van een gebouwd eigendom in
aanbouw bepaald op de vervangingswaarde, bedoeld in het derde lid. Onder een gebouwd
eigendom in aanbouw wordt verstaan een onroerende zaak of gedeelte daarvan waarvoor een
omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in art. 2.1, eerste lid, onder a, van Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht is verleend en dat door bouw nog niet geschikt is voor
gebruik overeenkomstig zijn beoogde bestemming.’

Doel van de bepaling is om de gebouwde eigendommen te waarderen tegen de
grondwaarde plus de stichtingskosten van de onroerende zaak.
5.2.12

Woningen en omzetbelasting

Bij nieuwbouwwoningen en bouwterreinen die verkocht worden door een ondernemer voor de omzetbelasting, is er op grond van art. 11 lid 1 onderdeel a ten eerste
Wet OB 1968 omzetbelasting verschuldigd over de levering. Voor de waardering
voor de Wet WOZ wordt uitgegaan van de prijzen inclusief omzetbelasting.37

36

37

Op basis van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet WOZ, toelichting, art. 4.
Aangehaald in Waarderingsinstructie jaarlijkse waardebepaling, p. 184 wordt er gerekend met de
brutohuur en niet de nettohuur, dus zonder aftrek kosten onderhoud, belastingen en dergelijke.
Zie de Taxatiewijzer deel 24 Huurwaardekapitalisatie, waardepeildatum 1 januari 2015.
HR 19 februari 1997, nr. 31 590, BNB 1997/121 met noot van Van Leijenhorst (Nijmegen).
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Courante niet-woningen en omzetbelasting

Het al of niet meenemen van omzetbelasting in de waardeberekening voor de WOZ
is afhankelijk van het antwoord op de vraag of de activiteiten die de eigenaar zich
ten doel stelt, dan wel uitvoert, voor de Wet op de omzetbelasting 1968 een
belastbaar feit opleveren. Dit kan ertoe leiden dat de eigenaar volledige belaste
prestaties verricht, maar ook dat de eigenaar ten aanzien van het object slechts voor
een deel belaste prestaties voor de omzetbelasting verricht.38 Strikt genomen moet
bij ieder object waarvoor de gecorrigeerde vervangingswaarde wordt berekend, de
positie van de eigenaar voor de omzetbelasting worden nagegaan.
Als de eigenaar de omzetbelasting volledig kan aftrekken indien het object gekocht
zou worden bij de voorgenomen of feitelijke uitoefening van het object, dient de
waarde van het object waarvoor de gecorrigeerde vervangingswaarde wordt berekend, te worden berekend exclusief omzetbelasting.
Als de eigenaar de omzetbelasting in het geheel niet kan aftrekken, dient deze
waarde te worden berekend inclusief omzetbelasting. Bij deels belast en deels
vrijgesteld (voorgenomen) gebruik van het object, dient deze waarde te worden
berekend inclusief omzetbelasting voor het deel dat de omzetbelasting niet aftrekbaar is voor de eigenaar.
De koper houdt bij de bepaling van de koopprijs rekening met het feit of hij wel of
niet de omzetbelasting geheel of gedeeltelijk in vooraftrek kan brengen. Hiervan kan
dus invloed uitgaan op de waarde.
In de Taxatiewijzer Algemeen staat op pagina 72 een schema opgenomen wanneer
bij de waardering van niet-woningen wel of niet inclusief omzetbelasting moet
worden gewaardeerd.

38
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Hoofdstuk 10 Taxatiewijzer Algemeen, waardepeildatum 1 januari 2015, pagina 68.
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WOZ-object nietwoningen

Gecorrigeerde
vervangingswaarde

Marktwaarde

Bouwgrond of
nieuwbouw
binnen
tweejaarsperiode

Bestand WOZ-object

Juridisch eigenaar kan
BTW verrekenen
evt via BTWcompensatiefonds

Juridisch eigenaar kan
BTW niet verrekenen

WOZ-waarde inclusief
BTW

WOZ-waarde “kosten
koper” uitgaande van
transactie onderworpen
aan overdrachtsbelasting

WOZ-waarde exclusief
BTW

WOZ-waarde inclusief
BTW

Figuur 20: WOZ-waarderingen van niet woningen.

5.2.14

Incourante niet-woningen en omzetbelasting

Volgens HR 8 juli 1992, nr. 27 003, BNB 1992/297 (Wijchen) behoort bedrijfseconomisch gezien de omzetbelasting alleen tot de stichtings- of aanschaffingskosten als de
eigenaar van de onroerende zaak de bij de stichting of aanschaffing in rekening
gebrachte omzetbelasting niet in aftrek kan brengen.
5.2.15

Bodemverontreiniging

Omdat bodemverontreiniging vaak een factor is die de waarde in het economische
verkeer beïnvloedt moet daarmee ook rekening gehouden worden voor de Wet
WOZ.39 Voor de WOZ-waarde wordt rekening gehouden met saneringskosten indien
de saneringskosten voor rekening van de eigenaar komen en de sanering te
verwachten is.40
Voor de waarde in het economische verkeer speelt de kans dat de kosten van
sanering daadwerkelijk gemaakt worden een rol.
5.2.16

Samenvatting WOZ

Art. 16 Wet WOZ bepaald wat als één (te waarderen) onroerende zaak aangemerkt
moet worden. Dit betekent dat bij een vastgoedtransactie er een verschil kan zijn
tussen het object of de objecten waar de koopsom van de vastgoedtransactie op ziet
en het object waar de WOZ-waarde op ziet.
39
40

HR 16 september 1992, nr. 28 469, BNB 1994.
HR 9 mei 2003, nr. 35 987, BNB 2003/270 met noot van Snoijink (Haarlemmermeer).
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Bovendien ziet de koopsom bij een vastgoedtransactie op een prijs die tot stand is
gekomen op een bepaald tijdstip. Dit tijdstip hoeft niet overeen te komen met het
tijdstip op basis waarvan de WOZ-waarde is vastgesteld. De WOZ kent op basis van
art. 18 lid 1 en lid 2 Wet WOZ een vaste waardepeildatum.
De Wet WOZ kent twee belangrijke ficties in de waardering van het vastgoed, te
weten de overdrachtsfictie en de verkrijgingsfictie. Op basis van deze ficties valt te
verwachten dat de WOZ-waarde kan afwijken van de WEV als er bij een vastgoedtransactie juist geen sprake is van de overdracht van het volle eigendom en/of niet
het onbezwaarde eigendom wordt overgedragen. Tevens verwacht ik een verschil
tussen de WOZ-waarde en de WEV als er het vastgoed verhuurd is tegen een
huursom die niet gelijk is aan een genormaliseerde huur voor dat type vastgoed.
Mede gezien de diverse ficties in de Wet WOZ, de specifieke bepalingen voor de
objectafbakening, de diverse objecten die zijn uitgezonderd voor de waardering
binnen de WOZ en de vaste waardepeildatum ligt het niet in de lijn der verwachting
dat de WOZ-waarde een bruikbare indicator is voor de WEV. Omdat dit een theorie
vormt binnen het model van fiscaal toezicht, wordt binnen dit onderzoek gekeken in
hoeverre de WOZ-waarde bruikbaar is voor het bepalen van een verhoogd fiscaal
risico bij een vastgoedtransactie.
Omdat woningen voor de WOZ veelal op een andere wijze worden gewaardeerd dan
niet woningen, wordt in dit onderzoek een onderscheid gemaakt tussen vastgoedtransacties met woningen, met niet-woningen en met een combinatie van woningen
en niet-woningen.
5.3

Waarde van vastgoed (waarde economische verkeer)

5.3.1

Waarde en prijs en taxeren en waarderen van vastgoed

De prijs bij een vastgoedtransactie is het bedrag dat betaald wordt naar aanleiding
van de levering van een pand uit veelal een koopovereenkomst. Hiermee is de prijs
een objectief gegeven.
De waarde van het pand dat wordt geleverd is een meer subjectief gegeven. Van Dale
definieert ‘waarde’ als ‘de betekenis die iets heeft als bezit of ruilobject’. Het
subjectieve karakter in de waarde zit in het feit dat de uitkomst van de waarde
wordt bepaald door de betekenis dat het object voor iemand heeft.
Als iemand de kans krijgt om het erf van de buurman te kopen, kunnen er diverse
emotionele aspecten een rol spelen in de waarde die de kopende partij geeft aan dit
erf. Ook een verkoper van een woning kan de waarde van die woning hoog vinden
als hij of zij allerlei positieve herinneringen heeft aan die woning (bv. De geboorte
van de kinderen in die woning).
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5.3.2

5.3.2

Waarderen en taxeren

Berkhout (2015) geeft de volgende omschrijving van een taxatie:
‘Een taxatie is een schatting van een bedrag dat in een hypothetische transactie tot
stand komt. De taxateur is aan het schatten en dat is een subjectief proces. Bij
taxeren gaan we uit van (hypothetisch bezien) een transactie die (hypothetisch
bezien) zou plaatsvinden op de peildatum tussen (hypothetisch bezien) een bereidwillige koper en (hypothetisch bezien) een bereidwillige verkoper. De taxateur
moet dus (hypothetisch bezien) aannemen dat er bereidwillige kopers zijn en dat de
verkoper bereidwillig is om te verkopen, ook al kan hij ze in werkelijkheid niet
vinden of waarnemen wegens het ontbreken van een actieve markt.’
Bovenstaande formulering geeft duidelijk aan welke onzekerheden gepaard gaan
met het taxatieproces. De taxateur moet allerlei aannames maken. Deze onzekerheden maken dat er behoorlijke verschillen kunnen bestaan tussen een getaxeerde
waarde en de uiteindelijke marktprijs.41
Distribution of Transactions by Average Unweighted Direction
Difference Bands, % 2011 (2010, 2009)

France
Germany
Netherlands
UK

+/- 10%

+/- 15%

37 (40, 63)
44 (50, 53)
74 (64, 65)
68 (57, 55)

50
52
87
80

(48,
(65,
(75,
(72,

+/- 20%
78)
59)
82)
71)

58
60
91
87

(52,
(75,
(80,
(82,

86)
69)
88)
82)

Tabel 5: Klasses procentuele afwijking marktprijs ten opzichte van getaxeerde
waarde (Bron: RICS/IPD)
Een onderzoeksrapport van de RICS/IPD laat zien hoe vaak de marktprijs in de jaren
2009 tot en met 2011 afwijkt ten opzichte van de getaxeerde waarde van het object.
Hieruit bleek dat in Nederland in 2011 74% van de transacties een koopsom kende die
minder dan 10% naar boven of naar beneden afweek van de getaxeerde waarde van
het object. Hierbij ging het om taxaties die waren verricht door taxateurs die
voldoen aan de standaarden van het RICS. Bij 9% van de transacties weken de
koopsommen zelfs meer dan 20% af naar boven of naar beneden ten opzichte van de
getaxeerde waarde.
Een afwijking van 10% ten opzichte van de getaxeerde waarde, betekent dat bij
een getaxeerde waarde van een object van € 20 miljoen, een koopsom van € 18
miljoen of van € 22 miljoen nog marktconform kan zijn. Hieruit blijkt al dat taxeren
geen exacte wetenschap is, maar gepaard gaat met diverse aannames en onzekerheden.

41

Royal Institution of Chartered Surveyors Research, Report January 2013, RICS IPD Valuation and
Sale Price Report Europe Summary 2012. http://www.rics.org/sl/knowledge/research/researchreports/rics-ipd-valuation-and-sale-price-report-europe-2012/
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Bij waarderen wordt aan de hand van bepaalde, zelf gekozen uitgangspunten
vastgesteld wat de waarde van een vermogensbestanddeel kan zijn. Waarderen is
vooral bepalen wat iemand iets zelf waard vindt. Waarderen is daarmee ook een
subjectief begrip. Het is ook bij waarderen van belang om deze uitgangspunten wel
transparant te maken. Een woning kan getaxeerd worden op een waarde van
€ 300.000 maar een persoon die een emotionele band heeft met de betreffende
woning, kan de waarde heel anders waarderen. Bij de waardering spelen dan ook de
emotionele aspecten een rol.
5.3.3

Waardebegrippen

Er bestaan bijzonder veel waardebegrippen. In deze paragraaf worden een aantal
fiscaal relevante waardebegrippen uitgewerkt. In par. 5.2. zijn de relevante waardebegrippen voor de Wet WOZ reeds uitgewerkt.
Binnen de taxatiepraktijk is het begrip ‘marktwaarde’ een gangbaar waardebegrip.
De International Valuation Standards (IVS) definieert marktwaarde als:
‘Market value is the estimated amount for which an asset or liability should exchange on the
valuation date between a willing buyer and a willing seller in an arm’s-length transaction, after
proper marketing and where the parties had each acted knowledgeably, prudently, and without
compulsion.’42

Vertaald is de definitie van marktwaarde:
‘Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een
bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de waardepeildatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder
dwang zouden hebben gehandeld.’ (Berkhout 2011)

Bij een taxatie dient de taxateur precies aan te geven wat er getaxeerd wordt. Het
begrip marktwaarde bevat het element van een zakelijke transactie, waarmee
bedoeld wordt dat de partijen onafhankelijk zijn van elkaar. Het is dan ook fiscaal
van belang om bij vastgoedtransacties tussen gelieerde partijen vast te stellen of de
prijs gelijk is aan de marktwaarde en daarmee ook aan de waarde in het economische verkeer. Indien de prijs niet gelijk is aan de waarde in het economische verkeer
kan dit voor diverse fiscale wetten gevolgen hebben.
5.3.4

Waarde in het economische verkeer

Tijdens de parlementaire behandeling van de wet VB 1964 is het WEV-begrip
waarde in het economische verkeer (WEV) geïntroduceerd.

42
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International Valuation Standards 2017, p. 18, London: International Valuation Standards Committee 2017.
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5.3.5

De Hoge Raad hanteerde in BNB 1969/63, een procedure voor de Wet VB 1964, de
volgende omschrijving voor de WEV:
‘dat, ingeval het gaat om de waardering van zaken waarin geregeld handel wordt gedreven, als de
waarde welke daaraan in het economische verkeer kan worden toegekend in het algemeen dient
te worden aangenomen de verkoopprijs, waaronder moet worden verstaan de prijs, die bij
aanbieding van de zaak ten verkoop op de meest geschikte wijze na de beste voorbereiding
door de meestbiedende gegadigde daarvoor zou zijn besteed’.43

De prijs die bij een vastgoedtransactie tot stand komt in het maatschappelijk verkeer
onder zakelijke omstandigheden (‘in een zakelijke transactie’) wordt geacht de
waarde in het economische verkeer te representeren.44 Het WEV-concept en het
marktwaardeconcept sluiten goed op elkaar aan (Berkhout 2011).
Het WEV-begrip is in de loop van de tijd uitgebreid naar andere fiscale wetten.
Zo geeft art. 52 WBR aan dat onder ‘waarde’ de waarde in het economische
verkeer moet worden verstaan.45 De maatstaf van heffing voor de overdrachtsbelasting is de hoogste van de waarde van het verkregene en de waarde van de door
verkrijger verrichte tegenprestatie. De waarde van het verkregen is op grond van
art. 52 WBR de waarde in het economische verkeer.
Art. 21 lid 1 SW 1956 bepaalt dat de hoofdregel voor de waardering van
verkrijgingen voor de Successiewet de waarde in het economisch verkeer is. Dit
artikel bepaalt dat het verkregene in aanmerking wordt genomen naar de waarde
welke daaraan op het tijdstip van de verkrijging in het economische verkeer
toegekend kan worden.
Ook binnen de winstsfeer van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting is de WEV relevant. Een onderneming moet zakelijk handelen (at arm’s lenght).
Dit beginsel ligt besloten in de totaalwinst leer van art. 3.8 Wet IB 2001 juncto art. 8
Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
Zoals in par. 4.7.2. beschreven kan het verschil tussen de koopsom en de waarde
in het economische verkeer tot de winst behoren van een vennootschap indien er
niet zakelijk wordt gehandeld tussen gelieerde partijen. Het verschil tussen de
koopsom en de WEV kan voor de genieter van het voordeel als dividend in box 2
worden belast.
5.3.5

Waarde in het economische verkeer en de WOZ-waarde

Zoals in hoofdstuk 4 is beschreven, moet er voor diverse fiscale wetten bij een
vastgoedtransactie een koopsom worden bedongen die gelijk is aan de waarde in het
economische verkeer.
Het Kadaster registreert echter geen waardes van vastgoed.46

43
44
45
46

ECLI:NL:HR:1969:AX5888, Uitspraak, HR 05 februari 1969, BNB 1969/63.
Men noemt dit wel de ‘prijs-is-waardeleer’; ECLI:NL:HR:1995:AA3059, Uitspraak HR 22 februari
1995, BNB 1995/230 (met noot Aardema).
Zie ECLI:NL:HR:1996:AA2015, Uitspraak, HR 10 april 1996, V-N 1996/1989, 21 en HR BNB 1969/63.
Het registreren van waardes van vastgoed is ook geen taak van het Kadaster.
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Om een inschatting te maken of een koopsom van een vastgoedtransactie
overeenkomt met de waarde in het economische verkeer kan er wel een database
worden gebouwd waarbij een koppeling wordt gelegd tussen het vastgoed in een
vastgoedtransactie en de bijbehorende WOZ-objecten en WOZ-waarde.
De WOZ-waarde is echter gezien de ficties in de Wet WOZ in tal van gevallen niet
gelijk aan de waarde in het economische verkeer. Als voorbeeld kan gedacht worden
aan woningen op erfpacht. De WOZ-waarde wordt bepaald op basis van het volledig
eigendom. Echter bij een vastgoedtransactie valt te verwachten dat voor de waarde
in het economische verkeer er rekening wordt gehouden met het feit dat niet het
volledig eigendom wordt overgedragen van het vastgoed.
Een ander voorbeeld is een verhuurd kantoor- of winkelpand. De WOZ-waarde
wordt bepaald op basis van een genormaliseerde huur die voor soortgelijk vastgoed
betaald wordt. Echter bij het bepalen van de waarde in het economische verkeer
dient rekening gehouden te worden met de feitelijke huur die wordt betaald voor
het vastgoed.
Als de feitelijk huur sterk afwijkt van wat voor overige soortgelijk vastgoed wordt
betaald valt het niet te verwachten dat de WOZ-waarde gelijk is aan de waarde in het
economische verkeer.
Binnen het onderzoek wordt gewerkt met een combinatie van de registratie van
vastgoedtransacties, gecombineerd met de WOZ-waarde van het bij de transactie
behorend vastgoed. De hypothese binnen dit onderzoek ten aanzien van de WOZwaarde is dat de WOZ-waarde niet bruikbaar is om de waarde in het economische
verkeer te bepalen van vastgoedtransacties.
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HOOFDSTUK 6

Een fiscaal onderzoek naar
gelieerde en niet-gelieerde
vastgoedtransacties

6.1

Inleiding

In dit hoofdstuk vertaal ik een theorie over de kans van het niet naleven van de
fiscale regels bij bepaalde type vastgoedtransacties tot enkele hypotheses. Deze
hypotheses probeer ik te falsificeren door middel van empirisch onderzoek. Hiermee
pas ik het modelmatige informatiegestuurde toezicht toe op het domein van vastgoedtransacties.
De Belastingdienst is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de
naleving van de fiscale wetten. Hierbij ziet dit toezicht op de gehele doelgroep.
Omdat volledig fiscaal toezicht veelal niet haalbaar en wenselijk is, dient de
Belastingdienst keuzes te maken binnen het fiscale toezicht. Deze a-priorikeuzes
moeten veelal gemaakt worden op een moment dat er geen of onvoldoende
informatie beschikbaar is over de kans op fiscale fouten binnen de doelgroep. Het
fiscale toezicht kent juridische, economische en psychologische aspecten. Vanuit
deze invalshoeken worden dan ook eisen gesteld aan het fiscale toezicht. De
afgelopen periode heeft de Belastingdienst regelmatig externe kritiek gekregen op
het gebrek aan effectmeting, één van de beginselen van goed toezicht.
Omdat het toezicht ook efficiënt dient te gebeuren, wil de fiscus de mate van het
toezicht baseren op de kans op fiscale fouten en het te verwachten fiscale nadeel. Bij
groepen waar de kans op fiscale fouten en/of het te verwachten fiscale nadeel hoger
is, wordt meer toezicht ingezet dan bij groepen waar dit lager is. De Belastingdienst
wil het zogenoemde risicogerichte toezicht in de vorm van informatiegestuurd
toezicht uitvoeren. Het risicogericht uitvoeren van het (fiscale) toezicht kent echter
ook risico’s. Ook het uitvoeren van informatiegestuurd toezicht kent valkuilen en
risico’s. Bij informatiegestuurd toezicht wordt gewerkt met risico-indicatoren (profielen). Deze risico-indicatoren zijn feitelijk de exponent van een theorie en zowel de
theorie als de indicator dienen getoetst te worden op nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. De mate waarin fouten als gevolg van het toepassen van een theorie
acceptabel worden gevonden hangt af van het toepassingsdomein. Als een fout
onacceptabele gevolgen heeft, zal veelal een hoge zekerheid worden nagestreefd om
deze fout te voorkomen. Deze hoge zekerheid zal worden afgewogen tegen het risico
om ten onrechte fouten te missen. Met andere woorden is het acceptabel en
wenselijk om een hoog aantal fout-positieven te hebben als gevolg van de toepassing
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van een theorie met als doel het voorkomen dat er fout-negatieven voorkomen? Het
antwoord op deze vraag zal afhankelijk zijn van het toepassingsdomein.
Voorafgaand aan de uitvoering van het toezicht wordt de verwachting over de kans
op fiscaal nadeel en/of het te verwachten fiscale nadeel ingeschat. Deze inschatting
vormt binnen een modelmatige aanpak een hypothese die expliciet gemaakt dient te
worden en vervolgens dient te worden getoetst door middel van falsificatie. Het
proces om te toetsen of de hypothese houdbaar is, is mede noodzakelijk vanwege de
in par. 3.5. besproken diverse vormen van ruis die kunnen optreden bij het proces
van risico-inschatting en oordeelsvorming. Omdat toezicht geen doel op zich is,
maar dienstbaar dient te zijn aan het positief beïnvloeden van de kans op regelnaleving, is het gewenst dat de wijze waarop het toezicht wordt uitgevoerd
instrumenten oplevert voor het positief kunnen beïnvloeden van de regelnaleving
en daarmee voor de handhaving. Bij de handhaving is immers het hoofddoel het
positief beïnvloeden van deze kans op regelnaleving. Een modelmatige aanpak van
het toezicht waarbij ook hypotheses worden gevormd en gefalsificeerd over motieven, patronen en structuren biedt als voordeel dat deze werkwijze inzichten kan
opleveren over het gedrag van personen binnen het onderzoeksgebied. Met deze
modelmatig aanpak van het informatiegestuurde toezicht wordt invulling gegeven
aan de noodzaak van een multidisciplinaire aanpak van het toezicht zoals in par. 1.2.
benoemd.
Binnen dit onderzoek is een microtheorie gevormd over het te verwachten gedrag
van de personen bij bepaalde type vastgoedtransacties. Dit te verwachten gedrag is
gebaseerd op de omstandigheden waarbinnen de transacties plaatsvinden. De gedragswetenschap leert ons dat gedrag van mensen mede wordt beïnvloed door de
fysieke en sociale omstandigheden. Daarom worden er onderzoeksgroepen van
vastgoedtransacties gevormd waarbij de relevante omstandigheden gelijk zijn. Om
een keuze te maken in welke omstandigheden relevant zijn om de groepsindeling te
maken is aansluiting gezocht bij de zogenoemde fraudedriehoek. Deze fraudedriehoek geeft aan dat de prikkels, de gelegenheid en rechtvaardiging van het gedrag
relevante criteria zijn om non-compliant gedrag te voorspellen. Vanuit de fiscale
wetgeving, kunnen financiële prikkels uitgaan om bij vastgoedtransacties bepaalde
keuzes te maken. In hoofdstuk 4 zijn deze te verwachten prikkels onderzocht. Deze
vermoede prikkels vormen de grondslag voor het vormen van een hypothese over te
verwachten gedrag en de kans op fiscale fouten en te verwachten fiscaal nadeel. Of
een prikkel daadwerkelijk tot bepaald gedrag leidt, is mede afhankelijk of de
gelegenheid aanwezig is om het gewenste gedrag te kunnen vertonen. Bij vastgoedtransacties kunnen de verkoper en de koper van het vastgoed tegengestelde
belangen hebben. Zo willen de verkoper en de koper bij een vastgoedtransactie
veelal een optimale prijs realiseren. Deze optimale prijs is voor een verkoper veelal
een hoge prijs en voor een koper veelal een lage prijs. Deze tegengestelde belangen
maken dat bij een vastgoedtransactie een marktprijs tot stand komt, waarbij er
wilsovereenstemming is tussen de verkoper en de koper over de koopsom. Of de
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koopsom bij een vastgoedtransactie marktconform is, is relevant voor een aantal
fiscale wetten. Zo bepaalt bijvoorbeeld de Wet VpB dat bij niet zakelijk handelen
tussen gelieerde partijen de winst dient te worden bepaald alsof er wel zakelijk zou
zijn gehandeld.
Ook de wetgever lijkt hiermee rekening te houden met de mogelijkheid van
bepaald gedrag (niet zakelijk handelen) en een gelegenheid voor dit gedrag (gelieerde partijen).
Het niet zakelijk handelen bij een vastgoedtransactie kan onder meer zitten in de
koopsom die niet conform de waarde in het economische verkeer is.
In een schema:
verkoper-koper
verkoper

koper

biedt een goed aan voor een bedrag
accepteert het bod
notaris

betaalt het bedrag
levert het goed
verkoper

akte
koper
Kadaster

Figuur 21: Model verkoop en levering vastgoed.
Bij een zakelijke onderhandeling komt er veelal een prijs tot stand waarbij de prijs
conform de waarde in het economische verkeer is. Bij onderhandelingen waarbij
feitelijk de natuurlijke persoon kan bepalen wat de koopsom wordt omdat hij ook
namens de rechtspersoon tot een wilsovereenstemming moet komen, bestaat de
kans dat er een onzakelijke prijs tot stand komt.
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gelegenheid
Gelieerdheid verkoper-koper

verkoper

gelegenheid

koper
prikkel
biedt een goed aan voor een bedrag
accepteert het bod

prikkel

notaris

betaalt het bedrag
levert het goed

verkoper

koper
akte

Kadaster
minimaliseren (belasting)kosten

Figuur 22: ABM gelieerde vastgoedtransactie
Binnen dit onderzoek is de basishypothese dat het feit dat de handelende partijen bij
een vastgoedtransacties gelieerd aan elkaar zijn, invloed heeft op de kans op fiscale
fouten en het te verwachten fiscale nadeel. Om de hypotheses te kunnen toetsen
wordt een onderzoekspopulatie gevormd. De onderzoekspopulatie bestaat uit een
doelgroep (gelieerde vastgoedtransacties) en een controlegroep (niet-gelieerde vastgoedtransactie). Om onderzoeksgroepen te kunnen maken zijn naast gegevens over
de vastgoedtransacties tevens gegevens nodig over de betrokken partijen bij die
vastgoedtransacties. Om vast te stellen of er fiscale fouten voortvloeien uit de
betreffende vastgoedtransacties zijn onder meer gegevens nodig over de koopsommen en de marktwaarde van de betreffende objecten. Hierbij vormt de gebruikte
data een symbool voor de werkelijke wereld (zie par. 3.3.). Dit maakt dat ook de
validiteit van de gebruikte data binnen het model getoetst dient te worden.
6.2

Hypotheses

Vanuit de fiscale wetgeving met betrekking tot vastgoedtransacties vermoed ik diverse
financiële prikkels die invloed kunnen hebben op het gedrag van partijen bij vastgoedtransacties. Een vastgoedtransactie komt uitsluitend tot stand als er sprake is van
wilsovereenstemming tussen de handelende partijen. De partijen die onderhandelen
over de vastgoedtransactie hebben een wil en kunnen handelen vanuit een bepaalde wil.
Een rechtspersoon heeft zelf geen wil en dient voor het sluiten van een koopovereenkomst en de levering van het vastgoed altijd te worden vertegenwoordigd door
een mens.
Bij zakelijk handelende partijen vindt er in beginsel een afweging van belangen
plaats bij het tot stand komen van een koopovereenkomst (‘at arm’s lenght’).
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In beginsel wil een verkoper een zo hoog mogelijke prijs ontvangen bij de verkoop
van vastgoed en wil een koper een zo laag mogelijk prijs betalen bij een aankoop.
Bij een vastgoedtransactie waarbij deze tegengestelde belangen spelen, komt er
bij een vastgoedtransactie tussen willekeurige derden een prijs tot stand waarbij er
een balans is tussen wat de verkoper aan koopsom wil ontvangen en wat de koper
bereid is te betalen.
De prijs die tot stand zou komen bij aanbieding van de zaak op de meest geschikte
wijze na de beste voorbereiding en die de meestbiedende gegadigde daarvoor zou
besteden vormt de waarde in het economische verkeer.
Zoals in par. 5.5. aangegeven is de waarde in het economische verkeer voor een
aantal fiscale artikelen de grondslag voor de heffing. Dit betekent dat er een fiscale
fout kan optreden indien de koopsom van een vastgoedtransactie niet gelijk is aan de
waarde in het economische verkeer.
De basishypothese binnen dit onderzoek is dat bij vastgoedtransactie tussen zogenoemde gelieerde partijen een verhoogde kans bestaat dat partijen onzakelijk
handelen waarbij er met het belang van één van de handelende partijen onzakelijk
veel rekening wordt gehouden bij het tot stand komen van de koopovereenkomst en
de daaropvolgende vastgoedtransactie. Het feit dat dezelfde persoon bij een vastgoedtransactie invloed heeft op de verkoopprijs en de koopprijs van die vastgoedtransactie maakt dat er naast bepaalde prikkels dan ook de gelegenheid bestaat om
te handelen naar die prikkels. De fiscale en financiële prikkel wordt het grootst
verwacht als er een vastgoedtransactie plaatsvindt tussen een rechtspersoon en een
natuurlijke persoon, omdat er met de vastgoedtransactie ook vermogen muteert
tussen de wet VpB en de wet IB. Zeker als vastgoed verkocht wordt vanuit box 3, valt
te verwachten dat de verkoper veelal de hoogste prijs wil ontvangen, omdat transactiewinsten in box 3 IB niet belast worden. Binnen dit onderzoek wordt gekeken
naar vastgoedtransacties waarbij de vervreemder van het vastgoed een rechtspersoon is en de verkrijger een natuurlijke persoon of waar de verkrijger van het
vastgoed een rechtspersoon is en de vervreemder een natuurlijke persoon en waarbij
er tussen de rechtspersoon en de natuurlijke persoon een bepaalde relatie bestaat.
Ik versta in dit onderzoek onder een natuurlijke persoon een mens: een man, een
vrouw of een kind.
De gelieerde relatie tussen de vervreemder en de verkrijger die in dit onderzoek
worden onderzocht zijn:
– de natuurlijke persoon is een aandeelhouder van de rechtspersoon;
– de natuurlijke persoon is een bestuurder van de rechtspersoon;
– de natuurlijke persoon is een commissaris van de rechtspersoon;
– de natuurlijke persoon is een kind van de aandeelhouder, de bestuurder of de
commissaris van de rechtspersoon;
– de natuurlijke persoon is de partner van de aandeelhouder, de bestuurder of de
commissaris van rechtspersoon.
Omdat er bij vastgoedtransacties zowel fiscale en financiële prikkels worden verwacht en er bij vastgoedtransacties tussen gelieerde partijen een gelegenheid wordt
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vermoed om onzakelijk te kunnen handelen, wordt deze basishypothese vertaald
tot:
H0: De kans op fiscale fouten bij een vastgoedtransactie tussen een rechtspersoon en een natuurlijk persoon is gelijk bij vastgoedtransactie tussen handelende partijen die gelieerd zijn aan elkaar aan de kans op fiscale fouten bij
vastgoedtransacte tussen partijen die niet gelieerd zijn aan elkaar.
Als deze nulhypothese verworpen moet worden is de alternatieve te toetsen
hypothese:
H1: De kans op fiscale fouten bij een vastgoedtransactie tussen een rechtspersoon en een natuurlijk persoon is groter als de handelende partijen gelieerd zijn
aan elkaar dan de kans op fiscale fouten als de partijen niet gelieerd zijn aan
elkaar.
De reden dat de nulhypothese zo geformuleerd is (dat de kans op fiscale fouten gelijk
is), is gelegen in de diverse mogelijkheden van ruis die kunnen ontstaan bij de vorming
van een risico-inschatting en omdat er vervolgens dan weer ruis kan ontstaan als we
op zoek gaan naar de bevestiging van onze aannames (zie par. 2.2.). Door middel van de
gekozen formulering van de hypotheses ontstaat een methodiek van falsificeren van
onze aannames. We gaan vanuit de hypothese op zoek naar feiten waarmee we
proberen onze hypothese te ontkrachten (falsificeren).
Omdat niet alleen de kans op een fiscale fout van belang is maar ook het te
verwachten fiscale nadeel (in geld) wordt binnen dit onderzoek ook de volgende
hypothese onderzocht:
H0 Het te verwachten fiscale nadeel bij een vastgoedtransactie tussen een
rechtspersoon en een natuurlijk persoon is gelijk bij vastgoedtransactie tussen
handelende partijen die gelieerd zijn aan elkaar aan het te verwachten fiscale
nadeel bij vastgoedtransacte tussen partijen die niet gelieerd zijn aan elkaar.
Ook hier geldt dat als de nulhypothese verworpen dient te worden de alternatieve te
toetsen hypothese is:
H1 Het te verwachten fiscale nadeel bij een vastgoedtransactie tussen een
rechtspersoon en een natuurlijk persoon is groter bij vastgoedtransactie tussen
handelende partijen die gelieerd zijn aan elkaar dan het te verwachten fiscale
nadeel bij vastgoedtransacte tussen partijen die niet gelieerd zijn aan elkaar.
6.3

Van hypotheses naar een datamodel

Om de hypotheses te kunnen toetsen is een dataverzameling gemaakt met daarin
vastgoedtransacties van in Nederland gelegen vastgoed.1 Deze dataverzameling
heeft als basis de mutaties die het Kadaster vastlegt van alle vastgoedtransacties

1

216

In dit onderzoek is de start van het onderzoek derhalve niet de beschikbare data maar de theorie
die is gevormd op basis van een onderzoek en analyse van de fiscale wetgeving rondom
vastgoedtransacties.
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in Nederland. Bij deze vastgoedtransacties registreert het Kadaster ook wie het
vastgoed vervreemdt en wie het vastgoed verkrijgt. In deze database maakt het
Kadaster voor iedere vastgoedtransactie een uniek nummer aan, de transactiecode.
De registratie van een akte in deze database kan meerdere transactiecodes opleveren. Er is een bestand gemaakt met alle vastgoedtransacties uit de jaren 2010 en
2011 in Nederland. Om te kunnen bepalen of er sprake is van een gelieerde situatie
zoals in par. 6.2. gedefinieerd, is voor iedere vervreemder en verkrijger uit de
database een fiscaal nummer (finummer of Burgerservicenummer) bepaald. Op
basis van deze fiscale nummers is vervolgens vastgesteld of er sprake was van een
rechtspersoon of een natuurlijke persoon en of er tussen de vervreemder en de
verkrijger een aandeelhouders-, een bestuurders- of een commissarisrelatie bestaat,
dan wel dat dit zo is via de partner of de ouder van de vervreemder of de verkrijger.
Vervolgens is een bestand gemaakt met de vastgoedtransacties tussen rechtspersonen en natuurlijke personen waarbij bij de doelgroep wel sprake is van de vereiste
gelieerde relatie (groep gelieerde vastgoedtransacties) en bij de controlegroep geen
sprake is van de vereiste gelieerde relatie tussen de vervreemder en de verkrijger
(groep niet-gelieerde vastgoedtransacties). Het voordeel van het werken met een
controlegroep is naast het toetsen van de hypothese, dat met deze werkwijze ook
onbekende risico’s gevonden kunnen worden. Onbekende risico’s worden per
definitie niet meegenomen bij het risicogerichte toezicht. Binnen dit onderzoek
zijn de vastgoedtransacties waarbij uitsluitend tussen rechtspersonen of uitsluitend
tussen natuurlijke personen is gehandeld niet in het onderzoek betrokken. Deze
groep transacties zijn niet beoordeeld omdat de verwachting is dat hier weer andere
fiscale prikkels een rol kunnen spelen.
Om de invloed van de gelieerde relatie goed te kunnen vaststellen is gekozen voor
een controlegroep waarbij de overige omstandigheden gelijk zijn aan de omstandigheden bij de doelgroep. Uitsluitend de omstandigheid van de gelieerde relatie
tussen de verkoper en de koper verschilt tussen de doelgroep en de controlegroep.
In beide groepen is derhalve sprake van vastgoedtransacties tussen een rechtspersoon en een natuurlijke persoon.
Het vermoeden bestaat dat er bij de doelgroep de prikkels bestaan van onzakelijke handelen bij de vastgoedtransacties en dat de gelegenheid aanwezig is om aan
deze prikkel toe te geven omdat bij de totstandkoming van de wilsovereenstemming
tussen de verkoper en de koper over de koopsom van de vastgoedtransactie, feitelijk
onderhandeld wordt tussen één en dezelfde persoon.
Omdat op grond van art. 3.99a Wet IB 2001 en art. 15 lid 1, onderdeel c WBR in 2010
een tbs-pand geruisloos voor de heffing van de inkomstenbelasting en vrijgesteld
van de overdrachtsbelasting kon worden ingebracht in een BV of een NV is voor dit
onderzoek niet gekeken naar de gelieerde transacties die een akte van inbreng
betreffen. In 2010 en 2011 waren er 3.544 gelieerde vastgoedtransacties tussen een
rechtspersoon en een natuurlijke persoon waarbij de vereiste relatie bestond tussen
de vervreemder en de verkrijger. In die jaren vonden er 169.131 vastgoedtransacties
plaats tussen een rechtspersoon en een natuurlijke persoon waarbij de vereiste
relatie tussen de vervreemder en de verkrijger niet bestond.
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Het kennen van de kans op fouten en het te verwachten nadeel betekent niet dat dan
ook bekend is bij welke (type) transactie de fout zit. Daarom is gekozen om in dit
onderzoek te werken met subgroepen (strata). De populatie is in verschillende
bakken verdeeld waarbij een onderscheid is gemaakt tussen de vastgoedtransacties
met bepaalde type objecten zoals woningen, niet-woningen en de combinatie van
woningen en niet-woningen. Vervolgens is nog een onderscheid gemaakt tussen
transacties met 1 woning, 1 niet-woning of de combinatie van 1 niet-woning en 1
woning en transacties met meerdere woningen, meerdere niet-woningen of de
combinatie van meerdere woningen en niet-woningen. Bij de transacties met
woningen is nog een onderscheid gemaakt tussen vastgoedtransacties waarbij er
tussen het kadastrale object en het WOZ-object een 1 op 1 relatie bestond en
transacties waarbij dit niet zo was.
In totaal waren er per bak het volgende aantal gelieerde transacties in 2010 en 2011:
gelieerd:
1 woning en Kadastrale-object en WOZ-object hebben een 1-op-1 relatie
1 woning en Kadastrale-object en WOZ hebben geen 1-op-1 relatie
1 niet-woning in transactie
1 object in transactie met combinatie woning-niet-woning
meerdere woningen in een transactie
meerdere niet-woningen in een transactie
meerdere woningen en niet-woningen in een transactie
totaal

totaal transactie
2010-2011
427
300
1.731
5
101
666
314
3544

Tabel 6: aantal en type gelieerde vastgoedtransacties, niet zijnde aktes van inbreng
2010-2011.
In totaal waren er per bak de volgende aantal niet-gelieerde transacties in 2010 en
2011:
niet-gelieerd
1 woning en Kadastrale-object en WOZ-object hebben een 1-op-1 relatie
1 woning en Kadastrale-object en WOZ hebben geen 1-op-1 relatie
1 niet-woning in transactie
1 object in transactie met combinatie woning-niet-woning
meerdere woningen in een transactie
meerdere niet-woningen in een transactie
meerdere woningen en niet-woningen in een transactie
totaal

totaal transactie
2010-2011
23.618
25.211
76.748
137
1.407
21.476
20.534
169.131

Tabel 7: aantal en type niet-gelieerde vastgoedtransacties, niet zijnde aktes van
inbreng 2010-2011.
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Om bij een populatie van 169.131 posten een betrouwbaarheid van 95% te verkrijgen
met een foutenmarge van 5%, waarbij we vooraf de spreiding van de populatie niet
kennen is een steekproefomvang van 384 posten nodig. Bij een populatie van 3.544
posten en dezelfde gewenste betrouwbaarheid en foutenmarge is een steekproefomvang van 347 posten nodig. De unieke transactiecodes in de database zijn gesorteerd en
door middel van systematic sampling2 is een aselecte postensteekproef getrokken.3
Uit de bak met 3.544 gelieerde vastgoedtransacties is in totaal een aselecte
steekproef getrokken van 956 posten en uit de bak met 169.131 niet-gelieerde
vastgoedtransacties is een aselecte steekproef getrokken van 700 posten. Er zijn
meer posten getrokken dan statistisch noodzakelijk bij een gewenste betrouwbaarheid van 95% en een foutenmarge van 5% omdat er ook de behoefte bestond om
indicatief te kunnen vaststellen of er binnen de populatie gelieerde transacties nog
onderscheid bestond in de kans op fiscale fouten en het te verwachten fiscale nadeel.
Hiermee kan vanuit de analyse van de resultaten indicatief worden beoordeeld of er
nog andere factoren zijn die invloed hebben op de kans op fiscale fouten. Per bak is
een steekproefomvang van minimaal 100 posten getrokken.4
De volgende hoeveelheid posten zijn getrokken per bak gelieerde transacties:
gelieerd:

1 woning en Kadastrale-object en WOZ-object hebben een 1-op1 relatie
1 woning en Kadastrale-object en WOZ hebben geen 1-op-1 relatie
1 niet-woning in transactie
1 object in transactie met combinatie woning-niet-woning
meerdere woningen in een transactie
meerdere niet-woningen in een transactie
meerdere woningen en niet-woningen in een transactie
totaal

totaal
transactie
2010-2011
427

getrokken
steekproef

300
1.731
5
101
666
314
3544

200
150
5
101
150
150
956

200

Tabel 8: populatie en aantal steekproefposten per type gelieerde vastgoedtransacties.

2
3

4

Bij systematic sampling wordt iedere zoveelste post uit de populatie getrokken met een vaste
interval.
Er is geen guldensteekproef of geldeenhedensteekproef getrokken omdat er bij lang niet alle
vastgoedtransacties een koopsom bekend was in de data en bovendien kon vooraf niet worden
bepaald of bij een bepaalde vastgoedtransactie de koopsom te hoog of te laag was, met andere
woorden vooraf was niet bekend of er een juistheidsteekproef kon worden toegepast. Praktisch
betekent dit dat een vastgoedtransactie met een koopsom van € 1 een kleine kans zou hebben om
in de geldeenhedensteekproef getrokken te worden, terwijl er juist een hoog fiscaal risico kan
spelen als de waarde in het economische verkeer van het geleverde object bv. € 100 miljoen
bedroeg.
Met uitzondering van de gelieerde vastgoedtransacties met één object, zijnde de combinatie van
een woning en niet-woning. Er zaten hiervan slechts vijf vastgoedtransacties in de populatie die
integraal zijn getrokken.

219

6.4

Hoofdstuk 6 / Een fiscaal onderzoek naar gelieerde en niet-gelieerde vastgoedtransacties

Niet alle getrokken posten uit de steekproef konden uiteindelijk worden beoordeeld.
In totaal konden er 27 transacties uit de bak gelieerde transacties niet worden
beoordeeld en zijn de uiteindelijk beoordeelde hoeveel transacties per type gelieerde transactie:
gelieerd

1 woning en Kadastraal object en WOZ-object hebben
1-op-1 relatie
1 woning en Kadastrale-object en WOZ hebben geen
1-op-1 relatie
1 niet-woning in transactie
1 object in transactie met combinatie woning-nietwoning
meerdere woningen in een transactie
meerdere niet-woningen in een transactie
meerdere woningen en niet-woningen in een
transactie

totaal aantal
transacties
2010-2011
427

getrokken
steekproef
200

aantal transactiecodes
uitgevoerd
198

300

200

196

1.731
5

150
5

145
5

101
666
314

101
150
150

99
142
144

3544

956

929

Eindtotaal

Tabel 9: aantal en type getrokken en beoordeelde gelieerde vastgoedtransacties.
De volgende hoeveelheid posten zijn getrokken per bak niet-gelieerde transacties:
niet-gelieerd
1 woning en Kadastraal object en WOZ-object hebben
1-op-1 relatie
1 woning en Kadastrale-object en WOZ hebben geen
1-op-1 relatie
1 niet-woning in transactie
1 object in transactie met combinatie woning-niet-woning
meerdere woningen in een transactie
meerdere niet-woningen in een transactie
meerdere woningen en niet-woningen in een transactie
Eindtotaal

totaal transactie
2010-2011
23.618

getrokken
steekproef
100

25.211

100

76.748
137
1.407
21.476
20.534

100
100
100
100
100

169.131

700

Tabel 10: populatie en steekproefposten per type niet-gelieerde vastgoedtransacties
Binnen de bak niet-gelieerde vastgoedtransacties waren er vijf transacties die niet
konden worden beoordeeld. Dit betekent dat uiteindelijk de volgende posten zijn
beoordeeld per type transactie:
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niet-gelieerd

1 woning en Kadastraal object en WOZ-object hebben
1-op-1 relatie
1 woning en Kadastrale-object en WOZ hebben geen
1-op-1 relatie
1 niet-woning in transactie
1 object in transactie met combinatie woning-nietwoning
meerdere woningen in een transactie
meerdere niet-woningen in een transactie
meerdere woningen en niet-woningen in een
transactie
Eindtotaal

6.5
populatie
2010-2011

bruto
steekproef

23.618

100

aantal beoordeelde transactiecodes
99

25.211

100

99

76.748
137

100
100

100
100

1.407
21.476
20.534

100
100
100

98
99
100

169.131

700

695

Tabel 11: aantal en type getrokken en beoordeelde niet-gelieerde vastgoedtransacties.
Samenvattend zijn in dit onderzoek 929 aselect getrokken gelieerde vastgoedtransacties en 695 niet-gelieerde vastgoedtransacties beoordeeld, derhalve zijn er in
totaal 1.654 vastgoedtransactie uit de jaren 2010 en 2011 beoordeeld in dit onderzoek.
6.5

Meetinstrument onderzoek

Om de getrokken posten te kunnen aanbieden aan de behandelaars van de posten
voor het toezicht is een registratiesysteem (applicatie) ontwikkeld en gebruikt
waarin alle getrokken posten zijn opgenomen. De applicatie is een webbased
applicatie waardoor iedere medewerker bij de Belastingdienst die hiervoor is geautoriseerd toegang heeft tot de gegevens in de applicatie. In deze applicatie zijn van
alle posten de betreffende notariële akte opgenomen en de transactiegegevens per
vastgoedtransactie volgens de database. Deze applicatie vormt een instrument om
de getrokken posten ter behandeling aan te bieden voor onderzoek. Tevens is deze
applicatie gebruikt om de resultaten van de onderzoeken te kunnen meten.5 Iedere
getrokken transactiecode heeft een uniek onderzoeknummer gekregen. In de gebruikte applicatie zijn de fiscale resultaten gemeten per verstrekt onderzoeknummer. Om te kunnen vaststellen wat de kans op fiscale fouten is bij een bepaalde type
vastgoedtransactie dienen ook de resultaten gemeten te worden per transactie.
Indien gemeten zou worden wat de fiscale fouten zijn per fiscaal nummer of per
aangifte, bestaat het risico van ruis in de meting omdat er dan geen causaal verband
hoeft te bestaan tussen de getrokken vastgoedtransactie en de eventuele gevonden
fiscale fout (zie par. 3.1.). Indien een fiscale fout wordt gevonden in een bepaalde
aangifte is immers daarmee niet gezegd dat die fiscale fout het gevolg is van de
getrokken vastgoedtransactie. De fiscale fout in een fiscale aangifte kan ook andere

5

Zie ook hoofdstuk 1 en 2 over de noodzaak van effectmeting bij toezicht.
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grondslagen hebben. Een fiscale aangifte is immers veelal de uitkomst van een
hoeveelheid aan processen en activiteiten.
6.6

Valideren van het datamodel

Omdat de data in het model een symbolische weergave vormt van de werkelijkheid
(zie par. 3.3.) is het voor een betrouwbare methodiek van modelmatig toezicht van
belang om de data in het gehanteerde model te valideren.
Het valideren van de gebruikte data kan onder meer geschieden door middel van
het vergelijken van de codes uit het Kadaster met de brongegevens, de notariële
akte. Door middel van het vergelijken of de type (woningen, niet woningen en
combinatie) en aantal objecten in het gehanteerde model overeenkomen met de
brongegevens, vindt een vorm van datavalidatie plaats.
Uit de steekproefposten is door middel van systematic sampling een steekproef
getrokken van 42 posten. Van deze posten is beoordeeld of het type object en het
aantal objecten volgens de database van het Kadaster overeenkomen met de inhoud
van de notariële akte.
Bij 38 posten kwam het type object en het aantal objecten uit de akte overeen met
de kadastrale registratie en bij 4 posten week het type object of het aantal objecten
af. De gemeten betrouwbaarheid van de gegevens type object en aantal objecten in
de gehanteerde database is derhalve circa 90%.6
Tevens is bepaald van alle posten uit de doelgroep en de controlegroep of er
daadwerkelijk sprake was van:
1. Een vervreemder en een verkrijger waarbij ten minste één partij een rechtspersoon was en ten minste één partij een natuurlijke persoon was.
2. Een gedefinieerde gelieerde vastgoedtransactie bij de vastgoedtransactie uit de
groep gelieerde vastgoedtransacties.
3. Een gedefinieerde niet-gelieerde vastgoedtransactie bij de vastgoedtransactie uit
de groep niet-gelieerde vastgoedtransacties.
Bij alle 1.656 vastgoedtransacties uit de steekproef bleek sprake te zijn van een
vastgoedtransactie tussen een rechtspersoon en een natuurlijke persoon. Dit betekent dat de gemeten betrouwbaarheid van deze gegevens in de database 100% is.
Ook bleek dat bij alle getrokken steekproefposten uit de doelgroep gelieerde
transacties sprake te zijn van de gedefinieerde relatie tussen de vervreemder en
de verkrijger. De gemeten betrouwbaarheid van de wijze waarop in de data de
gedefinieerde geleerdheid wordt bepaald is 100% gebleken.
Uit de controlegroep is vastgesteld of er daadwerkelijk geen sprake was van een
gedefinieerde relatie tussen de vervreemder en de verkrijger. Bij alle vastgoedtransacties uit de controlegroep is gebleken dat er geen sprake was van een gedefinieerde
relatie tussen de vervreemder en de verkrijger. Ook dit gegevens is de meting 100%
betrouwbaar gebleken.

6
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Wel is bij enkele niet-gelieerde vastgoedtransacties gebleken dat er sprake was van
een soort relatie, niet zijnde de soort relatie zoals onder par. 6.2. gedefinieerd. Er
werd bijvoorbeeld door een rechtspersoon aan een neef of een zus van de aandeelhouder verkocht. Ook werd bij twee niet-gelieerde vastgoedtransactie uit de steekproef vanuit de akte vastgesteld dat de aandeelhouder van de leverende
rechtspersoon recht had op een nabetaling indien er een bepaalde bestemmingswijziging zou optreden met betrekking tot het vervreemde object.
Deze aandeelhouder stond niet opgenomen als vervreemder of als verkrijger van
deze vastgoedtransactie in de database van vastgoedtransacties. Binnen de gehanteerde methodiek waarmee de gelieerde relatie is vastgesteld, kon dan ook niet
worden vastgesteld dat hier toch sprake was van een verschijnsel van een vastgoedtransactie met een gezochte vorm van gelieerde relatie. Feitelijk is dit een vorm van
ruis in het gehanteerde datamodel. De gevonden fiscale fout met betrekking tot deze
twee vastgoedtransacties uit de steekproefpopulatie van niet-gelieerde vastgoedtransactie betroffen ruim 20% van de totaal aantal gevonden fiscale fouten bij de
niet-gelieerde vastgoedtransacties en het geconstateerde fiscale nadeel vormde bijna
80% van het totale geconstateerde fiscale nadeel in de steekproefposten van de nietgelieerde vastgoedtransacties.
Door middel van de gehanteerde werkwijze wordt geen inzicht verkregen in
vormen van gelieerde vastgoedtransacties waarbij er een fiscaal belastbaar voordeel
toekomt aan de gelieerde persoon die niet als vervreemder of verkrijger wordt
opgenomen in de database met vastgoedtransacties van het Kadaster.
De geconstateerde fiscale fouten met betrekking tot deze twee vastgoedtransacties zijn wel als zodanig meegenomen in de resultaten van het onderzoek omdat
deze transacties op basis van het gedefinieerde en gehanteerde model terecht zijn
opgenomen in de populatie niet-gelieerde vastgoedtransacties. Feitelijk vormen
deze verschijnselen en fiscaal geconstateerde fouten een vorm van ruis in het model
zoals beschreven in par. 3.3.
6.7

Gefaseerd toezicht

Zoals in par. 2.2.5. beschreven, kan het werken met gefaseerd toezicht voordelen
opleveren voor de allocatie van de schaarse toezichtcapaciteit over de verschillende
groepen. Omdat er een keuze is gemaakt om fiscale toezichtcapaciteit te besteden
aan gelieerde en niet-gelieerde vastgoedtransactie op een moment dat er onvoldoende zekerheid bestaat over de kans op fiscale fouten en het te verwachten fiscale
nadeel, is binnen dit onderzoek gewerkt met een vorm van gefaseerd toezicht. Als de
kans op fiscale fouten en het te verwachten fiscale nadeel beperkt is, zou er feitelijk
onnodig veel capaciteit uit het toezicht moeten worden ingezet om de gehele
steekproef te onderzoeken. Omdat de waarde in het economische verkeer van een
object in vastgoedtransactie een belangrijke fiscale norm vormt bij een vastgoedtransactie (zie par. 5.1.), is binnen dit onderzoek gekozen om alle steekproefposten
uit de controlegroep en de doelgroep aan te bieden aan de taxateurs van de
Belastingdienst met de vraag of zij op basis van de hun beschikbare gegevens over
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de objecten in de vastgoedtransacties de vastgoedtransactie wel of niet kunnen
goedkeuren.7 Als de taxateur een vastgoedtransactie niet kon goedkeuren, is deze
transactie aangeboden om in het reguliere toezicht beoordeeld te worden. Hiermee
is binnen dit onderzoek gewerkt met de aanname dat de waarde in het economische
verkeer van een object in een vastgoedtransactie ten opzichte van de koopsom van
dat object in dezelfde vastgoedtransactie een betrouwbare indicator is voor de kans
op fiscale fouten.
Door middel van het verzamelen van aanvullende informatie over de vastgoedtransactie werd dan door de fiscus in het toezicht bepaald of er wel of niet sprake
was van een juiste fiscale aangiften met betrekking tot die vastgoedtransactie. Als
een taxateur van de Belastingdienst de vastgoedtransactie wel goedkeurde, is binnen
dit onderzoek geconcludeerd dat de betreffende vastgoedtransactie geen fiscale fout
bevat.
In totaal keurden de taxateurs van de 929 aselect getrokken en beoordeelde
gelieerde vastgoedtransacties de volgende aantallen vastgoedtransacties goed:
gelieerd

1 woning en Kadastraal object en WOZ-object hebben
1-op-1 relatie
1 woning en Kadastraal object en WOZ-object hebben
geen 1-op-1 relatie
1 niet-woning in transactie
1 object in transactie met combinatie woning-nietwoning
meerdere woningen in een transactie
meerdere niet-woningen in een transactie
meerdere woningen en niet-woningen in een
transactie
Eindtotaal

aantal transactiecodes
uitgevoerd
198

aantal goedgekeurd

% goedgekeurd

131

66

196

131

67

145
5

81
2

56
40

99
142
144

48
87
84

48
61
58

929

564

61

Tabel 12: door taxateurs beoordeelde en goedgekeurde gelieerde vastgoedtransacties.
In totaal keurden de taxateurs van de 698 aselect getrokken en beoordeelde nietgelieerde vastgoedtransacties de volgende aantallen goed:

7
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Idealiter zouden de betreffende vastgoedtransacties ter beoordeling moeten worden aangeboden
aan de taxateurs zonder te melden of een vastgoedtransactie een gelieerde vastgoedtransactie
betreft of een niet-gelieerde vastgoedtransactie. Dit om te voorkomen dat er sprake is van
sturende voorinformatie die invloed kan hebben op het oordeel van de taxateur. Feitelijk is dit
binnen dit onderzoek niet mogelijk omdat een taxateur bij het beoordelen van de vastgoedtransactie veelal vanuit de notariële akte zelfstandig ook vaststelt of er wel of geen sprake is van een
gelieerde vastgoedtransactie.

Gefaseerd toezicht
niet-gelieerd

1 woning en Kadastraal object en WOZ-object hebben
1-op-1 relatie
1 woning en Kadastraal-object en WOZ hebben geen
1-op-1 relatie
1 niet-woning in transactie
1 object in transactie met combinatie woning-nietwoning
meerdere woningen in een transactie
meerdere niet-woningen in een transactie
meerdere woningen en niet-woningen in een
transactie

6.7
Aantal beoordeelde
transactiecodes
99

aantal
goedgekeurd

% goedgekeurd

96

97,0

99

99

100,0

100
100

90
88

90,0
88,0

100
100
100

90
95
96

90,0
95,0
96,0

698

654

93,7

Eindtotaal

Tabel 13: door taxateurs beoordeelde en goedgekeurde niet-gelieerde vastgoedtransacties.
Bovenstaande gegevens laten zien dat de taxateurs circa 60% van de gelieerde
vastgoedtransacties goed hebben gekeurd en circa 94% van de niet-gelieerde vastgoedtransacties.
Alle door de taxateurs niet goedgekeurde vastgoedtransacties zijn vervolgens
beoordeeld binnen het fiscale toezicht. Dit betrof het volgende aantal gelieerde
vastgoedtransacties:
gelieerd
1 woning en Kadastraal object en WOZ-object hebben
1-op-1 relatie
1 woning en Kadastraal object en WOZ-object hebben geen
1-op-1 relatie
1 niet-woning in transactie
1 object in transactie met combinatie woning-niet-woning
meerdere woningen in een transactie
meerdere niet-woningen in een transactie
meerdere woningen en niet-woningen in een transactie
Eindtotaal

Aantal van
Transactiecode
198

niet goedgekeurd

196

65

145
5
99
142
144

64
3
51
55
60

929

365

67

Tabel 14: aantal door taxateurs beoordeelde en niet goedgekeurde gelieerde vastgoedtransacties.
De taxateurs hebben het volgende aantal niet gelieerde vastgoedtransacties niet
goedgekeurd:
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niet-gelieerd

1 woning en Kadastraal object en WOZ-object hebben
1-op-1 relatie
1 woning en Kadastraal-object en WOZ hebben geen 1-op1 relatie
1 niet-woning in transactie
1 object in transactie met combinatie woning-niet-woning
meerdere woningen in een transactie
meerdere niet-woningen in een transactie
meerdere woningen en niet-woningen in een transactie
Eindtotaal

Aantal beoordeelde transactiecodes
99

aantal niet
goedgekeurd

99

0

100
100
100
100
100

10
12
10
5
4

698

44

3

Tabel 15: aantal door taxateurs beoordeelde en niet goedgekeurde gelieerde vastgoedtransacties.
In totaal zijn er binnen dit onderzoek uiteindelijk 365 gelieerde en 44 niet-gelieerde
vastgoedtransacties nader beoordeeld binnen het fiscale toezicht.
Het risico bestaat dat een taxateur een vastgoedtransacties beoordeelt en deze ten
onrechte goedkeurt, terwijl er wel een fiscale fout zit in de betreffende vastgoedtransactie. Om vast te stellen hoe vaak een taxateur ten onrechte een vastgoedtransactie goedkeurt, zou feitelijk een steekproef getrokken moeten worden uit de
populatie door de taxateur goedgekeurde vastgoedtransacties om te controleren of
deze vastgoedtransacties toch fiscale fouten bevatten. Deze onderzoeksvraag valt
echter buiten dit onderzoek en is vanwege de benodigde extra toezichtcapaciteit
binnen dit onderzoek niet uitgevoerd. Binnen dit onderzoek is gewerkt met de
aanname dat taxateurs alleen maar vastgoedtransacties goedkeuren die feitelijk ook
geen fiscale fout bevatten. Deze aanname is dus wel toegepast binnen dit onderzoek,
maar is in dit onderzoek niet gefalsificeerd.8
Wel valt te verwachten dat als de taxateurs ten onrechte vastgoedtransacties
zouden goedkeuren, deze ruis optreedt bij zowel de gelieerde als bij niet-gelieerde
vastgoedtransacties.
6.8

De kans op fiscale fouten in de gecontroleerde vastgoedtransacties

Alle niet goedgekeurde gelieerde en niet-gelieerde vastgoedtransacties zijn voor
nadere beoordeling aangeboden aan het fiscale toezicht. Van deze vastgoedtransacties is per transactie in het fiscale toezicht beoordeeld of de fiscale gevolgen van
deze vastgoedtransactie juist en volledig zijn aangegeven. De geconstateerde fiscale
fouten zijn besproken met de betrokken belastingplichtige. De resultaten per vastgoedtransactie van dit onderzoek zijn vastgelegd in de onder par. 6.5. genoemde
applicatie. Hierbij is de expliciete instructie verstrekt om alleen die fiscale fouten te
8
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Wellicht is de theorie dat het werken met een extra beoordeling door een taxateur bij vastgoedtransacties doelmatig is voor het selecteren van fiscaal risicovolle vastgoedtransacties een
onderzoeksvraag voor een vervolgstudie.
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registreren die daadwerkelijk voortkomen uit de aangeboden en onderzochte vastgoedtransactie.
Hiermee konden de volgende resultaten worden gemeten:
type
vastgoedtransactie
gelieerd
929
365
130
14
35,6

aantal vastgoedtransacties steekproef
aantal niet goedgekeurd door taxateur
aantal met fiscale correctie
% fiscale fout tov bruto populatie
% fiscale fout tov niet goedgekeurde transacties

niet-gelieerd
695
44
9
1,3
20,5

Tabel 16: steekproefposten gelieerde en niet-gelieerde vastgoedtransacties.
Vanuit de werkwijze dat de taxateurs eerst alle getrokken steekproefposten beoordelen en dat alle door de taxateurs niet goedgekeurde vastgoedtransacties in de
fiscale heffing worden beoordeeld9 is gemeten dat de doelgroep van 929 gelieerde
vastgoedtransacties 130 vastgoedtransacties bevat met een fiscale fout en dat de
controlegroep van 695 niet-gelieerde vastgoedtransacties 9 fiscale fouten bevat.10
Deze resultaten kunnen in de volgende kruistabel worden verwerkt:
Bevat fiscale fout
Gelieerde transactie:

Ja

Totaal
Nee

Ja
Nee

Frequentie
Frequentie

130
9

799
686

929
695

Totaal

Frequentie

139

1.485

1.624

Tabel 17: kruistabel en frequentie gelieerde en niet-gelieerde vastgoedtransacties
Dit levert het volgende frequentie-resultaat op:
Subthema

Frequentie

Percentage

Steekproef gelieerden
Steekproef niet-gelieerden

929
695

57,2
42,8

Cumulatieve
frequentie
929
1624

Cumulatief
percentage
57,2
100,0

Tabel 18: frequentie-resultaat steekproef (niet-)gelieerde vastgoedtransacties

9
10

Werkend met de aanname dat de taxateurs alleen vastgoedtransacties goedkeuren die geen
fiscale fout bevatten.
Er werd bij nog 12 gelieerde en 5 niet-gelieerde vastgoedtransacties een fiscale fout geboekt.
Echter uit nadere analyse bleek dat deze geboekte fiscale fouten in strijd met de instructie geen
direct verband hielden met de beoordeeld vastgoedtransactie. Feitelijk vormt dit ook een vorm
van ruis in het model, te weten een ruis in de meting. Deze ruis is echter binnen dit onderzoek
gecorrigeerd.
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Met de uitkomsten van deze tabel kan de nulhypothese worden getoetst:
H0: De kans op fiscale fouten bij een vastgoedtransactie tussen een rechtspersoon en een natuurlijke persoon is gelijk bij vastgoedtransactie tussen
handelende partijen die gelieerd zijn aan elkaar aan de kans op fiscale fouten
bij vastgoedtransacte tussen partijen die niet gelieerd zijn aan elkaar.
Het vaststellen of de kans op fouten bij de gelieerde vastgoedtransacties gelijk is aan
de kans op fouten kan worden uitgevoerd door middel van een Chi-kwadraat toets.
De Chi-kwadraat toets heeft als nulhypothese dat de kansverdelingen van ‘gelieerd
zijn’ en ‘het optreden van een fiscale fout’ onafhankelijk zijn. Deze ‘marginale
kansverdelingen’ zijn te zien in de marges van de tabel. Onder de nulhypothese
heeft het optreden van een combinatie van factoren (bv. gelieerd en fiscale fout) een
kans op optreden gelijk aan de kans op fiscale fout (bij een willekeurige transactie)
maal de kans dat partijen (bij een willekeurige transactie gelieerd zijn).
Op deze basis kunnen uit de marginale kansverdelingen de verwachte aantallen gevallen
met combinaties van het optreden van fiscale fouten en geleerdheid berekend worden.
De Chi-kwadraat toets vergelijkt de op basis van H0 verwachte aantallen met de waargenomen aantallen. Is dit verschil verwaarloosbaar, dan wordt de nulhypothese niet
verworpen. Hoe groter echter het verschil, hoe minder aannemelijk de nulhypothese.
De verwachte frequentie van de cellen bedraagt:
Fiscale fout
Ja

Nee

80
59

849
636

Gelieerde transactie:
Ja
Nee

Tabel 19: verwachte frequentie fiscale fouten (niet-)gelieerde vastgoedtransacties
De toetsingsgrootheid voor de Chi-kwadraat toets is
2 ¼

K
X
ðwk  vk Þ2
k¼1

vk

Waarbij:
2 = de Chi-kwadraat toetsingsgrootheid
∑ = de som van
wk = de werkelijke celwaarde
vk = de verwachte celwaarde (de kans x totaal)
k = de cel
K = het totaal aantal cellen
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Deze toetsingsgrootheid volgt asymptotisch (dat wil zeggen bij ‘voldoende grote’
celvulling) de Chi-kwadraat verdeling met K vrijheidsgraden. In de praktijk kan de
asymptotische kansverdeling al worden gebruikt wanneer de vulling in iedere cel
groter is dan 5. Omdat hieraan is voldaan, kunnen we de Chi-kwadraat toets gebruiken.
Bij de Chi-kwadraat toetst wordt de H0-hypothese verworpen als de waarde van de
toetsingsgrootheid groter of gelijk is aan de ‘kritieke waarde’ van horend bij de
onbetrouwbaarheidsdrempel de bijbehorende Chi-kwadraat verdeling: 2ð1Þ ð1Þ.
Hierbij is:
1-α de betrouwbaarheid van de toets;11
1 is het aantal vrijheidsgraden.12
De p-waarde is de minimale waarde van / waarbij bij de nulhypothese wordt
verworpen.
Hierbij is α in feite het foutpercentage dat men bereid is te accepteren. Als voor α
de gebruikelijke waarde 0.05 gekozen wordt, dan is de kans dat de H0-hypothese ten
onrechte wordt verworpen, het foutpercentage, dus 5%. De p-waarde geeft aan welk
foutpercentage minimaal geaccepteerd dient te worden om de H0-hypothese te
kunnen verwerpen.
De Chi-kwadraat toets is uitgevoerd met behulp van het statistische pakket SAS,
versie 9.3. SAS berekent de kans dat onder de nulhypothese een resultaat gevonden
wordt dat minstens even ver afligt van het verwachte resultaat als de waarneming. Is
die kans klein genoeg (dat wil zeggen kleiner dan de onbetrouwbaarheidsdrempel,
ofwel de vooraf geaccepteerde kans dat H0 ten onrechte verworpen wordt), dan kan
de nulhypothese verworpen worden.

11
12

Dat wil zeggen dat als men conclusie wil trekken met een betrouwbaarheid van 95% dan is /
gelijk aan 5%.
G. Nieuwenhuis (2009), p. 771.
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De SAS uitvoer is:

Tabel 20: Uitkomsten Chi-kwadraat toets SAS.
Een Chi-kwadraat toets op de tabel van gevonden fiscale fouten uitgevoerd geeft als
toetsingsgrootheid de waarde 81.9135. De kans dat een Chi-kwadraat verdeelde
kansgrootheid met 1 vrijheidsgraad een dergelijke waarde aanneemt is onder de
nulhypothese kleiner dan 0.001.
Op grond hiervan dient de nulhypothese, dat de kans op fiscale fouten bij gelieerde
vastgoedtransacties gelijk is aan de kans op fiscale fouten bij niet-gelieerde vastgoedtransacties tussen rechtspersonen en natuurlijke personen, verworpen te worden.
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Dit resultaat valt ruim binnen het gewenste betrouwbaarheidsinterval.
Er bestaat derhalve een statistisch significant verschil tussen de kans op fiscale
fouten tussen de groep gelieerde en de groep niet-gelieerde vastgoedtransacties
tussen rechtspersonen en natuurlijke personen.
Om die reden accepteren we als nieuwe hypothese:
De kans op fiscale fouten is ongelijk bij gelieerde vastgoedtransacties tussen
rechtspersonen en natuurlijke personen dan bij niet-gelieerde vastgoedtransacties
tussen rechtspersonen en natuurlijke personen.
Uit de tabel 17 blijkt dat de kans op fiscale fouten bij gelieerde partijen groter is dan
bij niet-gelieerde partijen.
Op zichzelf is dit resultaat afdoende. Als voorbereiding op meer gedetailleerde
toetsen en omdat het met de nu volgende toetsen binnen SAS eenvoudiger is om
de te onderzoeken effecten grafisch te controleren is bovendien een ANOVA-toets
uitgevoerd en is een log-lineair model geschat.
De ANOVA-analyse geeft hetzelfde beeld als de Chi-kwadraat toets en de log-lineaire
regressie: de nulhypothese dat de frequentie van I_FF in gelieerd en niet-gelieerd
hetzelfde is wordt verworpen, en weer met (α < 0.001).
Een ANOVA-analyse (enkelvoudige variantieanalyse) is een analysetechniek om na te
gaan of de gemiddelden op een testvariabele van twee of meer gekoppelde steekproeven significant van elkaar verschillen.13 De testvariabele is op interval/rationiveau gemeten.
De splitsingsvariabelen is veelal op nominaal niveau gemeten, of is een discrete
ordinale variabele.

13

Hair e.a. 2005, p. 384. Hiermee wordt derhalve voorkomen dat de gemeten verschillen het gevolg
zijn van toeval (zie par. 3.1.)
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Tabel 21: Uitkomsten ANOVA-toets
De invloed van het al dan niet-gelieerd zijn van partijen op het optreden van fiscale
fouten bij vastgoedtransacties kan door middel van een logistische regressie worden
berekend. Logistische regressie is een speciale vorm van regressie waarbij de
afhankelijke variabele een dichotome variabele is.14 Aangezien binnen dit onderzoek
is gemeten of er wel of geen fiscale fout is opgetreden, kan hierbij de logistische
regressie worden toegepast.
Als de afhankelijke variabele dichotoom is en slechts twee groepen heeft, heeft
logistische regressie de voorkeur omdat:15
1. Logistische regressie niet de strikte aanname kent van een multivariabele
normaalverdeling en gelijkmatige variantie tussen de groepen en is daarmee
robuuster.
2. Zelfs als de populatie voldoet aan de aannames kent de logistische regressie het
voordeel dat er rechtstreeks diverse statistische toetsen uitgevoerd kunnen
worden.

14
15

232

Hair e.a. (2005), p. 272.
Hair e.a. (2005), p. 355.
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Gemodelleerd is I_FF = 0; dat wil zeggen de vastgoedtransactie bevat geen fiscale
fout.

Tabel 22: Uitkomsten logistische regressie.
Het logistisch regressiemodel is:
logðEðNi;j ÞÞ ¼ 0 þ j I Gelieerd þ 
Met E(Nij) het verwachte aantal waarnemingen in de tabel van (Nij), en
i = 0 (geen fiscale fout) of 1 (wel fiscale fout).
De verhouding tussen de likelihood (gemeten als het verschil in log-likelihood) van
verschillende modellen volgt theoretisch gezien een Chi-kwadraat verdeling met het
verschil in het aantal gebruikte parameters als het aantal vrijheidsgraden.
Door middel van het vergelijken van de likelihood van verschillende modellen
kan worden getoetst of het toevoegen van extra parameters het model significant
verbetert ten opzichte van het model zonder die extra parameters.
Het door SAS teruggegeven schattingsresultaat is:
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Tabel 23: Uitkomsten odds-ratio toets.
De interpretatie is dat het model zonder verklarende variabelen, maar alleen met de
constante een log-likelihood waarde van 939.446 te zien geeft. Met medeneming
van de verklarende variabelen stijgt dit tot 840.013.
Het verschil in log-likelihood waarde (99.4330) is zodanig dat de kans dat dit
voorkomt terwijl de verklarende variabele ‘I_gelieerd’ geen effect heeft kleiner is
dan 0.0001. Daarmee geeft de modelschatting aan dat de parameter ‘I_gelieerd’ wel
degelijk effect heeft.
De ‘odds ratio’, dat wil zeggen de verhouding tussen de kans op fiscale fout tussen
wel en niet gelieerde vastgoedtransactie is 0.085. Dat wil zeggen dat de verhouding
van de kans op het optreden van een fiscale fout bij gelieerde vastgoedtransacties ten
opzichte van de niet-gelieerde vastgoedtransactie 1:0.085, ofwel 11.8:1 is.
Met andere woorden: gelieerde waarnemingen hebben een 11.8 maal zo grote
kans om fiscale fouten te bevatten als niet-gelieerde waarnemingen. Anders dan bij
de eerder gebruikte Chi-kwadraat toets (op de kruistabel tussen I_gelieerd en I_FF) is
hieruit direct af te lezen dat de kans op fiscale fout niet alleen anders maar zelfs
groter is bij gelieerde partijen dan bij niet-gelieerde partijen.
Een grafiek van het betrouwbaarheidsinterval van de geschatte parameter (het
gewicht dat aan ‘I_gelieerd’ kan worden toegekend op grond van de waarnemingen)
laat zien dat het 95% betrouwbaarheidsinterval de waarde ‘1’ niet bevat. Een odds
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ratio van 1 zou betekenen: gelijke kansen op I_FF voor de deelgroepen die door
middel van deze parameter onderscheiden worden.
Het feit dat het berouwbaarheidsinterval de waarde 1 niet bevat betekent dat het
effect statistisch significant is bij de gekozen onbetrouwbaarheidsdrempel (95%).

Figuur 23: Odds ratio.
Op basis van bovenstaande uitkomsten kunnen we de H1-hypothese niet verwerpen
en accepteren als hypothese.
H1: De kans op fiscale fouten bij een vastgoedtransactie tussen een rechtspersoon en een natuurlijk persoon is groter als de handelende partijen gelieerd zijn
aan elkaar dan de kans op fiscale fouten als de partijen niet gelieerd zijn aan
elkaar.
Het aantal gevonden fiscale fouten bij de 926 gelieerde vastgoedtransacties is als
volgt verdeeld over de belastingmiddelen:
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Belastingmiddel:
VpB
IB
Overdrachtsbelasting
BTW
LH
SW

Aantal
81
49
23
20
2
2

% aantal
62,3
37,7
17,7
15,4
1,5
1,5

Totaal

130

100

Tabel 24: Gevonden fiscale fouten per belastingmiddel bij gelieerde vastgoedtransacties.
Bij de 695 niet gelieerde vastgoedtransacties was de verdeling van de gevonden
fouten als volgt over de belastingmiddelen:
Belastingmiddel:
VpB
IB
BTW

Aantal
3
7
3

% aantal
33,3
77,8
33,3

Totaal

9

100

Tabel 25: Gevonden fiscale fouten per belastingmiddel bij niet-gelieerde vastgoedtransacties.
Bij de niet-gelieerde vastgoedtransacties zijn uitsluitend fiscale fouten gevonden met
betrekking de vennootschapsbelasting, de inkomstenbelasting en de omzetbelasting
terwijl bij de gelieerde vastgoedtransacties naast deze belastingmiddelen ook fiscale
fouten zijn gevonden met betrekking tot de overdrachtsbelasting, de loonheffing en
de schenk- en erfbelasting.
Bij één vastgoedtransactie kan voor meerdere belastingmiddelen een fiscale fout
worden gevonden.
6.9

Het te verwachten fiscale nadeel bij de vastgoedtransacties

Bij het uitgevoerde onderzoek is niet alleen vastgesteld of er wel of geen fiscale fout
is geconstateerd met betrekking tot de vastgoedtransactie maar is ook bepaald wat
de omvang is van de geconstateerde fiscale nadeel. Het geconstateerde fiscale nadeel
is binnen dit onderzoek berekend door de som van de berekende verschuldigde
belastingen over de fiscale correctie plus de rente en een eventuele boete.
Het geconstateerde totale fiscale nadeel bij de gelieerde en de niet-gelieerde
vastgoedtransacties is als volgt:
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Type vastgoedtransactie
Gelieerd
Niet-gelieerd
Totaal

Totaal aantal
transacties
929
695
1.624

Totaal fiscaal
nadeel
15.761.387
3.895.025
19.656.412

6.9
Gemiddeld
fiscaal nadeel
16.965
5.604
12.103

Standaard
deviatie
175.845
94.088
146.620

Tabel 26: Gemeten fiscaal nadeel bij type vastgoedtransacties.
Deze tabel 26 laat zien dat het gemiddeld fiscale nadeel bij gelieerde vastgoedtransacties tussen een rechtspersoon en een natuurlijke persoon bijna drie maal groter is
dan het gemiddeld fiscale nadeel bij de niet-gelieerde vastgoedtransacties tussen
een rechtspersoon en een natuurlijke persoon. Deze uitkomsten geven een eerste
indruk dat het te verwachten fiscale nadeel bij de gelieerde vastgoedtransacties
hoger lijkt te liggen dan bij de niet-gelieerde vastgoedtransacties.
Voor het fiscale nadeel is in de vorm van de opbrengsten onderzocht wat de
bijpassende kansverdeling is.
Het gemiddelde en standaardafwijking van Opbrengst2 en log(Opbrengst2) is:

Tabel 27: gemiddelde en standaardafwijking van Opbrengst2.
In een groot aantal van de gevallen was de opbrengst gelijk aan 0. In die gevallen is
het nemen van de logaritme niet mogelijk. Voor de duidelijkheid is de tabel verder
uitgesplitst naar gevallen waarin de opbrengst gelijk is aan 0 en waar die groter is
dan 0 (aangegeven met de variabele I_Log_Opbrengst2_Ok).

Tabel 28: Gemiddelde en standaardafwijking van Opbrengst2 onderverdeeld naar
I_Log_Opbrengst2_Ok
Normale verdeling
Multivariatietechnieken zijn gebaseerd op een aantal aannames, waarvan de aanname van de Normale verdeling er één is. Het is belangrijk om vast te stellen of de
data een Normale verdeling kent. Indien dit niet het geval is kunnen een aantal
statistische toetsen niet zonder meer worden uitgevoerd.16 Hoewel intuïtief gezien
de Normale verdeling niet past bij de opbrengsten is voor de volledigheid toch met
behulp van SAS een statistische toets uitgevoerd, en is het verschil tussen de
Normale verdeling en de waargenomen opbrengsten grafisch weergegeven.
Voor de beoordeling of waarnemingen Normaal verdeeld geacht kunnen worden
bevat SAS de toetsen van Shapiro-Wilk, van Kolmogorov-Smirnov,17 Cramer- van
16
17

Hair e.a. (2005), p. 79.
Hair e.a. (2005), p. 82.
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Mises, en Anderson–Darling. Deze toetsen bepalen of er een significant verschil zit
tussen de data en een Normale verdeling. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 29.
Duidelijk is dat alle vier toetsen de nulhypothese ‘de waarnemingen komen uit een
Normale verdeling’ verwerpen met  ≤ 0:01. De uitkomsten van het geconstateerde
fiscale nadeel kennen derhalve geen Normale verdeling.
Ook is een zogenoemde ‘quantielplot’ toegevoegd (Figuur 24). In een quantielplot
worden de quantielen van de empirische kansverdeling uitgezet tegen de quantielen
van een Normale verdeling met dezelfde verwachting en variantie als de data. Indien
de data uit een Normale verdeling komt, dan stemmen de quantielen overeen en
vertoont de quantielplot een rechte lijn onder 45 graden.
Dit is voor de opbrengst data duidelijk niet het geval: de opbrengsten vertonen:
● heel veel meer nulwaarden en andere kleine waarden dan een Normale verdeling
zou doen;
● heel veel meer zeer grote waarden dan een Normale verdeling zou doen;
● minder waarden rond het gemiddelde van de opbrengsten.
De conclusie is dat de opbrengsten duidelijk niet normaal verdeeld zijn.

Tabel 29: SAS-resultaat normaliteitstoets Opbrengst2.
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Figuur 24: Quantielplot Opbrengst2 versus Normale verdeling
Lognormale verdeling
Aangezien de normale verdeling niet past, is verder gezocht. Gelet op de vorm van de
waarnemingen is toen onder andere de lognormale verdeling geprobeerd. Die bleek
te passen, maar alleen als waarnemingen met opbrengst 0 en excessief grote
waarnemingen werden weggelaten.
We volgen (Mood, A. et al. (1974)) voor een karakterisering van de lognormale
verdeling.
Zij X een stochastische grootheid, en Z ¼ lnðXÞ
Als Z  Nð; 2 Þ dan X  lognormaalð; 2 Þ en


1
EðXÞ ¼ exp  þ 2
2
2 ðXÞ ¼ expð2 þ 22 Þ  expð2 þ 2 Þ
Fitten van de lognormale verdeling op de data.
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Controle van verwachting en standaardafwijking
De SAS-procedure ‘Capability’ is gebruikt om quantielplots te maken van de waardeverdeling van de opbrengst ten opzichte van de lognormale verdeling. Het eerste
resultaat geeft aan dat de verdeling van de waardes van de opbrengsten niet
lognormaal verdeeld is. De afwijking tussen de datapunten en een rechte lijn is
hiervoor te groot en te systematisch in het rechterdeel van de waardeverdeling.

Figuur 25: log-lineaire waardeverdeling opbrengsten.
De reden voor de grote afwijking blijkt te zijn dat in de meerderheid van de gevallen
de fiscale opbrengst gelijk is aan nihil (zie ook Figuur 28: waardeverdeling van de
opbrengsten). Dit speelt vooral bij de vastgoedtransacties tussen niet-gelieerde
partijen.
Als de vastgoedtransacties met een opbrengst van nihil worden uitgezonderd dan
past de log-lineaire waardeverdeling al beter:
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Figuur 26: log-lineaire waardeverdeling opbrengsten (zonder nihil waardes).
Bij nadere beschouwing van de data blijkt deze een aantal uitschieters (extreem
hoge waarden) te bevatten. Indien deze waarden ook worden weggelaten dan blijkt
de waardeverdeling van de opbrengsten goed beschreven te kunnen worden met de
log-lineaire verdeling:
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Figuur 27: Geschiktheids-analyse van de opbrengsten.
Controle van verwachting en standaardafwijking
De verwachting was dat de log-lineaire verdeling tevens gebruikt zou kunnen worden
als basis voor statistische toetsen op de verwachting van de (toekomstig) te behalen
fiscale opbrengst bij controle van vastgoed transacties tussen gelieerde partijen.
Aangezien de meest gebruikelijke toetsen hiervoor leunen op de verwachting en
variantie van de grootheid moest worden nagegaan of de fit van de data op de
lognormale verdeling ook van dien aard was dat de verwachting en variantie van de
opbrengst voldoende nauwkeurig worden weergegeven door middel van de lognormale waardeverdeling zoals geschat op de data.
De relaties uit par. 6.9 (verwachting en variantie) kunnen empirisch getoetst
worden. Het idee is dat als de opbrengsten voldoende nauwkeurig de lognormale
verdeling volgen, de verwachting en variantie van de relaties uit par. 6.9. idem,
volgen. In dit geval zijn de verwachting en variantie van de populatie waaruit we de
steekproef getrokken hebben ook te schatten.
Controle op alle data geeft de volgende tabel:
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I_Opbr_Extreem

(All)

Gelieerd, I_Extreem
0 (niet-gelieerd)
0 (Opbrengst niet extreem)
1 (Opbrengst extreem)
1 (Gelieerd)
0 (Opbrengst niet extreem)
1 (Opbrengst extreem)
Eindtotaal

Frequene
695
687
8
929
805
124
1624

6.9

Totale opbrengst
StdDev totale opbrengst
Gemiddelde totale opbrengst
(incl. gederfd en waarde-afspraak) (incl. gederfd en waarde-afspraak) (incl. gederfd en waarde-afspraak) Avg. of Ln_Opbrengst Var of Ln_Opbrengst
3.895.025
94.087,8
5.604,4
-0,849
1,984
-45.153
1.722,7
-65,7
-1,000
0,000
3.940.178
776.697,1
492.522,3
12,114
2,442
15.761.387
175.845,3
16.966,0
0,526
15,399
0
0,0
0,0
-1,000
0,000
15.761.387
468.167,3
127.108,0
10,436
1,934
19.656.412
146.619,7
12.103,7
-0,062
10,117

E(X)=exp(μ+1/2 σ^2)
σ^2(X)=exp(2μ+2 σ^2)-exp(2μ+ σ^2)
σ(X)=sqrt(σ^2)

89.577,6
47.467.406.529,6
217.870,2

Rao verwachng verwacht en obs
Rao Standaardafwijking verwacht
en obs

0,47

0,70

Tabel 30: Verhouding tussen waargenomen en gemodelleerde variantie en verwachting opbrengst (alle data).
Helaas blijkt de verhouding tussen waargenomen verwachting en uit de lognormale
verdeling berekende verwachting circa 0.70 te zijn: dat wil zeggen niet goed
bruikbaar als schatting van de populatie verwachting.
Met het bestempelen van de grootste vier waarnemingen als uitschieter stijgt de
verhouding tussen waargenomen en op grond van de geschatte waardeverdeling
geschatte verwachting en variantie tot 0.95.
Met het bestempelen van de grootste vijf waarnemingen als uitschieter stijgt de
verhouding tot 1.0 en wordt de standaardafwijking 9% onderschat.
I_Opbr_Extreem

0

Totale opbrengst
StdDev totale opbrengst
Gemiddelde totale opbrengst
Gelieerd, I_Extreem
Frequene (incl. gederfd en waarde-afspraak) (incl. gederfd en waarde-afspraak) (incl. gederfd en waarde-afspraak) Avg. of Ln_Opbrengst Var of Ln_Opbrengst
0 (niet-gelieerd)
694
1.564.414
32.460,4
2.254,2
-0,871
1,640
0 (Opbrengst niet extreem)
687
-45.153
1.722,7
-65,7
-1,000
0,000
1 (Opbrengst extreem)
7
1.609.567
245.487,7
229.938,1
11,751
1,613
1 (Gelieerd)
925
7.510.238
42.845,0
8.119,2
0,467
14,638
0 (Opbrengst niet extreem)
805
0
0,0
0,0
-1,000
0,000
1 (Opbrengst extreem)
120
7.510.238
104.000,9
62.585,3
10,307
1,465
Eindtotaal
1619
9.074.652
38.833,6
5.605,1
-0,107
9,501

E(X)=exp(μ+1/2 σ^2)
σ^2(X)=exp(2μ+2 σ^2)-exp(2μ+ σ^2)
σ(X)=sqrt(σ^2)

62.278,6
12.905.027.878,1
113.600,3

Rao verwachng verwacht en obs
Rao Standaardafwijking verwacht
en obs

1,09

1,00

Tabel 31: Verhouding tussen waargenomen en gemodelleerde variantie en verwachting opbrengst (uitschieters weggelaten).
Blijkbaar volgen de opbrengsten de lognormale verdeling, behoudens enkele uitschieters naar boven.
Waardeverdeling van de opbrengsten bij transacties tussen gelieerde en nietgelieerde partijen
Nauw verbonden met naar de verwachte opbrengst van vastgoedtransacties tussen
gelieerde en niet-gelieerde volgt meteen de vraag hoe de kansverdeling verwachte
opbrengst eruitziet. Deze is weergegeven in Figuur 28.
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Op de x-as is weergegeven de logaritme van (de opbrengst plus 1) (d.w.z. log(1)=0,
log(10) = 1, log(100)=2, log(1.000.000)=6 etc.). Dit is gedaan om de grafiek goed in
beeld te krijgen. Op de y-as staat het aantal waarnemingen.
De gelieerde vastgoedtransacties zijn in rood, de niet-gelieerde vastgoedtransacties zijn in blauw weergegeven.

Empirische verdeling van aantal zaken naar
opbrengst en gelieerdheid
500

N

50
0
5

1

0,5
0 3,0 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,3
log10(Opbrengst+1)

Figuur 28: waardeverdeling van de opbrengsten.
De empirische kansverdeling van opbrengsten blijkt niet uni-modaal (dus al helemaal niet ‘normaal’) te zijn.
Eerder zijn de Normale en de lognormale verdeling in SAS op de data gefit en is een
quantielenplot gemaakt. De conclusie is dat de opbrengsten niet normaal verdeeld
zijn en ook niet log-normaal.
De verdeling van de (logaritme van) de opbrengst volgt, een ‘mixture distribution’
(Everitt & Hand 1981) en kan daardoor minder goed ‘automatisch’ verwerkt worden
met routines zoals die binnen statistische pakketten zoals SAS beschikbaar zijn.
Bij nadere beschouwing blijkt de verdeling van de opbrengsten (voor gelieerde
gevallen) goed te benaderen door middel van een mengsel van verdelingen gegeven
door:

~
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Een passende verdeling voor niet-gelieerde gevallen is

~

0
( = 5.1;
.
>1

= 0.6)

1/694
98.85%
7/694
1/694

Dit betekent dat toetsen van de afhankelijkheid van de opbrengst van het al dan niet
gelieerd zijn zowel rekening moeten houden met de fractie transacties waar de
opbrengst gelijk aan 0 is (geen fiscale fout), waar de opbrengst kleiner is dan 0 (er is
teveel belasting betaald), binnen de groep transacties waarbij wel een fiscale fout
geconstateerd is op basis van de lognormale verdeling getoetst moet worden, en ook
nog eens rekening gehouden moet worden met de uitschieters (transactiewaarden
grote dan circa € 1 mln.).
Op zich is dit mogelijk, maar niet de meest betrouwbare methode: voor nietgelieerde gevallen vormen de transacties met positieve opbrengst een kleine subpopulatie (N=8), en vormen de uitschieters vormen per definitie een kleine (N=1) en
lastig te modelleren subgroep.
Op grond van deze uitkomsten is gezocht naar een alternatieve toets die wel met de
getoonde verdelingen kan omgaan en alle waarnemingen tegelijk kan verwerken.
Non-parametrische toetsen voor controle op verschil tussen vastgoedtransacties
bij gelieerde en bij niet-gelieerde partijen
Duidelijk is dat de waardeverdeling van opbrengst niet normaal of lognormaal
verdeeld is, en zelfs geen continue verdeling bezit. Daarom kunnen de gebruikelijke
statistische toetsen niet worden uitgevoerd.
Toch zijn er non-parametrische toetsen die ook bruikbaar zijn voor discrete kansverdelingen. Zij veronderstellen in het algemeen wel dat de verdelingen onder de nulhypothese H0 ruwweg ‘dezelfde vorm’ hebben als onder alternatieve hypothese H1.
Binnen SAS zijn ook dit soort zogenoemde non-parametrische toetsen beschikbaar
die geen veronderstellingen doen ten aanzien van de vorm van de verdeling (wij
hebben hier te maken met een gemengd discreet-continue verdeling), maar in het
algemeen nog wel veronderstellen dat de uitkomsten ten minste op interval niveau
gemeten zijn (het meerekenen van de mediaan moet mogelijk zijn en een numeriek
antwoord geven).
Voorbeelden daarvan zijn de ‘mediaan’ toets en de Kruskal-Wallis toets.
Mediaan toets
De mediaan toets is een non-parametrische toets die de nulhypothese toetst dat de
mediaan van twee (of meer) populaties identiek zijn.
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De data van de gecombineerde steekproef wordt verdeeld in twee groepen: groter
dan de mediaan en kleiner dan de mediaan. Vervolgens wordt een Chi-kwadraat
toets uitgevoerd op de tabel met als nulhypothese dat alle groepen dezelfde
aantallen waarnemingen in beide groepen hebben.
Deze toets is met behulp van SAS uitgevoerd, en het resultaat is significant.

Tabel 32: Mediaan toets opbrengsten.
Een Chi-kwadraat toets op de tabel van het geconstateerde fiscale nadeel uitgevoerd
geeft als toetsingsgrootheid de waarde 80.1696. De kans dat een Chi-kwadraat
verdeelde kansgrootheid met één vrijheidsgraad een dergelijke waarde aanneemt
is onder de nulhypothese kleiner dan 0.001.
Het te verwachten fiscale nadeel bij gelieerde vastgoedtransacties (n=929) is niet
gelijk aan het te verwachten fiscale nadeel bij niet-gelieerde vastgoedtransacties
(n=695). De kans dat het verschil in gemeten resultaten verklaard wordt door middel
van toeval is kleiner dan 0,001 (p< 0,0001) bij df=1.
Kruskal-Wallis toets
Verder is binnen SAS ook de Kruskal-Wallis toets uitgevoerd. Dit is de nonparametrisch variant van ANOVA uitgevoerd met behulp van de empirische verdeling, waarbij geen normaal verdeelde data wordt verondersteld.
Deze toets baseert zich op de vergelijking van de gemiddelde rangnummers van de
waarnemingen van de gelieerde en de niet-gelieerde vastgoedtransacties en is
daarmee bruikbaar voor discrete kansverdelingen.
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Onder de nulhypothese H0 zouden deze een verdeling moeten hebben die rond 0
gecentreerd is. Bij grote waarden van de toetsingsgrootheid wordt de nulhypothese
verworpen. Volgens the theorie volgt het verschil in gemiddelde rangsommen een
Chi-kwadraat verdeling, hier met 1 vrijheidsgraad, en is de benadering voldoende
accuraat wanneer er minstens 7 waarnemingen van elke soort zijn. Aan die
voorwaarde is hier voldaan.
Het verschil in opbrengst blijkt statistisch significant te zijn. Hiermee verwerpen we
de H0-hypothese dat het te verwachten fiscale nadeel bij een vastgoedtransactie
tussen een rechtspersoon en een niet rechtspersoon gelijk is bij vastgoedtransactie
tussen handelende partijen die gelieerd zijn aan elkaar aan het te verwachten fiscale
nadeel bij vastgoedtransacte tussen partijen die niet gelieerd zijn aan elkaar.
We hanteren de H1-hypothese dat het te verwachten fiscale nadeel bij een vastgoedtransactie tussen een rechtspersoon en een natuurlijk persoon is groter bij
vastgoedtransactie tussen handelende partijen die gelieerd zijn aan elkaar dan het te
verwachten fiscale nadeel bij vastgoedtransacte tussen partijen die niet gelieerd zijn
aan elkaar.

Tabel 33: Kruskal-Wallis test.
Uit het onderzoek blijkt dat het verschil in gemeten fiscaal nadeel tussen de
gelieerde vastgoedtransacties en de niet-gelieerde vastgoedtransacties significant
is (Kruskal-Wallistoets Chi-kwadraat is 78,8780; df = 1 en p < 0,0001).
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Het verwachte fiscale nadeel is bij een gelieerde vastgoedtransactie (gemiddelde
rangordescore = 855) hoger dan bij een niet-gelieerde vastgoedtransactie (gemiddelde rangordescore = 755).
Hiermee is het verschil in het te verwachten fiscale nadeel significant ongelijk tussen
de gelieerde en niet-gelieerde vastgoedtransacties tussen rechtspersonen en natuurlijke personen. Dit betekent dat we de H0-hypothese verwerpen en de H1-hypothese
als uitgangspunt nemen:
Het te verwachten fiscale nadeel bij een vastgoedtransactie tussen een rechtspersoon en een natuurlijk persoon is groter bij vastgoedtransactie tussen handelende partijen die gelieerd zijn aan elkaar dan het te verwachten fiscale nadeel bij
vastgoedtransacte tussen partijen die niet gelieerd zijn aan elkaar.
6.10

Indicatieve resultaten

De onderzochte hypotheses binnen dit onderzoek zagen op de verwachte kans op
fiscale fouten en het te verwachten fiscale nadeel tussen gelieerde en niet-gelieerde
vastgoedtransacties.
Deze hypothese is tot stand gekomen door middel van het vormen van een
microtheorie en de toepassing van een ABM waarbij patronen van motieven en
prikkels in kaart zijn gebracht bij bepaalde vastgoedtransacties.
Vervolgens zijn de gevormde hypotheses getoetst door middel van onderzoek.
Om dit onderzoek mogelijk te maken is data verzameld over vastgoedtransacties en
relaties tussen handelende partijen bij die vastgoedtransacties. Uit deze data is een
aselecte steekproef getrokken en deze posten zijn beoordeeld en met de uitkomsten
zijn de hypotheses geverifieerd. Bij deze aanpak zijn alle stappen van de empirische
cyclus doorlopen.
De resultaten uit dit onderzoek bieden ook indicatief beelden van mogelijk andere
verbanden en correlaties. Door middel van een aantal statistische toetsen wordt
gekeken welke verbanden zichtbaar lijken. De wijze waarop deze indicatieve verbanden zijn vastgesteld wijken derhalve af van de wijze waarop de hypotheses uit dit
onderzoek zijn bepaald en getoetst. De uitkomsten van deze indicatieve analyse
vormen dan ook geen getoetste hypotheses, maar zijn niet meer dan indicaties van
mogelijke verbanden. De uitkomst van de nu volgende toetsen is dan ook puur
indicatief en kan input bieden voor nieuw toekomstig onderzoek en eventueel nader
te toetsen hypotheses.18 Om hypotheses met voldoende betrouwbaarheid en nauwkeurigheid te kunnen toetsen is het belang dat aselect een vereiste omvang en
samenstelling van de onderzoekspopulatie wordt gevormd. Door te werken met een
bestaande onderzoekspopulatie die is gevormd voor een ander onderzoeksdoel
hoeft de aanwezige onderzoekspopulatie niet altijd hieraan te voldoen.

18
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Feitelijk vormen de uitkomsten van deze testen een nieuwe theorie op basis van deductie van
gemeten resultaten.
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Oordeel taxateur
De taxateurs hebben alle aselect getrokken posten beoordeeld van zowel de groep
gelieerde vastgoedtransacties als van de groep niet-gelieerde vastgoedtransacties.
Vervolgens zijn alle door de taxateurs niet goedgekeurde vastgoedtransacties in het
toezicht op fiscale fouten gecontroleerd.
Dit levert het volgende beeld op:

aantal vastgoedtransacties steekproef
aantal niet goedgekeurd door taxateur
aantal met fiscale correctie
% fiscale fout tov niet goedgekeurde transacties

type vastgoedtransactie
gelieerd
929
365
130
35,6

niet-gelieerd
695
44
9
20,5

totaal
1624
409
139
34,0

Tabel 34: beoordeling taxateur en gevonden fiscale fouten gelieerde en niet-gelieerde
vastgoedtransacties.
Het voordeel van het werken met de taxateurs is dat het wel of niet goedkeuren van
een vastgoedtransactie door een taxateur minder schaarse capaciteit kost dan het
volledig uitvoeren van een controle. Gemiddeld bleek het beoordelen van een
vastgoedtransactie voor een taxateur 2 uur te kosten terwijl een controle gemiddeld
ruim 100 uur bleek te kosten.
De betrouwbaarheid van de voorspelling dat een gelieerde vastgoedtransactie een
fiscale fout bevat stijgt met 21,6 procentpunt van 14,0% naar 35,6% als een taxateur
de betreffende vastgoedtransactie niet goedkeurt. De betrouwbaarheid van de
voorspelling dat een niet-gelieerde vastgoedtransactie een fiscale fout bevat stijgt
met 19,2% van 1,3% naar 20,5% als een taxateur de betreffende vastgoedtransactie
niet goedkeurt.
Deze uitkomsten vormen aanleiding om een nieuwe hypothese te formuleren die
nader onderzoek verdient, te weten:
Het kennen van de marktwaarde van een vastgoedtransactie is een bruikbaar
instrument om beter te kunnen voorspellen of een bepaalde vastgoedtransactie een
fiscale fout bevat.
Bij het toetsen van de aanname dat het kennen van de marktwaarde van een
vastgoedtransactie een bruikbaar instrument vormt om de kans op een fiscale fout te
voorspellen, is het wel van belang om ook vast te stellen welke fiscale fouten gemist
worden als gevolg van het werken met het bepalen van de marktwaarde. Hiervoor
dient dan bij een onderzoek bepaald te worden wat de kans is dat een taxateur ten
onrechte een vastgoed transactie goedkeurt terwijl er wel een fiscale fout optreedt
als gevolg van deze vastgoedtransactie.
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat bij een gelieerde vastgoedtransactie die een
taxateur niet goedkeurt gemiddeld bij 35,6% van die vastgoedtransacties daadwerkelijk een fiscale fout is gevonden.
Als we de resultaten van de fiscale fouten per type gelieerde vastgoedtransactie in
een overzicht zetten ontstaat het volgende beeld:
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gelieerde vastgoedtransactie

aantal niet goedgekeurd door
taxateur
1 woning en Kadastraal object en WOZ-object hebben
67
1-op-1 relatie
1 woning en Kadastraal object en WOZ-object hebben
65
geen 1-op-1 relatie
1 niet-woning in transactie
64
1 object in transactie met combinatie woning en niet3
woning
meerdere woningen in een transactie
51
meerdere niet-woningen in een transactie
55
meerdere woningen en niet-woningen in een
60
transactie
Eindtotaal

365

aantal met
correcties

% correctie

25

37,31

22

33,85

23
0

35,94
0,00

16
22
22

31,37
40,00
36,67

130

35,62

Tabel 35: oordeel taxateur en gevonden fiscale fouten per type gelieerde vastgoedtransacties
Deze resultaten laten zien dat de taxateur ruwweg met dezelfde betrouwbaarheid de
verschillende type gelieerde vastgoedtransacties niet goedkeurt. Gemiddeld wordt
bij 35,6% van de gelieerde vastgoedtransactie die een taxateur niet goedkeurt een
fiscale fout gevonden. De verschillen in de betrouwbaarheid van de voorspelling van
de taxateur is tussen type gelieerde vastgoedtransacties maximaal plus en min 4,4
procentpunt.19
Type gelieerde vastgoedtransacties
Geconstateerd is dat de kans op fiscale fouten en het te verwachten fiscale nadeel
groter is bij gelieerde vastgoedtransacties tussen rechtspersonen en natuurlijke
personen dan bij niet-gelieerde vastgoedtransacties. Deze kennis helpt nog niet
om te weten waar de verwachte fouten binnen de populatie van gelieerde vastgoedtransacties zitten. Omdat er een gestratificeerde steekproef is getrokken uit
de gehele populatie is het in beginsel ook mogelijk om een analyse te maken van de
gemeten uitkomsten. Er is een aantal strata gemaakt in de steekproef met de
volgende uitkomsten:

19
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Afgezien van de transacties met 1 object waarbij de combinatie van woning en niet-woning
speelt. Hier is echter het aantal posten te gering om een oordeel over te vellen.
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N

Gelieerd

99

Nee

99

Nee

100
100

Nee
Nee

98
99
100

Nee
Nee
Nee

198

Ja

196

Ja

145
5

Ja
Ja

99
142
144

Ja
Ja
Ja

6.10

type transactie

1 woning en Kadastraal object en WOZ-object
hebben 1-op-1 relatie
1 woning en Kadastraal object en WOZ-object
hebben geen 1-op-1 relatie
1 niet-woning in transactie
1 object in transactie met combinatie woning
en niet-woning
meerdere woningen in een transactie
meerdere niet-woningen in een transactie
meerdere woningen en niet-woningen in een
transactie
1 woning en Kadastraal object en WOZ-object
hebben 1-op-1 relatie
1 woning en Kadastraal object en WOZ-object
hebben geen 1-op-1 relatie
1 niet-woning in transactie
1 object in transactie met combinatie woning
en niet-woning
meerdere woningen in een transactie
meerdere niet-woningen in een transactie
meerdere woningen en niet-woningen in een
transactie

gemiddelde
standaardafwijking opbrengst2

opbrengst2

254,9192

2.536,41

0

0

26.724,43
1.589,78

235.212,70
20.951,01

2.897,327
7.620,495
0

24.514,45
71.974,06
0,00

9.742,076

80.619,90

11.181,57

85.347,71

13.956,32
0

103.703,60
0,00

13.541,23
44.614,30
13.481,87

47.493,59
406.884,10
72.438,14

Tabel 36: gemiddeld fiscaal nadeel en standaarddeviatie fiscaal nadeel per type
vastgoedtransactie.
Om meer inzicht te krijgen in de verschillen zijn boxplots gemaakt van de opbrengst.
Deze bleken vanwege de grote spreiding in de opbrengst niet goed leesbaar te zijn.
Daarom is hieronder een boxplots van de logaritme van de opbrengst weergegeven.
In de boxplots staat op de horizontale as de categorie-indeling, en op de verticale as
een representatie van de waardeverdeling van de logaritme van de opbrengst. De
getekende ‘boxes’ geven de locatie van de 25% en 75% percentielwaarde weer.
De locatie van de 50% percentielwaarde (de mediaan) is weergegeven met een lijn.
De verticale lijnen op de ‘boxes’ zijn 1.5 x de grootte van de ‘interkwartielafstand’ (dat
wil zeggen het verschil tussen de 75% en de 25% percentiel) lang.
De boxplots geven visueel weer in hoeverre de locatie van de waardeverdelingen
verschilt tussen de categorieën. Een vuistregel is dat als een van de ‘boxes’ in hun
geheel boven of onder een andere box ligt, dit een sterke aanwijzing is dat de locatie
(waarde van de variabele) statistisch significant verschilt van die andere box. Dit is
dan aanleiding om een statistisch toets uit te voeren.
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De boxplot van de logaritme van de opbrengst bij niet-gelieerde transacties lijkt
verschillen te zien te geven tussen de bakken. Deze indruk is misleidend, en wordt
veroorzaakt door het geringe aantal gevallen met fiscale opbrengst &gt; 0 binnen de
groep niet-gelieerde transacties.
De boxplot van de logaritme van de opbrengsten bij gelieerde transacties laat zien
dat de locaties van ‘boxes’ elkaar overlappen. Met andere woorden: de locaties
(grootte van de opbrengsten) zijn niet erg verschillend.
Box Plot
Gelieerd=0
log_ Opbrengst2
15
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Bak4a

Bak4b
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Figuur 29: Boxplot log opbrengsten type niet-gelieerde vastgoedtransacties.
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Figuur 30: Boxplot opbrengsten type gelieerde vastgoedtransacties.
De indruk dat er tussen de bakken geen significant verschil bestaat in de te
verwachten fiscale opbrengst wordt bevestigd door middel van een Kruskal-Wallis
toets op de opbrengst per bak, apart uitgevoerd voor gelieerde en niet-gelieerde
transacties. De resultaten zijn weergegeven in de tabel hieronder.
Toetsen: Kruskal-Wallis en Mediaan
Gelieerd
0
1

_VAR_
Opbrengst2
Opbrengst2

_KW_
4,7417
3,7346

DF_KW
6
6

P_KW
0,5773
0,7125

_CHMED_
4,7153
3,4380

DF_CHMED
6
6

P_CHMED
0,5808
0,7522

Tabel 37: Kruskal Wallis-toets opbrengsten per type vastgoedtransactie.
De overschrijdingskansen (P_KW: de overschrijdingskans bij de Kruskal-Wallis toets
en P_Chmed: bij de mediaan toets) zijn in de tabel weergegeven en liggen tussen de
0.57 en 0.75.
Dit betekent dat met kans 0.57 tot 0.75 de waargenomen resultaten verwacht
konden worden onder de nulhypothese ‘de opbrengst per bak is gelijk’. De conclusie
is dat de verschillen tussen opbrengsten per bak statistisch niet significant zijn.
Omdat de verschillen per bak niet significant zijn, zijn de groepen geclusterd tot
de volgende groepen:
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gelieerde vastgoedtransactie
1 woning en Kadastraal object en WOZ-object hebben
1-op-1 relatie
1 woning en Kadastraal object en WOZ-object hebben
geen 1-op-1 relatie
1 niet-woning in transactie
1 object in transactie met combinatie woning en nietwoning
meerdere woningen in een transactie
meerdere niet-woningen in een transactie
meerdere woningen en niet-woningen in een transactie

Aantal van
Transactiecode
198

aantal met
correcties
25

% correctie

196

22

11,22

145
5

23
0

15,86
0,00

99
142
144

16
22
22

16,16
15,49
15,28

929

130

13,99

Eindtotaal

12,63

Tabel 38: aantal en % gevonden fiscale fouten per type gelieerde vastgoedtransactie.
Als we de gemeten resultaten binnen de gelieerde vastgoedtransacties sorteren naar
gelieerde vastgoedtransacties met één woning, meerdere woningen, één niet-woning, meerdere niet-woningen en gelieerde vastgoedtransacties waarbij en combinatie van een woning en een niet-woning wordt geleverd, ontstaat het volgende
beeld:
Bevat fiscale fout
Type gelieerde transactie:

Totaal

Ja

Nee

47

347

Één woning

Frequentie

Meerdere woningen

Frequentie

16

83

99

Één niet-woning

Frequentie

23

122

145

Meerdere niet-woningen

Frequentie

22

120

142

Combinatie woning-niet-woning

Frequentie

22

127

149

130

799

929

Totaal

394

Tabel 39: frequentie fiscale fouten type objecten bij gelieerde vastgoedtransacties.
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De SAS uitvoer is:

Met de percentages wel en geen fiscale fouten:

Tabel 40: Percentage gelieerde vastgoedtransacties zonder (I=0) en met fiscale
fouten (I=1).
De percentages fiscale fouten verschillen weinig tussen de typen vastgoed transacties.
Met een Chi-kwadraat toets is getoetst of de kans op het optreden van fiscale fouten
significant anders is voor de verschillende categorieën. Dit blijkt niet het geval te zijn:

Tabel 41: Chi-kwadraat toets gevonden fiscale fouten per type vastgoedtransactie.
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De overschrijdingskans is 0.6372, dus de nulhypothese ‘Kans op fiscale fout is
onafhankelijk van het type vastgoedtransactie’ kan niet verworpen worden. Met
andere woorden het kenmerk type object dat bij een vastgoedtransactie heeft
onvoldoende sterk een voorspellende waarde voor de kans op fiscale fouten.
Als de kans op fiscale fouten bij de type gelieerde vastgoedtransacties statistisch
niet verschilt, is het wellicht interessant om in de toekomst te onderzoeken of het te
verwachten fiscale nadeel wel voldoende significant verschilt tussen gelieerde
vastgoedtransacties met bepaalde type objecten. Het gemeten gemiddelde fiscale
nadeel is bij meerdere niet-woningen het hoogst gebleken.20
Deze uitkomsten laten zien dat de kans op fiscale fouten per type gelieerde
vastgoedtransactie globaal gelijk zijn. Het aantal posten aan gelieerde vastgoedtransactie waarbij er 1 object wordt verkocht, zijnde een combinatie van een woning
en een niet-woning is te klein om conclusies op te baseren.
Als we gaan kijken naar de opbrengst per type vastgoedtransactie binnen de
groep gelieerde vastgoedtransacties zien we het volgende beeld:
gelieerde vastgoedtransactie

1 woning en Kadastraal object en WOZ-object hebben
1-op-1 relatie
1 woning en Kadastraal object en WOZ-object hebben
geen 1-op-1 relatie
1 niet-woning in transactie
1 object in transactie met combinatie woning en nietwoning
meerdere woningen in een transactie
meerdere niet-woningen in een transactie
meerdere woningen en niet-woningen in een
transactie
Eindtotaal

Aantal van
Transactiecode
198

totale opbrengst
1.928.931

opbrengst
per bruto
transactie
9.742

196

2.191.587

11.182

145
5

2.023.667
0

13.956
0

99
142
144

1.340.582
6.335.231
1.941.389

13.541
44.614
13.482

929

15.761.387

16.966

Tabel 42: fiscaal nadeel per type gelieerde vastgoedtransactie.
Deze resultaten laten zien dat binnen de onderzochte posten het gevonden fiscale
nadeel per bruto vastgoedtransactie21 bij de gelieerde vastgoedtransacties met meerdere niet-woningen € 44.614 bedraagt ten opzichte van het gemiddelde van bijna
€ 17.000 bij alle gelieerde vastgoedtransacties. Dit verschil in gemeten fiscaal nadeel
geeft aanleiding om te vermoeden dat het te verwachten fiscale nadeel bij meerdere
niet-woningen mogelijk groter is dan bij de overige gelieerde vastgoedtransacties.

20
21
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Dit gemeten verschil wil niet zeggen dat het verschil ook significant is.
Totaal gevonden fiscale nadeel per type gelieerde vastgoedtransactie gedeeld door het totaal
aantal van die vastgoedtransacties in de steekproef.
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Dit vermoeden kan aanleiding zijn om in toekomstige onderzoeken te toetsen of het
te verwachten fiscale nadeel bij gelieerde vastgoedtransacties met meerdere nietwoningen significant hoger ligt dan het te verwachten fiscale nadeel bij overige
gelieerde vastgoedtransacties. Indien dit het geval blijkt te zijn, kan dit helpen met
het maken van toekomstige keuzes binnen het fiscale toezicht op het gebied van
de allocatie van schaarse toezichtcapaciteit. De kans op fiscale fouten en het te
verwachten fiscale nadeel kunnen binnen het ARM invloed hebben op de hoeveelheid gegevensgerichte werkzaamheden die worden ingezet.
Gemiddelde en standaardafwijking van de opbrengst op de steekproef onderverdeeld naar ‘gelieerd’ versus ‘niet-gelieerd’ en ‘woning’ versus ‘niet-woning’.
Gelieerd

Vastgoed_type

N_Obs

0
0
0
0

Combinat
Niet-Won
Woning
(totaal)

200
199
296
695

1
1
1
1

Combinat
Niet-Won
Woning
(totaal)

149
287
493
929

Totale_Opbrengst

Std_Opbrengst

158.978
3.426.872
309.175
3.895.025

Gemiddelde_
Opbrengst
795
17.220
1.045
5.604

1.941.389
8.358.898
5.461.100
15.761.387

13.029
29.125
11.077
16.966

71.246
295.415
77.076
313.507

14.799
174.121
14.194
175.324

Tabel 43: Verwachting en standaardafwijking van de opbrengst op de steekproef
onderverdeeld naar ‘enkele woning’ en ‘meerdere woningen’.
Gelieerd

Vastgoed_type2

0
0
0
0
0
0

1 Woning
Combinatie
_1_niet_woning
meerdere_niet_woning
meerdere_woningen
(totaal)

1
1
1
1
1
1

1 Woning
Combinatie
_1_niet_woning
meerdere_niet_woning
meerdere_woningen
(totaal)

N_Obs

Gemiddelde_
Opbrengst
127
795
26.724
7.620
2.897
5.604

Std_Opbrengst2

198
200
100
99
98
695

Totale_
Opbrengst
25.237
158.978
2.672.443
754.429
283.938
3.895.025

394
149
145
142
99
929

4.120.518
1.941.389
2.023.667
6.335.231
1.340.582
15.761.387

10.458
13.029
13.956
44.614
13.541
16.966

82.903
71.246
103.704
406.884
47.494
436.479

1.794
14.799
235.213
71.974
24.514
247.646

Tabel 44: Totale opbrengst, bemiddelde opbrengst en standaard deviatie per type
vastgoedtransactie.
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Er zijn verschillen in de opbrengst per categorie zichtbaar, die echter gering zijn ten
opzichte van de spreiding in de opbrengsten als geheel.
Deze indruk wordt versterkt door de boxplots die gemaakt zijn en bevestigd door
middel van een Kruskal-Wallis toets. Gelet op de vorm van de waardeverdeling van
de opbrengsten zoals weergegeven in Figuur 31 is het niet ondenkbaar dat de
opbrengsten per categorie significant verschillen, mits zij ongelijk aan nul zijn.
Gelieerd=0
log_ Opbrengst2
15

14

13

12

11

10
1 Woning

Combinatie

_1_niet_woning meerdere_niet_woning meerdere_woningen
Vastgoed_type2

Generated by the SAS System (‘Local’, W32_7PRO) on December 14, 2016 at 10:30:57 AM

Figuur 31: Boxplot log opbrengst type niet-gelieerde vastgoedtransactie.
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Figuur 32: Boxplot log opbrengst type gelieerde vastgoedtransactie.
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7.1

Inleiding

De centrale vraag binnen dit onderzoek luidde:
Wat zijn de operationele consequenties van een op theoretische fundamenten
gebaseerde toezichtmethodiek?
Bovenstaande heb ik onderzocht binnen het domein van vastgoedtransacties,
waarbij de gevolgen zijn gemeten van modelmatig informatiegestuurd werken. Meer
specifiek wordt hierbij gefocust op de verschillen tussen gelieerde en niet-gelieerde
vastgoedtransacties in het fiscale domein.
Deelvragen rondom deze centrale vraag zijn:
1) Welke eisen worden gesteld aan (fiscaal) toezicht?
2) Welke kwaliteitscriteria gelden voor een voorspellende theorie over risico’s?
3) Met behulp van welke methode kunnen we tot een adequate theorie komen over
fiscale risico’s bij vastgoedtransacties?
4) Op welke wijze kan de eerdergenoemde theorie gecombineerd worden met
informatiegestuurd toezicht?
5) Waardoor kan de betrouwbaarheid van de methodiek van theorievorming en
oordeelsvorming worden beïnvloed?
6) Welke fiscale wetgeving (normen) bestrijkt het terrein van vastgoedtransacties?
7) Welke theorie kan fiscale risico’s voorspellen bij bepaalde vastgoedtransacties?
8) Wat betekent dit alles voor de huidige werkwijze van de Belastingdienst?
9) Voldoet de voorgestelde vorm van modelmatig informatiegestuurd fiscaal toezicht aan de eisen van goed toezicht en aan de fiscaal juridische randvoorwaarden?
7.2

Conclusies

In deze paragraaf behandel ik de deelvragen uit dit onderzoek.
Welke eisen worden gesteld aan (fiscaal) toezicht?
Er worden diverse eisen gesteld aan het fiscale toezicht. Fiscaal toezicht kan en mag
uitsluitend plaatsvinden op basis van wettelijke bevoegdheden (rechtszekerheid) en
de rechtsgelijkheid moet worden geborgd. De fiscus is bij het verzamelen en
verwerken van informatie voor het toezicht gebonden aan de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur, te weten het verbod van détournement de pouvoir, het
evenredigheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel, het
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gelijkheidsbeginsel en het fair play-beginsel. Tevens gelden voor persoonsgegevens
op basis van de Wbp diverse wettelijke spelregels waaraan moet worden voldaan,
zoals het doelbindingsprincipe, het vereiste van beveiliging van de gegevens en het
verbod om een besluit te nemen waaraan voor de betrokkenen rechtsgevolgen zijn
verbonden of dat hem in aanmerkelijke mate treft, indien dat besluit alleen wordt
genomen op grond van een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.
Vanuit de beginselen van goed toezicht dient het (fiscale) toezicht te voldoen aan:
– efficiency (doelmatig);
– effectiviteit (doeltreffend, bijdragen aan compliance);
– transparantie (effectmeting);
– verantwoording (accountability);
– betrouwbaarheid (95%);
– nauwkeurigheid (kwantitatieve en kwalitatieve materialiteit);
– onafhankelijkheid.
Vanwege de combinatie van economische, juridische en gedragswetenschappelijke
eisen die worden gesteld aan het toezicht is een multidisciplinaire benadering
van het toezicht noodzakelijk om te kunnen voldoen aan deze eisen. De eis van
doeltreffend toezicht wil zeggen dat het toezicht voldoet aan de volgende functies:
1. Het verkrijgen van een informatiepositie over de regelnaleving.
2. Het verkrijgen van een informatiepositie over de effecten van de keuzes in de
handhaving (effectmeting).
3. Het verkrijgen van inzicht in de actoren en motieven (structuren en patronen)
van regelnaleving van groepen en personen.
4. Het falsificeren van aannames over de inschatting van de kans op fouten bij
bepaalde gebieden, processen en subjecten (a-posteriorikans).
5. Het vergroten van de kans op regelnaleving.
Welke kwaliteitscriteria gelden voor een voorspellende theorie over risico’s
Iedere wetenschappelijke theorie dient falsificeerbaar te zijn.
De gevormde theorie moet niet te volatiel te zijn. Bij een voorspellende theorie
binnen het fiscale domein kunnen diverse factoren in de tijd wijzigen. Zo kan
bijvoorbeeld de wetgeving veranderen, de markt kan instorten of bijvoorbeeld juist
sterk groeien. Indien deze factoren sterke invloed hebben op het gedrag bij vastgoedtransacties, moeten deze factoren onderdeel uitmaken van de theorie. De
getoetste theorie over de kans op niet naleven van de regels mag bij gewijzigde
omstandigheden niet te veel variatie bevatten. Een theorie over het voorspellen van
de kans op fiscale fouten dient een bepaalde nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te
hebben. De theorie mag niet te veel fout-positieven en fout-negatieven opleveren.
Afhankelijk van het toepassingsdomein is een hogere of lagere betrouwbaarheid en
nauwkeurigheid vereist van een theorie. Omdat een theorie in het toezicht over de
kans op fouten bepaalt of er meer of minder gegevensgericht toezicht wordt ingezet,
dient de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid voldoende groot te zijn. Hiervoor
bestaan echter geen vaste criteria. De Belastingdienst wil met een betrouwbaarheid
van ten minste 95% vaststellen of de regels zijn nageleefd. Dit stelt een hoge eis aan
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de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gehanteerde theorie over regelnaleving. Ook het zorgvuldigheidsbeginsel voor het toezicht vereist een voldoende
nauwkeurige en betrouwbare theorie over regelnaleving.
Met behulp van welke methode kunnen we tot een adequate theorie komen over fiscale
risico’s bij vastgoedtransacties
Met de toepassing van microtheorieën en ABM worden vanuit een microtheorie de
patronen, rollen en motieven gemodelleerd. Het doel van het ontwikkelen van een
model is onder meer het beter leren begrijpen van structuren en patronen bij het
domein dat wordt gemodelleerd. Het voordeel van het ontwikkelen en toepassen
van een model is dat er structuur in het denken wordt gestimuleerd en dat door
middel van experimenten getoetst en ervaren wordt hoe het onderzochte systeem
zich gedraagt.
Bij een ABM worden patronen, structuren, rollen en motieven bestudeerd die binnen
de onderzochte context een rol spelen. Het betrekken van deze factoren biedt de
mogelijkheid om een theorie te vormen en te toetsen over de redenen van het (niet)
naleven van de fiscale regels. Door deze werkwijze kan vanuit het toezicht ook meer
zicht ontstaan voor de handhavingsfunctie waarom zaken wel of niet goed gaan en
kan er met meer betrouwbaarheid worden voorspeld wat de kans op fouten en
nadeel is bij bepaalde omstandigheden. Dit laatste biedt een ondersteuning bij het
efficiënt uitvoeren van het toezicht. Bij een ABM wordt gewerkt met microtheorieën
over gedrag. Over het verwachte gedrag en de verwachte kans op fouten gezien de
omstandigheden, wordt een hypothese ontwikkeld. Binnen dit onderzoek is een
analyse gemaakt van prikkels die kunnen uitgaan van de fiscale wetgeving rondom
vastgoedtransacties. Tevens is in het toegepaste model in kaart gebracht bij welke
omstandigheden de gelegenheid tot non-compliant gedrag aanwezig is. Op basis van
deze analyse is de theorie tot stand gekomen dat bij vastgoedtransacties tussen
gelieerde partijen een verhoogde kans bestaat op het niet naleven van de fiscale
regels.
Op welke wijze kan de eerdergenoemde theorie gecombineerd worden met informatiegestuurd toezicht?
Naast een goede theorie en methode van het genereren van kennis is voor het
betrouwbaar kunnen voorspellen ook kwalitatieve informatie nodig. Deze kwalitatieve informatie wordt immers verzameld voor het toetsen van de theorieën binnen
het toezicht en voor de oordeelsvorming over de regelnaleving. Informatie bestaat
uit gegevens die weer een symbool vormen van de werkelijkheid. Binnen de
modelmatige aanpak van het toezicht dient dan ook de validiteit van de gebruikte
informatie bepaald te worden.
Een model is in zijn algemeenheid een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Bij het vormen van een oordeel binnen het toezicht is het van belang om een
aantal stappen te zetten:
1. Wat is de relatie tussen een juridische term uit de regel waar het toezicht over
wordt uitgeoefend en de administratieve weergave?
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2. Wat is de kwaliteit van de gegevens die worden gebruikt uit de administratieve
wereld?
3. Wat is de relatie tussen de administratieve weergave van de term uit stap 1 en de
fysieke wereld?
4. Indien er uit verschillende bestanden uit de administratieve wereld gegevens
voor eenzelfde begrip worden gecombineerd en/of gebruikt, hebben deze begrippen uit de verschillende bestanden dezelfde betekenis?
Omdat er diverse soorten ruis kunnen optreden bij de risico-inschatting, de vorming
van theorieën, de risicobeoordeling en de oordeelsvorming is het van belang om de
aannames binnen het gehanteerde model niet alleen expliciet te maken, maar ook
continu te toetsen. Als een theorie en/of de gehanteerde risico-indicator of -profiel
onnauwkeurig en onbetrouwbaar is en daarom veel fout-positieven en fout-negatieven oplevert, zet dit onder andere het zorgvuldigheidsbeginsel en de eis van
efficiënt toezicht onder druk.
Door middel van het vertalen van de gevormde theorie naar een datamodel kan een
combinatie worden gemaakt tussen het werken met microtheorieën en informatiegestuurd toezicht. Bij informatiegestuurd toezicht wordt door middel van risicoprofielen een keuze gemaakt waar meer of minder toezicht wordt ingezet met als doel
om het toezicht efficiënt uit te voeren. Bij deze werkwijze is een risicoprofiel de
exponent van een theorie die moet worden getoetst. Alleen met het expliciet maken
van de hypothese over de vermeende verhoogde of verlaagde kans op fiscale fouten
en deze hypotheses te toetsen, kan worden bepaald of de theorie geaccepteerd kan
worden.
Het zogenoemde ‘modelmatige informatiegestuurde toezicht’ moet enkele stappen omvatten:
1. Er moet een theorie worden geformuleerd over de kans op fouten (vertaald naar
een risico-indicator).
2. De inschatting over de kans op fouten moet worden gefalsificeerd door middel
van het meten van het resultaat van het toezicht (effectmeting).
3. Om te kunnen falsificeren is informatie nodig.
4. Gevalideerde risico-indicatoren vormen vervolgens het vertrekpunt om tot een
keuze te komen in de verdeling van de toezichtcapaciteit op basis van feiten.
5. Er moet gemeten worden wat de uitkomsten zijn (regelnaleving).
6. Er moet een leercirkel zijn over de gevormde theorie, de gehanteerde indicatoren,
de efficiëntie van de werkwijze, de vastgestelde kans op fouten en de onderliggende oorzaken en motieven.
Waardoor kan de betrouwbaarheid van de methodiek van theorievorming en oordeelsvorming worden beïnvloed?
De betrouwbaarheid van de methodiek van theorievorming en oordeelsvorming kan
door diverse vormen van ruis worden beïnvloed. Als een theorie door middel van
deductie uit historische gegevens wordt afgeleid kan de betrouwbaarheid van deze
methodiek negatief worden beïnvloed door de kwaliteit van de historische gegevens
op basis waarvan tot de theorie wordt gekomen. Als bijvoorbeeld de historische
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gegevens tot stand zijn gekomen door middel van een vorm van gerichte risicoselectie, hoeven de historische gegevens niet representatief te zijn voor de gehele
populatie, waardoor de betrouwbaarheid van de theorievorming negatief kan
worden beïnvloed. Indien de gegevens onvolledig en onjuist zijn, heeft dit invloed
op de betrouwbaarheid van de theorie. Bovendien moeten de gebruikte gegevens
valide zijn voor het vormen van een theorie. Veelal zijn gegevens een symbolische en
beperkte weergave van de werkelijkheid. Beschikbare gegevens bieden veelal geen
inzicht in motieven en intenties maar vormen meer een weergave van een bepaald
handelen. De betrouwbaarheid van een theorie wordt beïnvloed door de juistheid en
volledigheid van het incorporeren van de relevante factoren in de theorie. Als
relevante factoren over regelnaleving niet in de basisgegevens zitten, worden bij
deze werkwijze deze factoren ook niet meegenomen in het proces van inductie.
Er kan ook ruis ontstaan bij de interpretatie van gegevens. Gegevens hebben een
bepaalde betekenis in een bepaalde context. Als de betekenis van deze gegevens
verkeerd wordt geduid, kan dit invloed hebben op de betrouwbaarheid van de
theorie die mede op deze gegevens is gebaseerd. Deze vorm van ruis kan ook invloed
hebben op de oordeelsvorming bij het toetsen van een theorie.
Tevens kan er ruis ontstaan vanuit de belanghebbende. Een onder toezicht
staande kan weten op basis waarvan een toezichthouder keuzes maakt. Hierdoor
kan een belanghebbende kiezen welke informatie hij wel, welke informatie niet en
op welke wijze (‘framing’) hij de informatie beschikbaar stelt aan de toezichthouder.
Ook deze vorm van ruis kan invloed hebben op de betrouwbaarheid van de
theorievorming en de oordeelsvorming.
Bij de oordeelsvorming over de regelnaleving (en het toetsen van een theorie)
kunnen enkele specifieke vormen van ruis optreden die invloed kunnen hebben
op de betrouwbaarheid van de oordeelsvorming:
1. De neiging om positieve eigenschappen toe te schrijven aan een persoon op basis
van één ervaring of indruk (halo-effect).
2. De verwachting dat een lid van een groep bepaalde karakteristieken heeft zonder
over feitelijke informatie over dat lid te beschikken (stereo-typing).
3. De neiging te zoeken naar bevestiging van ideeën, percepties of meningen en zich
te richten op informatie die deze ideeën, percepties of meningen ondersteunt en
daarbij tegengestelde informatie te negeren (confirmation bias).
4. De neiging om de kans of frequentie van toekomstige gebeurtenissen te baseren
op het gemak waarmee gebeurtenissen of associaties uit het verleden kunnen
worden herinnerd. Dit vergroot de kans om meer aandacht te hebben voor
bekende risico’s en te weinig op zoek te gaan naar onbekende risico’s (availibility
bias).
5. De neiging om mogelijke uitkomsten te beperken tot de meest gewenste
uitkomst zoals vastgesteld op basis van gedeelde meningen binnen een organisatie op het moment van besluitvorming (single outcome calculation).
6. De neiging om bekende risico’s te prefereren boven onbekende risico’s ofwel
risico’s waarvoor informatie (deels) ontbreekt (ambiguity aversion).
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7. De neiging van mensen om bij het bepalen van een uitkomst rekening te houden
met een initiële waarde of een anker (anchoring effect).
8. De neiging dat een toezichthouder zich na verloop van tijd gaat identificeren met
de belangen en de problemen van de onder toezicht staande partij (regulatory
capture).
Welke fiscale wetgeving (normen) bestrijkt het terrein van vastgoedtransacties?
In hoofdstuk 4 is de relevante fiscale wetgeving rondom vastgoedtransacties in
Nederland uitgewerkt. De Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de
loonbelasting 1964, de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 en de Successiewet 1956 bevatten diverse wettelijke bepalingen die spelen bij Nederlandse
vastgoedtransacties.
Een belangrijk uitgangspunt voor de fiscale winstbepaling is dat er bij vastgoedtransacties tussen gelieerde partijen zakelijk gehandeld moet worden. Dit betekent
onder meer dat er een tegenprestatie moet worden afgesproken bij een vastgoedtransactie die overeenkomt met de waarde in het economische verkeer van dat
vastgoed. Een vastgoedtransactie waarbij de koopsom niet marktconform is, kan
voor diverse fiscale wetten gevolgen hebben. Een koopsom is fiscaal niet marktconform als de koopsom afwijkt van de waarde in het economische verkeer.
Welke theorie kan fiscale risico’s voorspellen inzake bepaalde vastgoedtransacties?
Om betrouwbaar te kunnen voorspellen bij welke type vastgoedtransacties een
vergroot fiscaal risico bestaat, is gewerkt met de stappen uit de empirische cyclus.
Hierbij is een fiscale fout het niet juist of volledig voldoen aan de fiscale regels.
Vanuit een analyse van de fiscale wetgeving en het modelleren van vastgoedtransacties tussen gelieerde en niet-gelieerde partijen bij vastgoedtransacties, is een
theorie gevormd dat de kans op fiscale fouten bij vastgoedtransacties tussen gelieerde partijen groter is dan bij vastgoedtransacties tussen niet-gelieerde partijen.
Door middel van een agent-gebaseerd model (ABM) en toepassing van een microtheorie is een inschatting gemaakt van omstandigheden waarbij er een verhoogde
kans is op fiscale fouten. Hierbij is gekozen voor vastgoedtransacties tussen een
rechtspersoon en een natuurlijke persoon, waarbij de natuurlijke persoon de
aandeelhouder, de bestuurder of de commissaris is van de rechtspersoon, dan wel
de partner of het kind is van deze aandeelhouder, de bestuurder of de commissaris.
Bij vastgoedtransacties tussen gelieerde partijen wordt een combinatie verwacht
van:
1. een prikkel om vastgoedtransacties te doen waarbij de overeengekomen koopsom niet marktconform is;
2. er een gelegenheid is om deze wens te realiseren omdat er feitelijk wordt
onderhandeld tussen één en dezelfde partij.
In dit onderzoek worden in de prikkels, de gelegenheid en de rechtvaardiging uit de
fraudedriehoek factoren gezien voor non-compliant gedrag. Vervolgens is vanuit
deze factoren een theorie afgeleid dat bij vastgoedtransacties de kans op fiscale
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fouten bij vastgoedtransacties tussen gelieerde partijen1 hoger is dan bij vergelijkbare vastgoedtransacties tussen niet-gelieerde partijen.
Ook is de verwachting dat het te verwachten fiscale nadeel bij de gelieerde
vastgoedtransacties hoger is dan bij de niet-gelieerde vastgoedtransacties. Deze
theorie is vertaald in hypotheses die in dit onderzoek zijn getoetst.
Met het vormen van een theorie over groepen met een verhoogde kans op fiscale
fouten, is door middel van het falsificeren van die theorie gemeten bij welke type
vastgoedtransacties een verhoogde kans op fiscale fouten bestaat.
Door middel van het uitvoeren een Chi-kwadraattoets op de gevonden fiscale
fouten in de doelgroep (n=929) en de controlegroep (n=695) is gebleken dat er een
significant verschil bestaat tussen de kans op fiscale fouten bij de gelieerde en nietgelieerde vastgoedtransacties tussen rechtspersonen en natuurlijke personen. De
waarschijnlijkheid dat het gevonden verschil in de gevonden fiscale fouten bij
gelieerde vastgoedtransacties en niet-gelieerde vastgoedtransacties bij 1 vrijheidsgraad (df=1) op toeval berust is kleiner dan < 0,0001 (p < 0,0001). Tevens is een
significant verschil gemeten in fiscaal nadeel bij vastgoedtransacties tussen gelieerde
partijen ten opzichte van vastgoedtransacties tussen niet-gelieerde partijen. Uit het
onderzoek is gebleken dat de kans op fiscale fouten bij gelieerde vastgoedtransacties
tussen rechtspersonen en natuurlijke personen 11,8 maal groter is dan de kans op
fiscale fouten bij niet-gelieerde vastgoedtransacties.
Uit het onderzoek is ook gebleken dat het te verwachten fiscale nadeel bij
vastgoedtransacties tussen rechtspersonen en natuurlijke personen tussen gelieerde
partijen (n = 929) significant hoger ligt dan bij niet-gelieerde vastgoedtransacties (n
= 695), waarbij de kans dat het gemeten verschil op toeval berust kleiner is dan
0,001.
Wat betekent dit alles voor de huidige werkwijze van de Belastingdienst?
De Belastingdienst dient te voldoen aan de beginselen van goed toezicht en de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Omdat economische, sociaalpsychologische en economisch-psychologische factoren de (fiscale) regelnaleving beïnvloeden, moet het (fiscale) toezicht meerdimensionaal worden ingevuld. Hierbij dient het toezicht zowel een economische, een
juridische als een gedragswetenschappelijke invalshoek te hebben. Toezicht moet
dienstbaar zijn aan de kans op regelnaleving, waardoor de fiscus inzicht wil krijgen
in de factoren die invloed hebben op deze regelnaleving. Met het ontwikkelen van
kennis over de determinanten van (non) compliance, kan een interventie worden
gepleegd door bijvoorbeeld deze determinanten weg te nemen of te compenseren.
De Belastingdienst werkt met informatiegestuurd toezicht, waarbij wordt
gewerkt met risicoprofielen. Omdat een risicoprofiel een exponent is van de theorie
over regelnaleving dient ook van het risicoprofiel bepaald te worden wat de

1

Waarbij de ene partij een rechtspersoon is en de andere partij een natuurlijke persoon en waarbij
de natuurlijke persoon de aandeelhouder, de bestuurder of de commissaris is van de rechtspersoon dan wel de partner of het kind van die aandeelhouder, bestuurder of de commissaris.
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nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid is van het risicoprofiel. Bepaald moet
worden hoeveel fout-positieve en fout-negatieve signalen een risicoprofiel oplevert.
Een risicoprofiel zonder fout-positieven betekent niet dat het een perfect profiel is.
Iedere keuze binnen het informatiegestuurde toezicht kan betekenen dat bepaalde fouten niet worden gevonden (fout-negatieven). Hoe specifieker een risicoindicator is, hoe groter de kans is dat bepaalde fouten niet worden gevonden als
gevolg van het werken met die risico-indicator. Om die reden is het wenselijk om
ook de sensitiviteit en de specificiteit te bepalen van een risico-indicator. De fiscus
dient invulling te geven aan het toetsen van de theorieën over regelnaleving en de
gehanteerde risicoprofielen.
De Belastingdienst wil ook de kans op (vrijwillige) regelnaleving vergroten. Naast
informatiegestuurd toezicht, werkt de Belastingdienst ook met horizontale toezicht,
een vorm van responsief handhaven.
Kern van responsief handhaven is dat de handhaving wordt afgestemd op de
motieven (bereidheid) en het vermogen van een bedrijf en van personen om aan de
regelgeving te voldoen. Hiervoor dient de fiscus inzicht te krijgen in de actoren en
motieven (structuren en patronen) van regelnaleving van groepen en personen. Dit
betekent dat de fiscus binnen het toezicht een theorie dient te vormen over de kans
op regelnaleving en over de factoren die daarbij een rol spelen. Vervolgens dienen
deze aannames getoetst te worden. Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat deze
effectmeting de afgelopen jaren onvoldoende is gebeurd, waardoor het toezicht te
veel op niet getoetste aannames is uitgevoerd.
Een modelmatige aanpak van het toezicht biedt de mogelijkheid om juist de
theorieën over regelnaleving en risicoprofielen wel te toetsen. Met behulp van
microtheorieën worden de aannames over de factoren van regelnaleving expliciet
gemaakt en kunnen vervolgens door middel van hypotheses worden getoetst. Zo is
de aanname binnen dit onderzoek dat de factoren prikkels vanuit de fiscale
wetgeving, het sociale netwerk en de gelegenheid bij gelieerde vastgoedtransacties
invloed hebben op de kans op fiscale fouten en het te verwachten fiscale nadeel.
Onvoorziene omstandigheden of onvoorziene risico’s kunnen per definitie niet in
een planning zitten bij een risicoplan of de planning van het toezicht. Het is dan ook
van belang om in het (fiscale) toezicht alle assumpties over omstandigheden en
risico’s expliciet te maken en vervolgens te toetsen of aan alle uitgangspunten wordt
voldaan. Van groot belang is dat bij het toezicht op basis van risicoanalyse altijd
voorop moet staan dat er gezocht moet worden naar fouten waarvoor de oorzaak
vooraf niet als risico was meegenomen. Vanwege de onmogelijkheid om alle risico’s
vooraf te kennen moet het fiscale toezicht voor een deel ook altijd aselect uitgevoerd
worden. Hierdoor kunnen onbekende risico’s gevonden worden.
Het afleiden van een theorie over regelnaleving vanuit historisch gemeten fiscale
fouten kan toegevoegde waarde hebben voor het vinden van meer fouten. Deze
werkwijze biedt echter weinig tot geen houvast voor interventie en het stimuleren
van regelnaleving. Bovendien kent deze werkwijze, vanwege de diverse vormen van
mogelijke ruis die in dit proces kunnen optreden, ook de nodige risico’s.
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Zo bestaat de kans dat historische patronen niet terug te vinden zijn in toekomstig onderzoek als relevante factoren zijn veranderd die niet in het model zijn
opgenomen. De werkelijkheid is immers veelal complex en menselijk gedrag vindt
veelal ook plaats in een complexe omgeving, waardoor de kans bestaat dat relevante
factoren niet zijn opgenomen in het model. Als fouten uit het verleden onvoldoende
betrouwbaar een voorspelling vormen voor fiscale fouten in de toekomst, wordt het
fiscale toezicht minder doelmatig uitgevoerd.
Een regel die uitsluitend wordt afgeleid uit gemeten resultaten, is niet meer dan
een theorie. Iedere theorie dient door middel van een hypothese getoetst te worden
om te kunnen komen tot wetenschappelijke kennis waarmee de vereiste betrouwbaarheid van het fiscale toezicht kan worden bereikt.
Vanwege de eisen die aan het fiscale toezicht worden gesteld, dient bij het
informatiegestuurde toezicht het proces van toezicht voldoende zorgvuldig te
gebeuren. Gezien de hoeveelheid valkuilen rondom data, tunnelvisie en vormen
van ruis, is het van belang dat er met kennis van de data, de processen en de fiscale
regels invulling wordt gegeven aan het informatiegestuurde toezicht. Omdat de
gegevens en de informatie een spilfunctie vervullen in het toezicht en daarmee ook
in de handhaving, dient de Belastingdienst zorg te dragen voor een adequate
gegevenshuishouding. De kwaliteit van de gegevens en informatie moet op orde
zijn. Ook vanwege het zorgvuldigheidsbeginsel moet hieraan voldoende invulling
gegeven worden.
Vanwege de complexiteit van het fiscale toezicht en de eisen die aan dit toezicht
worden gesteld is een multidisciplinaire invulling van het fiscale toezicht gewenst.
Hierbij is in ieder geval kennis vereist van de gegevens, de fiscaliteit, het domein
van het toezicht, de controletechniek, de psychologie en de methodologie. Vanuit de
samenwerking van deze vakgebieden kan de fiscus aan de eisen, die aan het fiscale
toezicht worden gesteld, voldoen.
Voldoet de voorgestelde vorm van modelmatig informatiegestuurd fiscaal toezicht aan de
eisen van goed toezicht en aan de fiscaal juridische randvoorwaarden?
Er worden diverse eisen gesteld aan het fiscale toezicht. Modelmatig informatiegestuurd fiscaal toezicht voldoet niet per definitie aan deze eisen van goed toezicht en
aan de fiscaal-juridische randvoorwaarden. Wel biedt deze wijze van toezicht een
aantal randvoorwaarden op basis waarvan hieraan kan worden voldaan. Vooral op
het gebied van het zorgvuldigheidsbeginsel biedt de modelmatige aanpak een kader
om zorgvuldig invulling te geven aan diverse aannames en het toetsen van deze
aannames. Hierdoor ontstaat dan ook meer rechtsgelijkheid. Uitsluitend op basis van
bewezen verschillen wordt er onderscheid gemaakt in het toezicht. Om te voldoen
aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de eisen van de Wbp bij het
verzamelen en verwerken van informatie is het verstandig om een aparte functionaris of commissie hiervoor aan te stellen. De wens vanuit de Belastingdienst om zo
goed mogelijk het niet naleven van de fiscale regels te detecteren, en daarmee steeds
meer informatie te willen inwinnen en verwerken kan op gespannen voet komen te
staan met deze juridische eisen. Het modelmatig uitvoeren van het informatiege-
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stuurd toezicht kan helpen bij het bepalen welke informatie relevant is om in te
winnen om doelmatig en doeltreffend toezicht te kunnen realiseren. Juist als niet
helder is welke informatie relevant is, kan er een wildgroei ontstaan aan het
inwinnen en verwerken van gegevens.
Vooral op het terrein van doelmatig en doeltreffend toezicht biedt een modelmatige
aanpak van het informatiegestuurde toezicht kansen. Als betrouwbaar is vastgesteld
waar meer of waar minder fouten kunnen worden verwacht, kan de toezichtcapaciteit doelmatiger worden verdeeld. Met het ontwikkelen van kennis over
factoren van compliance, kan ook doeltreffend toezicht worden gerealiseerd. Het
expliciet maken en vastleggen van de werkwijze en de aannames en daarover
verantwoording afleggen biedt de mogelijkheid om te voldoen aan transparant
toezicht en de eis van verantwoording. Binnen de aanpak van ABM wordt ook
invulling gegeven aan effectmeting. Bij het modelmatige toezicht met behulp van
ABM worden in alle stappen van het proces van data tot oordeel toetsen aangelegd
en uitgevoerd en de hoeveelheid gegevensgerichte werkzaamheden wordt hierbij
alleen gereduceerd op grond van getoetste en bewezen aannames. Hiermee wordt
invulling gegeven aan de eis van betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van het
fiscale toezicht.
Welke operationele consequenties worden gerealiseerd in het toezicht op bepaalde
vastgoedtransacties vorm te geven door middel van het werken met een op theorie
gebaseerde modelmatige methodiek van toezicht gecombineerd met informatiegestuurd
toezicht?
Vanuit de microtheorie over de prikkels en de gelegenheid bij gelieerde vastgoedtransacties zijn enkele hypotheses ontwikkeld over de factoren die invloed hebben
op de kans op fiscale fouten en het te verwachten fiscale nadeel. Door middel van het
combineren van deze theorie met het informatiegestuurd toezicht is een doelgroep
en een controlegroep gevormd om de hypotheses te toetsen. Uit beide groepen is
een aselecte steekproef getrokken om de hypotheses te toetsen.
Tevens zijn er extra groepen gemaakt binnen de hoofdgroepen om te kunnen
toetsen of er nog meer significante factoren zijn die invloed hebben op de kans op
fiscale fouten en/of het te verwachten fiscale nadeel.
Het onderzoek heeft gevalideerde kennis opgeleverd over de mate waarin de
factoren gelegenheid, fiscale prikkels en het sociale netwerk bij vastgoedtransacties
tussen rechtspersonen en natuurlijke personen invloed heeft op de kans op fiscale
fouten. Hierdoor kan in de toekomst op een betrouwbare wijze het fiscale toezicht
doelmatig worden ingezet bij dit type vastgoedtransacties. Het gefaseerd uitvoeren
van het modelmatige toezicht, waarbij de taxateurs aanvullende informatie hebben
verstrekt over de relatie tussen de waarde in het economische verkeer en de
koopsom lijkt een besparing in toezichtcapaciteit te hebben opgeleverd. Wel is
hierbij van belang om vast te stellen hoeveel vastgoedtransacties ten onrechte zijn
goedgekeurd door de taxateur.
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Efficiënt toezicht
Het fiscale toezicht kan efficiënter worden uitgevoerd naarmate de inschatting van
de kans op fiscale fouten en te verwachten fiscaal nadeel a priori betrouwbaarder
gedaan kan worden. Hiervoor is een valide en weinig volatiele theorie nodig over
(f)actoren die invloed hebben op de kans op fiscale fouten. Binnen het toezicht
wordt veel gewerkt met aannames. Die worden te vaak niet expliciet gemaakt en
getoetst. Hierdoor kan zowel de doelmatigheid als de doeltreffendheid van het
toezicht onder druk komen te staan.
Een modelmatige aanpak van het fiscale toezicht kan de betrouwbaarheid
vergroten van de kennis over de kans op fiscale fouten en het te verwachten
nadeel doordat er hypotheses expliciet gemaakt worden over factoren die de kans
op fiscale fouten beïnvloeden en deze hypotheses worden gefalsificeerd.
Een bijkomend voordeel van een modelmatige vorm van toezicht is dat deze
ondersteuning biedt voor effectmeting. De aannames waarmee gewerkt worden
binnen het toezicht, worden met de toepassing van ABM expliciet gemaakt. Met het
meten van de uitkomsten van het toezicht wordt het mogelijk om de hypotheses
over de relatie tussen de benoemde factoren en de kans op fiscale fouten te toetsen.
Het toetsen van theorieën kost echter ook toezichtcapaciteit en zet daarmee de
doelmatigheid van het toezicht onder druk. Hierdoor dient de kans voldoende groot
te zijn dat een ontwikkelde theorie voldoende betrouwbaar en nauwkeurig is. Een
theorie over regelnaleving kan worden ontwikkeld vanuit analyse van historisch
gemeten gegevens of vanuit een theorie. Gezien de grote hoeveelheid vormen van
ruis in de gegevens verdient het aanbeveling om binnen het toezicht eerst een
theorie te ontwikkelen en vervolgens gegevens te verzamelen om de theorie te
toetsen. Gezien de laagdrempeligheid en de geringe kosten van het verzamelen van
data, ligt hier een risico op de loer. Toezichthouders moeten geen data verzamelen
omdat dit eenvoudig en goedkoop kan, maar alleen die data verzamelen die nodig en
passend is voor het onderzoeksdoel. Voor toekomstig onderzoek is het relevant om
te toetsen of deze wijze van risico-inschatting (vanuit microtheorie en ABM) betere
voorspellingen opleveren dan verbanden die op basis van uitsluitend statistische
verbanden zijn bepaald vanuit historische metingen.
Aannames over risico’s in het toezicht
Vanuit de wens om het toezicht efficiënt uit te voeren, wordt het toezicht risicogericht uitgevoerd. De aannames in het toezicht over de risico’s die worden vertaald
naar de keuzes in het toezicht hebben gevolgen voor de onder toezicht staande
personen. Vanuit juridisch oogpunt dient te worden voorkomen dat op een onzorgvuldige wijze personen wel of niet in het toezicht worden betrokken. Als een
toegepaste theorie of profilering onnauwkeurig en onbetrouwbaar is, ligt dit gevaar
wel op de loer. Hierdoor komt dan ook de rechtsgelijkheid en het zorgvuldigheidsbeginsel onder druk te staan. Om die reden is het van belang dat aannames en
risicoprofielen worden getoetst op betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. Dit geldt
niet alleen voor het fiscale toezicht maar ook voor toezicht in het algemeen.
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Informatie voor toezicht
Informatie is van belang voor (fiscaal) toezicht. De mate waarin en de wijze waarop
de benodigde informatie voor het toezicht beschikbaar is, bepaalt voor een groot
deel of het toezicht doelmatig en doeltreffend kan worden uitgevoerd. Als het
toezicht doelmatig kan worden uitgevoerd, kan dit een positieve invloed hebben
op de rechtsgelijkheid en het gelijkwaardige speelveld van de markt. Hierbij is het
van belang dat de informatie de kwaliteit bezit die benodigd is voor het toezicht.
Om het toezicht doelmatig te kunnen uitvoeren lijkt het zinvol zijn om bij de
wetgeving rekening te houden met welke informatie feitelijk nodig is om de wet
juist te kunnen toepassen en te handhaven. Het transparant maken van de relevante
informatie heeft dan ook invloed op de rechtsgelijkheid omdat dan betrouwbaarder
een keuze kan worden gemaakt in de allocatie van het toezicht. Bij het inrichten van
registraties en informatiesystemen zou deze informatiebehoefte feitelijk mede een
uitgangspunt kunnen zijn.2
Om doelmatig te kunnen kiezen voor welke vastgoedtransacties fiscaal toezicht
zou moeten worden ingezet, lijkt informatie over de waarde in het economische
verkeer van het object van de transactie bruikbaar. Hiermee kan de koopsom worden
vergeleken met deze waarde en lijkt een verschil tussen de koopsom en de waarde in
het economische verkeer een significante indicator voor een verhoogde kans op een
fiscale fout. Deze theorie zou in een toekomstig onderzoek kunnen worden getoetst.
Tevens vormt informatie de bron om te kunnen onderzoeken welke factoren,
motieven en omstandigheden invloed hebben op (non-)compliant gedrag.
Het belang en de betekenis van informatie voor het toezicht maakt dat de
wetgever dient te organiseren dat deze benodigde informatie op de juiste wijze
beschikbaar komt en dat bij het proces van informatieverzorging de kwaliteit wordt
geborgd (zorgvuldigheidsbeginsel). Vanuit de eisen van de Wbp dienen de doeleinden van het toezicht expliciet te worden bepaald voorafgaand aan het verzamelen
van persoonsgegevens. Vervolgens dient ook te worden vastgelegd waarvoor de
gegevens mogen worden gebruikt. De verzamelde gegevens mogen dan ook uitsluitend verwerkt worden op een wijze die verenigbaar is met deze oorspronkelijke
doeleinden.
Gezien de betekenis en de rechtsgevolgen van het gebruik van informatiegestuurd toezicht verdient het aanbeveling dat een toezichthouder beleid ontwikkelt,
beschrijft en toepast op het gebied van informatiemanagement en het bewaken
van de privacy. Hierbij dient ook aandacht te zijn voor de aspecten zoals de
bevoegdheid om gegevens in te winnen, de datakwaliteit, de beveiliging en de
bewaartermijn van data alsmede de toegang en bevoegdheid tot data voor verschillende toezichtmedewerkers.
Het is immers niet denkbeeldig dat bij het beschikbaar zijn van veel informatie
de verleiding aanwezig is voor de toezichthouder om bijvoorbeeld het beginsel van
proportionaliteit of het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer uit het
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oog te verliezen. Een privacymedewerker of – commissie kan hierbij dan de
poortwachter zijn.
Gegevens hebben een bepaalde betekenis. Om deze gegevens goed te interpreteren
en te duiden is het van belang dat in het (fiscale) toezicht bij het informatiegestuurde toezicht gewerkt wordt met de vereiste expertise op het gebied van de
gegevens en op het gebied van het domein van het toezicht.
Bepaalde zaken kunnen voor een leek normaal of risicovol lijken, maar hoeven dit
voor een deskundige niet te zijn. In het toezicht is het juist duiden van informatie
van belang. Het verdient aanbeveling om voor de belangrijke gegevens voor het
toezicht een eenduidige taxonomie af te spreken en vast te leggen waardoor fouten
door interpretatie beperkt kunnen blijven.
Effectmeting
Het is van belang om voorafgaand aan de uitvoering van het toezicht te bepalen wat
gemeten moet worden om de aannames in het toezicht te kunnen toetsen. Bij het
toezicht dient in een vroeg stadium bepaald en georganiseerd te worden dat
effectmeting van het toezicht mogelijk is. Alleen dan wordt het ontwikkelen van
kennis over toezicht mogelijk gemaakt op basis van gemeten resultaten en getoetste
hypotheses. Een toezichthouder moet immers verantwoording afleggen over de
wijze waarop de rechtsbeginselen zijn nageleefd bij het informatiegestuurde toezicht.
Effectief toezicht
Het toezicht moet niet alleen efficiënt worden uitgevoerd maar moet ook bijdragen aan
een betere regelnaleving. Vanwege de diverse doelen en de meerdimensionale
oorzaken van regelnaleving, verdient het aanbeveling om het toezicht multidisciplinair
uit te voeren, waarbij aandacht bestaat voor zowel de (fiscaal) juridische, de economische als de gedragswetenschappelijke invalshoek. Met het toepassen van een ABM
binnen het toezicht waarbij factoren in kaart worden gebracht en vervolgens getoetst
die vermeend invloed hebben op nalevingsgedrag, kan een stap gemaakt worden in
het combineren van doelmatig en doeltreffend fiscaal toezicht. Doeltreffend toezicht is
toezicht waarbij naast het vaststellen of de regels zijn nageleefd ook het doel van de
handhaving kan worden gerealiseerd, het vergroten van de kans op regelnaleving. Een
modelmatige aanpak is juist bedoeld om meer kennis te ontwikkelen over de factoren
van regelnaleving. Met het ontwikkelen van kennis over determinanten van (non-)
compliant gedrag ontstaat de gelegenheid om vanuit deze kennis gerichter te kunnen
interveniëren in processen. Uiteraard dient het effect van deze interventie dan wel
weer te worden gemeten.
Met het uitvoeren van meer onderzoek naar de effecten van modelmatig informatiegestuurd toezicht, ontstaat de basis om het toezicht doelmatig en doeltreffend uit
te voeren. Vragen voor toekomstig onderzoek kunnen zijn:
1. Welke operationele besparing kan in het toezicht behaald worden met modelmatig informatiegestuurd toezicht ten opzichte van een andere aanpak in het
toezicht?
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2. Welke instrumenten kan modelmatig informatiegestuurd toezicht opleveren
voor het doel om de kans op regelnaleving positief te beïnvloeden?
3. Welke factoren hebben in welke mate invloed op de regelnaleving en hoe
beïnvloeden deze factoren elkaar?
Omdat factoren op verschillende niveaus invloed hebben op de fiscale regelnaleving
verdient het aanbeveling om het toezicht en de handhaving ook meerdimensionaal
in te richten. Dit maakt dat voor de handhaving een multidisciplinaire benadering is
vereist. Hierbij lijkt een samenwerking tussen in ieder geval methodologie, effectmeting en psychologie wenselijk.
Gefaseerd toezicht
Bij dit onderzoek is gewerkt met gefaseerd toezicht. De aselect getrokken vastgoedtransacties zijn in eerste instantie beoordeeld door de taxateurs. Er is voor deze
werkwijze gekozen omdat de verhouding tussen de koopsom en de waarde in het
economische verkeer van het geleverde bij vastgoedtransacties van belang is voor de
berekening van de fiscale winst.
Uitsluitend de vastgoedtransacties die de taxateurs niet goedkeurden zijn nader
onderzocht, zodat binnen dit onderzoek niet is vastgesteld wat de fout-negatieven
zijn bij het werken met taxateurs binnen het toezicht. Voor een vervolgonderzoek
zou het relevant kunnen zijn om te bepalen wat de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid is van het oordeel van de taxateur bij het voorspellen van fiscale fouten bij
bepaalde type vastgoedtransacties. Door middel van het vaststellen hoe vaak een
taxateur ten onrechte een vastgoedtransactie goedkeurt en hoeveel van de door een
taxateur niet goedgekeurde vastgoedtransacties daadwerkelijk een fiscale fout
bevatten kan bepaald worden wat de operationele toegevoegde waarde is van het
werken met het oordeel van de taxateur binnen het fiscale toezicht op vastgoedtransacties. Het feit dat de waarde van vastgoed een belangrijke norm is voor diverse
fiscale wetten, is een vertrekpunt om deze theorie uit te ontwikkelen.
Fiscaal toezicht
Nu is vastgesteld dat de kans op fiscale fouten en het te verwachten fiscale nadeel bij
vastgoedtransacties tussen rechtspersonen en natuurlijke personen groter is bij
vastgoedtransacties tussen gelieerde dan bij niet-gelieerde partijen kan het vanuit
doelmatigheidsbelangen verleidelijk zijn om het toekomstig fiscale toezicht te
intensiveren op deze gelieerde vastgoedtransacties. Deze verleiding valt te verklaren
vanuit de availability bias. Immers de data en de risico-indicator zijn beschikbaar en
herhaling van selectie van deze posten levert met een grote waarschijnlijkheid een
verhoogde fiscale correctie-opbrengst op.
Toch ligt het vanuit de handhaving veel meer voor de hand om de bekende fiscale
kans op fouten en het te verwachten fiscale nadeel juist te communiceren met de
belanghebbenden en de actoren die een rol spelen bij deze vastgoedtransacties.
Hierbij valt de denken aan fiscaal dienstverleners, taxateurs, accountants en notarissen. Vervolgens is het dan interessant om met behulp van een aselecte steekproef
vast te stellen of als gevolg van deze interventie binnen het proces de kans op fiscale
fouten afneemt. Met andere woorden het kennen van de kans op fiscale fouten en
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het te verwachten fiscale nadeel is aanleiding om te overwegen om vanuit de
handhaving de kans op fiscale fouten binnen dit domein te verkleinen.
Met dit onderzoek is slechts een heel klein deel van de vastgoedtransacties fiscaal
onderzocht. De kans op fiscale fouten en het te verwachten fiscale nadeel bij andere
type vastgoedtransacties en overige activiteiten is onbekend. Het verdient dan ook
aanbeveling om juist dit nog niet bekende gebied op meer systematische wijze te
onderzoeken waardoor de kans op fiscale fouten bij meerdere gebieden in kaart
gebracht wordt. Bovendien kent ieder model beperkingen zodat binnen het toezicht
ook gezocht moet worden naar risico’s die niet met een informatie gestuurde
werkwijze kan worden opgepakt. De kans bestaat immers dat bepaalde risico’s
niet te traceren zijn in de dataverzameling.
Een relevante uitkomst van dit onderzoek is dat het voor een toezichthouder van
belang kan zijn om de relaties tussen de partijen te kennen. Het voordeel van deze
kennis is dat is vastgesteld dat het voor toezichthouder valide is om te willen weten
welke relaties er tussen bepaalde partijen bestaan. Hierdoor kan beter onderscheid
worden gemaakt tussen informatie die een toezichthouder moet hebben om
efficiënt toezicht te kunnen uitvoeren en informatie die hier veel minder toe
bijdraagt.
Vanuit het proportionaliteitsbeginsel moet voorkomen worden dat een toezichthouder alleen maar steeds meer informatie vraagt.3 Een toezichthouder dient te
weten welke informatie noodzakelijk is voor het goed kunnen uitoefenen van het
toezicht.
Wat moet een toezichthouder doen om relaties tussen partijen beter in beeld te
krijgen? Vanuit de wetenschap dat informatie over de relatie tussen partijen relevant
is voor het toezicht dient een toezichthouder te investeren in het kennen van deze
relaties. Hiervoor dient een toezichthouder dan ook een bevoegdheid te hebben om
de informatie te mogen verzamelen. Zo is het bijvoorbeeld van belang bij de Wet
Bibob om te weten welke relaties een rechtspersoon heeft die een bepaalde
vergunning aanvraagt. Als is vastgesteld welke informatie relevant is, dient de
wetgever in de wetgeving te organiseren dat die informatie voor de toezichthouder
beschikbaar komt.
Toch is ook niet altijd bekend of en zo ja, welke relatie er tussen partijen bestaat.
Partijen kunnen er juist belang bij hebben om bepaalde relaties niet kenbaar te maken.
Het is dan ook voor toekomstig onderzoek relevant om te onderzoeken op welke
wijze zicht kan worden verkregen op bepaalde type relaties. Ook zijn niet alle
relaties altijd bekend bij een toezichthouder. Zo staat bijvoorbeeld in de Kamer van
Koophandel alleen de aandeelhouder in het register die alle aandelen bezit.4

3

4

Zie bijvoorbeeld de uitspraak van het Hof van Justitie over de strijdigheid van de Europese
bewaarplicht van telecomgegevens met de privacygrondrechten, HvJ EU 8 april 2014, gevoegde
zaken C-293/12 en C-594/12, Digital Rights Ireland en Seitlingen e.a., ECLI:EU:C:2014:238.
Dit is ook mede de aanleiding van het wetsvoorstel Tweede Kamer, 2016-2017, 34.661, nr. 2. om
een centraal aandeelhoudersregister in te richten waarin alle aandeelhouders worden opgenomen.
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Toezicht
Toezicht is het verzamelen van informatie over subjecten en hun handelingen om te
kunnen oordelen over de regelnaleving. Het operationele doel van toezicht is het
verzamelen van informatie om vast te kunnen stellen of de regels zijn nageleefd.
Binnen de definitie van toezicht worden twee belangrijke kernactiviteiten onderscheiden:
1. informatie verzamelen; en
2. oordelen.
Bij het toezicht heeft een toezichthouder een informatieachterstand (agencytheorie).
In beginsel heeft de onder toezicht staande persoon meer informatie dan de
toezichthouder. Een toezichthouder moet dan ook bevoegdheden hebben om
informatie te kunnen verzamelen voor het toezicht.
Er worden diverse eisen gesteld aan het toezicht. Dit zijn onder andere de beginselen
van effectief toezicht (economische invalshoek), gelegitimeerd toezicht (politiek
bestuurlijke invalshoek) en behoorlijk toezicht (juridische invalshoek).
Het (fiscale) toezicht moet voldoen aan:
– efficiency (doelmatig);
– effectiviteit (doeltreffend, bijdragen aan compliance);
– transparantie (effectmeting);
– verantwoording (accountability);
– betrouwbaarheid;
– nauwkeurigheid (kwantitatieve en kwalitatieve materialiteit);
– onafhankelijkheid.
Toezicht krijgt regelmatig het verwijt dat er te weinig is gedaan aan effectmeting.
Hierdoor kan niet worden bepaald of het toezicht en de handhaving efficiënt en
effectief zijn geweest. Zonder effectmeting blijven de keuzes in het toezicht en de
handhaving slechts aannames.
Efficiënt toezicht wil zeggen dat het vaststellen of de regels zijn nageleefd doelmatig
is uitgevoerd. Binnen het toezicht wordt er meer capaciteit ingezet als de kans op
(materiële) fouten hoger wordt geschat en minder als deze kans lager wordt geschat.
Deze vorm van toezicht kan worden geduid als risicogericht toezicht. De Belastingdienst geeft met het informatiegestuurde toezicht invulling aan deze vorm van
risicogericht toezicht.
Voor het efficiënt toepassen van risicogericht toezicht is het van belang om een
betrouwbare schatting te maken van de kans op fouten. De wijze waarop deze
schatting tot stand komt, maakt onderdeel uit van dit proefschrift.
Fiscaal toezicht kan en mag uitsluitend plaatsvinden op basis van wettelijke
bevoegdheden (rechtszekerheid) en er dient rechtsgelijkheid te worden geborgd.
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De fiscus is bij het verzamelen en verwerken van informatie voor het toezicht
gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, te weten het verbod
van détournement de pouvoir, het evenredigheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het fair play-beginsel en
het motiveringsbeginsel. Tevens gelden voor persoonsgegevens op basis van de Wbp
diverse wettelijke spelregels. Hierbij kan gedacht worden aan het doelbindingsprincipe, het vereiste van beveiliging van de gegevens en het verbod om een besluit
te nemen waaraan voor de betrokkene rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in
aanmerkelijke mate treft, indien dat besluit alleen wordt genomen op grond van een
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.
Gezien de combinatie van economische, juridische en gedragswetenschappelijke
eisen die worden gesteld aan het toezicht is een multidisciplinaire benadering van
het toezicht noodzakelijk om te kunnen voldoen aan deze eisen. Het toezicht heeft
behoefte aan een conceptueel raamwerk, waarbij het meer dynamisch wordt
ingevuld en waarbij effectmeting en bijsturing van de keuzes niet mogen ontbreken.
Risicogericht toezicht
Om het toezicht efficiënt uit te voeren wordt het toezicht veelal risicogericht
uitgevoerd. Risicogericht toezicht is een vorm van toezicht waarbij aan groepen
met een verhoogde kans op fouten meer aandacht wordt besteed dan aan groepen
met een lagere kans op fouten.
Het probleem bij het schatten van de kans op fouten in een populatie is, dat dit
gebeurt op een moment dat deze kennis niet beschikbaar is. Toch bepaalt de
schatting van de kans op fouten in beginsel de mate en intensiteit waarin toezicht
wordt ingezet bij een bepaalde groep. Bij het toezicht bestaat dan ook de behoefte
aan voorspellende theorieën over risico’s.
De risico-inschatting vormt feitelijk een theorie die binnen het toezicht continu
moet worden gefalsificeerd. Een conclusie over de effectiviteit van de keuzes in het
toezicht kan en mag nooit getrokken worden zonder ook te meten wat de opbrengsten zijn van het toezicht op andere populaties (controlegroep).
Gefaseerd toezicht
Omdat er bij het vormen van een theorie altijd onzekerheid bestaat over de juistheid
van een theorie, is het aan te bevelen om eerst aanvullende informatie te verzamelen
voor de falsificatie van de theorie. Een indicator is zelden tot nooit honderd procent
nauwkeurig en betrouwbaar. Het werken met gefaseerd toezicht kan dan ook hierbij
een hulpmiddel zijn om het toezicht efficiënt uit te voeren.
Binnen het accountantstoezicht en het fiscale toezicht worden de hoeveelheid
gegevensgerichte werkzaamheden gereduceerd op basis van de elementen opzet,
bestaan en werking van de interne beheersing. Ook in deze werkwijze ligt een te
falsificeren theorie begrepen dat de elementen van de interne beheersing daadwerkelijk de kans op materiële fouten vermindert in een populatie.
Handhaving
Handhaving is een samengestelde activiteit, die in ruime zin, elke handeling omvat
die erop is gericht naleving van rechtsregels te bevorderen of overtreding daarvan te
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beëindigen. Handhaving van fiscale wetten is noodzakelijk om te zorgen dat
iedereen zijn verplichtingen nakomt. Om te kunnen vaststellen of de handhaving
doelmatig en doeltreffend gebeurt, is toezicht nodig. Gezien het doel van de
handhaving om de kans op regelnaleving te vergroten, is de gedragswetenschap
voor een toezichthouder ook relevant. Hiermee kan inzicht worden verkregen in
welke psychologische factoren invloed hebben op de kans op regelnaleving.
Toezicht is geen doel op zich maar een middel om te kunnen handhaven en vervult
de volgende functies:
1. Het verkrijgen van een informatiepositie over de regelnaleving.
2. Het verkrijgen van een informatiepositie over de effecten van de keuzes in de
handhaving (effectmeting).
3. Het bieden van de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de actoren en motieven
(structuren en patronen) van regelnaleving van groepen en personen.
4. Het falsificeren van aannames over de inschatting van de kans op fouten bij
bepaalde omstandigheden, processen en subjecten (a-posteriori-kans).
5. Het vergroten van de kans op regelnaleving.
Om de derde en vierde functie van het toezicht te kunnen realiseren is een modelmatige aanpak nodig. Toezicht dat de handhaving niet ondersteunt in het hoofddoel
om de kans op compliant gedrag te vergroten, is geen doeltreffend toezicht. Doeltreffend toezicht is toezicht waarbij, naast het betrouwbaar en nauwkeurig oordelen
over de regelnaleving, ook mogelijkheden worden gevonden om de regelnaleving
positief te beïnvloeden.
Theorie en risico-indicatoren
De eenvoudige beschikbaarheid en lage kosten van veel data en informatie leidt niet
automatisch tot een betere theorie en oordeelsvorming over de regelnaleving of
risico-inschatting. Dit komt mede doordat menselijke processen van oordeelsvorming en ruis ook een belangrijke rol spelen bij de oordeelsvorming en de informatie.
De beschikbaarheid van veel informatie maakt het mogelijk om met zoekalgoritmen allerlei verbanden te ontdekken en van daaruit risico-indicatoren te bedenken en vervolgens deze toe te passen op een dataverzameling om zodoende
mogelijke (fiscale) risico’s te voorspellen. Een risico-indicator is feitelijk de exponent
van een theorie dat er een verhoogde kans op fouten is in bepaalde posten met dat
profiel.
Het werken met risicogroepen (profilering) vormt een belangrijk instrument om
de juiste keuzes te kunnen maken in de mate en wijze van toezicht. Omdat een
risico-indicator een theorie vormt die getoetst en indien nodig aangescherpt moet
worden zijn een aantal criteria relevant.
Een theorie en een indicator heeft een bepaalde betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. Dit betekent dat er zaken als risico worden geduid als gevolg van het gebruik
van de theorie en de indicator. Het aantal fout-negatieven bij een theorie en een
risico-indicator geven aan welk deel van de fouten in een populatie niet gevonden
worden bij het gebruik van de indicator, omdat de indicator deze elementen ten
onrechte niet als fout kenmerkt. Het aantal fout-positieven bij een theorie en een
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risico-indicator geven aan welk deel van de populatie ten onrechte als fout wordt
geduid bij het gebruik van de indicator, terwijl die posten geen fout bevatten. De
sensitiviteit van een theorie en een risico-indicator is het aantal juist-positieven
gedeeld door het aantal juist-positieven plus aantal fout-negatieven. De specificiteit
van een theorie en een risico-indicator is het aantal juist-negatieven gedeeld door
het aantal juist-negatieven plus het aantal fout-positieven.
Een theorie en een risico-indicator mag niet te veel fout-positieven en fout-negatieven bevatten en moet niet gevoelig zijn voor veranderende factoren. Indien dit
wel het geval is, moeten deze factoren onderdeel uit te maken van de theorie en de
profiling. Een voorspellende theorie moet getoetst worden door hypotheses te
formuleren vanuit deze theorie en deze hypotheses dienen continu gefalsificeerd
worden.
Binnen het fiscale toezicht is geen informatie beschikbaar over geconstateerde
fiscale fouten bij bepaalde type vastgoedtransacties. Deze informatie dient met
behulp van fiscaal toezicht gevormd te worden. De vorming van een valide theorie
en de keuze van de juiste risico-indicator is belangrijk omdat het hanteren van
onjuiste of onnauwkeurige theorie en indicatoren het risico met zich meebrengt dat
het toezicht niet doelmatig en efficiënt wordt ingezet en dit kan weer invloed
hebben op de bereidheid tot regelnaleving.
Fiscaal toezicht
In dit onderzoek is specifiek gekeken naar het fiscale toezicht. Fiscale wetten zijn
onder andere nodig om de collectieve goederen te financieren. Handhaving van deze
fiscale wetten is noodzakelijk om te zorgen dat iedereen zijn verplichting tot
belasting betalen nakomt. Omdat volledig fiscaal toezicht veelal niet haalbaar en
wenselijk is, moet de Belastingdienst keuzes maken binnen het fiscale toezicht.
Omdat het toezicht efficiënt dient te gebeuren, wil de fiscus de mate van het toezicht
baseren op de kans op fiscale fouten en het te verwachten fiscale nadeel. De risicoinschatting vormt een theorie die binnen het toezicht continu moet worden gefalsificeerd. Het trekken van een conclusie over de effectiviteit van de keuzes in het
toezicht kan en mag nooit getrokken worden zonder ook te meten wat de opbrengsten zijn van het toezicht op andere populaties (controlegroep).
Schaarse capaciteit in het fiscale toezicht die wordt besteed aan een bepaalde
populatie kan niet aan een andere populatie worden besteed. De Belastingdienst is
verantwoordelijk voor het toezicht van de gehele doelgroep. Dit betekent dat er ook
een uitspraak gedaan moet kunnen worden over het nalevingsgedrag van de gehele
populatie. Te specifiek risicogericht fiscaal toezicht heeft als beperking dat er wel
zicht kan ontstaan over de gecontroleerde populatie, maar dat over de ongecontroleerde populatie geen informatie wordt verzameld waarmee een oordeel gegeven
kan worden over de regelnaleving in dat deel van de populatie. Hoe specifieker de
risicogroep wordt gevormd, hoe groter het ongecontroleerde deel van de totale
groep wordt. Te weinig specifiek fiscaal toezicht heeft als nadeel dat het doel van
efficiënt toezicht binnen het informatiegestuurde toezicht onder druk komt te staan.
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Voorspellende theorieën
Vanuit de behoefte aan efficiënt toezicht, bestaat binnen het toezicht de behoefte
aan voorspellende theorieën over risico’s. Om de kans op fouten (niet naleven van de
regels) te kunnen schatten, is kennis van de regels nodig, alsmede van de structuren,
patronen en motieven die een rol spelen bij regelnaleving. Kennis over de structuren,
patronen en motieven komt tot stand door hierover een theorie te vormen en
vervolgens deze theorie door middel van een hypothese te toetsen. Met het
genereren van kennis over motieven en gedrag kan het toezicht ook een bijdrage
leveren aan de handhaving. De handhaving wil immers de kans op regelnaleving
positief beïnvloeden.
Theorieën worden niet zelden gebaseerd op gegevens van historische gebeurtenissen.
Het gebruik van deze gegevens en informatie voor het voorspellen van risico’s in
het toezicht kent beperkingen. Deze beperkingen zijn:
1. Het biasprobleem.
2. Verbanden hoeven niet noodzakelijk causaal van aard zijn.
3. Theorieën en risico-indicatoren bevatten foutmarges.
4. Gemeten verbanden kunnen ook indirect zijn of berusten op toeval.
5. De data kunnen zelf onvolledig of onjuist zijn.
Zonder een betrouwbare theoretische basis over het hoe en waarom van de
gevonden verbanden, en zonder goede aanwijzingen dat de verbanden causaal van
aard zijn, kunnen de daarop gebaseerde interventies de plank volledig mis slaan. De
wijze waarop een theorie tot stand komt is dan ook van belang. Deze werkwijze van
theorievorming moet voldoende kans op succes opleveren. Het toetsen van de
theorieën vergt immers ook weer schaarse toezichtcapaciteit.
Microtheorie, agent based modeling en modelmatig informatiegestuurd toezicht
Omdat het toezicht ook als functie heeft om een bijdrage te leveren aan het doel van
de handhaving (het positief beïnvloeden van de regelnaleving) bestaat binnen het
toezicht ook de behoefte om zicht te krijgen op determinanten van (non-)compliant
gedrag. In dit proefschrift is een methode van theorievorming over regelnaleving
uitgewerkt door middel van microtheorieën en ABM.
Ik versta in dit proefschrift onder het modelmatige informatiegestuurde fiscale
toezicht, fiscaal toezicht waarbij door middel van het vormen van een theorie over
fiscale regelnaleving deze theorie wordt vertaald naar een risicoprofiel. Vervolgens
wordt er informatie verzameld om tot een oordeel te komen over de regelnaleving.
De inschatting van de kans op fiscale fouten en het te verwachten fiscale nadeel
vindt plaats op basis van het vormen van een microtheorie. Die theorie wordt
expliciet gemaakt en vervolgens worden vanuit de theorie onderzoeksgroepen
gevormd en wordt de bijbehorende informatievoorziening gevormd. Met het verzamelen van informatie over de feitelijke regelnaleving van de doelgroep en de
controlegroepen kan de gevormde theorie over de vermeende risicogroepen worden
getoetst. Omdat in een model altijd het risico bestaat van onbekende risico’s en/of
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beperkingen in de beschikbare informatie en er diverse vormen van menselijke
cognitieve ruis bestaan in de risico-inschatting, dient er ook altijd binnen het
modelmatige informatiegestuurde toezicht gezocht te worden naar onbekende
risico’s. Dit kan mede gebeuren door middel van het uitvoeren van toezicht in
gebieden en groepen waar vooraf een laag of geen risico wordt verwacht.
Het ‘modelmatige informatiegestuurde toezicht’ omvat enkele stappen:
1. Er wordt een theorie geformuleerd over de kans op fouten (vertaald naar een
risico-indicator).
2. De inschatting over de kans op fouten wordt gefalsificeerd door middel van het
meten van het resultaat van het toezicht (effectmeting).
3. Om te kunnen kiezen binnen het toezicht en om de theorie te kunnen toetsen is
informatie nodig.
4. De betekenis van de informatie wordt getoetst.
5. Gevalideerde risico-indicatoren vormen vervolgens het vertrekpunt om tot een
keuze te komen in de verdeling van de toezichtcapaciteit op basis van feiten.
6. Er wordt gemeten wat de uitkomsten zijn (regelnaleving).
7. Er is een leercirkel over de gevormde theorie, de gehanteerde indicatoren, de
efficiëntie van de werkwijze, de vastgestelde kans op fouten en de onderliggende
oorzaken en motieven.
Bij het modelmatig informatiegestuurde fiscale toezicht in dit onderzoek is gebruikgemaakt van een agent-gebaseerde model waarbij vanuit een microtheorie de
patronen, rollen en motieven worden gemodelleerd. Bij een ABM worden patronen,
structuren, rollen en motieven bestudeerd die binnen de onderzochte context een
rol spelen. Het betrekken van deze patronen, structuren, rollen en motieven biedt de
mogelijkheid om hierover een theorie te vormen en te falsificeren waardoor er meer
zicht ontstaat waarom zaken wel of niet goed gaan en kan er met meer betrouwbaarheid worden voorspeld wat de kans op fouten en nadeel is bij bepaalde
omstandigheden. Dit laatste biedt een ondersteuning bij het efficiënt uitvoeren
van het toezicht. Bij een agent-gebaseerd model wordt gewerkt met microtheorieën
over gedrag. Over het verwachte gedrag en de verwachte kans op fouten gezien de
omstandigheden wordt een hypothese ontwikkeld.
Omdat een model in zijn algemeenheid een vereenvoudigde weergave is van de
werkelijkheid, moet vastgesteld worden of de gebruikte gegevens valide zijn voor
het doel.
Vanwege de diverse soorten ruis die kunnen optreden bij de risico-inschatting, de
vorming van theorieën, de risicobeoordeling en de oordeelsvorming is het van
belang om de aannames binnen het model niet alleen expliciet te maken, maar
ook continu te toetsen. Als een theorie en/of de gehanteerde risico-indicator of
risicoprofiel onnauwkeurig en onbetrouwbaar is en daarom veel fout-positieven en
fout-negatieven oplevert, zet dit onder andere het zorgvuldigheidsbeginsel en de eis
van efficiënt toezicht onder druk.
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Het gebruik van een modelmatige aanpak, kan doelmatig en doeltreffend toezicht
mogelijk maken. Het doel van het ontwikkelen van een model is onder meer het
beter leren begrijpen van structuren en patronen bij het domein dat wordt gemodelleerd. Het voordeel van het ontwikkelen en toepassen van een model is dat er
structuur in denken wordt gestimuleerd en dat door middel van experimenten
getoetst en ervaren wordt hoe het onderzochte systeem zich gedraagt.
Ruis
Bij het proces van theorievorming over de regelnaleving en bij de oordeelsvorming
over de regelnaleving kunnen diverse vormen van cognitieve en overige vormen van
ruis een rol spelen. Hierdoor kunnen fouten ontstaan waardoor een onjuist, inefficiënt of onbetrouwbaar oordeel kan ontstaan over de regelnaleving.
Zoals in par. 3.5.3. beschreven kunnen de volgende vormen van ruis invloed
hebben op het toezicht:
1. De neiging om positieve eigenschappen toe te schrijven aan een persoon op basis
van één ervaring of indruk (halo-effect).
2. De verwachting dat een lid van een groep bepaalde karakteristieken heeft zonder
over feitelijke informatie over dat lid te beschikken (stereo-typing).
3. De neiging te zoeken naar bevestiging van ideeën, percepties of meningen en zich
te richten op informatie die deze ideeën, percepties of meningen ondersteunt en
daarbij tegengestelde informatie te negeren (confirmation bias).
4. De neiging om de kans of frequentie van toekomstige gebeurtenissen te baseren
op het gemak waarmee gebeurtenissen of associaties uit het verleden kunnen
worden herinnerd. Dit vergroot de kans om meer aandacht te hebben voor
bekende risico’s en te weinig op zoek te gaan naar onbekende risico’s (availibility
bias).
5. De neiging om mogelijke uitkomsten te beperken tot de meest gewenste
uitkomst zoals vastgesteld op basis van gedeelde meningen binnen een organisatie op het moment van besluitvorming (single outcome calculation).
6. De neiging om bekende risico’s te prefereren boven onbekende risico’s ofwel
risico’s waarvoor informatie (deels) ontbreekt (ambiguity aversion).
7. De neiging van mensen om bij het bepalen van een uitkomst rekening te houden
met een initiële waarde of een anker (anchoring effect).
8. De neiging dat een toezichthouder zich na verloop van tijd gaat identificeren met de
belangen en de problemen van de onder toezicht staande partij (regulatory capture).
Tevens kan ruis ontstaan in het toezicht als gevolg van de zogenoemde informatieasymmetrie. De onder toezicht staande personen hebben deels invloed op welke
gegevens zij wel en welke gegevens zij niet aan de toezichthouder verstrekken
alsmede de wijze waarop zij die aanbieden (framing).
Ook kan er bij de theorievorming en de oordeelsvorming ruis ontstaan vanuit de
gegevens. Hierbij kan gedacht worden aan:
1. De gelaagdheid van de werkelijkheid.
2. De ruis in de gegevens.
3. En de equivociteit van gegevens.
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Gezien deze diverse vormen van ruis is het van belang om het toezicht zodanig in te
richten dat deze ruis gecompenseerd wordt door aannames expliciet te maken en
deze binnen het toezicht continu te toetsen. Dit betekent dat er binnen het toezicht
diverse stappen ingericht moeten worden waarbij data gevalideerd, aannames
getoetst en theorieën gefalsificeerd worden.
Risicogericht toezicht is niet zonder risico’s. De eerdergenoemde vormen van
cognitieve ruis kunnen invloed hebben op de juistheid en volledigheid van de
risico-inschatting en de betrouwbaarheid van de oordeelsvorming over de regelnaleving.
Naast een goede theorie en methode is voor het betrouwbaar kunnen voorspellen
ook kwalitatieve informatie nodig. Deze kwalitatieve informatie wordt immers
verzameld voor het toetsen van de theorieën binnen het toezicht en voor de
oordeelsvorming over de regelnaleving. Informatie bestaat uit gegevens die weer
een symbool vormen voor de werkelijkheid. De kwaliteit van informatie wordt onder
andere bepaald vanuit de elementen:
– Juistheid (de mate waarin de informatie qua presentatie en inhoud correct is
vastgelegd).
– Volledigheid (de mate waarin alle gewenste en relevante gegevens beschikbaar
zijn in de informatieverzameling).
– Tijdigheid (de mate waarin aan tijdgebonden aspecten van informatie recht is
gedaan).
– Controleerbaarheid (de mate waarin de gegevens gecontroleerd kunnen worden).
– Nauwkeurigheid (de mate van detail waarmee de informatiekenmerken, attributen, worden beschreven).
– Bruikbaarheid (de mate waarin de informatie bruikbaar is voor een gegeven
doel).
– Validiteit (de mate waarin de informatie waar is).
Binnen de modelmatige aanpak van het toezicht wordt ook de kwaliteit van de
gebruikte informatie bepaald.
Toezicht op groepen
Het gelijkheidsbeginsel bepaalt dat gelijke gevallen ook gelijk behandeld moeten
worden. Als er binnen het toezicht geen kennis is over de kans op fouten binnen
bepaalde groepen wordt het toezicht veelal met behulp van een aselecte steekproef
uitgevoerd. Het nadeel voor het toezicht van het uitsluitend werken met aselecte
steekproeven over de gehele populatie is veelal tweeledig:
1. Het levert geen kennis op waar de geconstateerde fout te verwachten is.
2. En de analyse van waarom zaken goed of fout gaan is bijzonder complex vanwege
de diversiteit van dossiers binnen de gehele populatie.
Om bovenstaande redenen is het aan te bevelen om het fiscale toezicht groepsgericht uit te voeren. Bij het vormen van groepen wordt dan als indelingscriterium
gebruikt dat binnen de groep dezelfde relevant geachte omstandigheden spelen.
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Als inzicht verkregen wordt welke omstandigheden invloed hebben op de kans
op het wel of niet naleven van de regels, kan de kans op regelnaleving vergroot
worden met behulp van het aanpassen van de relevante omstandigheden. Hiermee
kan dan het toezicht dienstbaar zijn aan de handhaving te weten het vergroten van
de kans op regelnaleving.
Een norm geldt voor de gehele doelgroep. Als een bepaald lid of leden uit de groep
een regel niet naleven en de toezichthouder merkt dit niet op of corrigeert dit niet,
kan dit tot een concurrentieverstoring leiden en komt de eenheid van beleid en
uitvoering onder druk te staan.
Fiscale prikkels
In dit onderzoek is het fiscale domein van vastgoedtransacties onderzocht. Onder
vastgoed versta ik in dit onderzoek: onroerende zaken en de daarop betrekking
hebbende zakelijke rechten. Het onderzoek ziet op alle vastgoedtransacties die
kadastraal zijn geregistreerd. Vanuit de fiscale wet- en regelgeving in Nederland
met betrekking tot vastgoedtransacties is een theorie gevormd over welke prikkels
voortkomen uit deze fiscale wetgeving. Gezien het verschil in tarief en het fiscale
regime tussen de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting kan er een prikkel
uitgaan om te plannen in welk fiscaal regime een vastgoedresultaat het beste kan
vallen. Indien het vastgoed van of naar het ondernemingsvermogen in de vennootschapsbelasting van of naar box 3 in de inkomstenbelasting gaat, kan er een prikkel
van de fiscale wetgeving uitgaan om het vastgoed zo goedkoop mogelijk uit het
ondernemingsvermogen (VpB) of zo duur mogelijk in het ondernemingsvermogen
(IB) te laten gaan. Het ‘at arm’s length-beginsel’ uit de vennootschapsbelasting is het
beginsel dat iedere belastingplichtige zich zakelijk moet opstellen ten opzichte van
gelieerde partijen. Bij het handelen, moet worden uitgegaan van prijzen, contracten
en afspraken die ook ten opzichte van onafhankelijke derden gehanteerd zouden
worden. Dit betekent onder meer dat er een tegenprestatie moet worden afgesproken bij een vastgoedtransactie die overeenkomt met de waarde in het economische
verkeer van dat vastgoed. Mijn verwachting is dat de kans dat partijen de feiten
kunnen presenteren afhankelijk van de fiscale belangen groter is bij vastgoedtransacties tussen gelieerde partijen dan bij vastgoedtransacties tussen niet-gelieerde
partijen. Ik schat vooral de kans op onzakelijke koopsommen tussen gelieerde
partijen hoger dan de kans op onzakelijke koopsommen bij vastgoedtransacties
tussen niet-gelieerde partijen.
Als er een vastgoedtransactie plaatsvindt tussen een rechtspersoon en een
gelieerde natuurlijke persoon bestaat de gelegenheid dat de natuurlijke privépersoon het vastgoed zo goedkoop mogelijk kan verkrijgen van dan wel zo duur
mogelijk kan verkopen aan de gelieerde rechtspersoon.
Onderzoek kans op fiscale fouten bij bepaalde vastgoedtransacties
In dit onderzoek is getoetst of de kans op fiscale fouten en het te verwachten fouten
gelijk is bij vastgoedtransacties tussen gelieerde rechtspersonen en natuurlijke
personen en niet-gelieerde rechtspersonen en natuurlijke personen. De gelieerde
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relatie tussen de vervreemder en de verkrijger die in dit onderzoek zijn onderzocht
betreffen:
– de natuurlijk persoon is een aandeelhouder van de rechtspersoon;
– de natuurlijke persoon is een bestuurder van de rechtspersoon;
– de natuurlijke persoon is een commissaris van de rechtspersoon;
– de natuurlijke persoon is een kind van de aandeelhouder, de bestuurder of de
commissaris van de rechtspersoon;
– de natuurlijke persoon is de partner van de aandeelhouder, de bestuurder of de
commissaris van rechtspersoon.
Binnen dit onderzoek is vanuit de fiscale wetgeving en de omstandigheden rondom
een gelieerde vastgoedtransactie eerst een theorie (hypothese) ontwikkeld over wat
de kans op fiscale fouten beïnvloedt. De basishypothese is dat omstandigheden
(prikkels en gelegenheid) en intenties (rechtvaardiging) relevante factoren zijn voor
non-compliant fiscaal gedrag. In het gehanteerde model binnen dit onderzoek zijn
dan ook de omstandigheden en de intenties opgenomen. Vervolgens is voor het
toetsen van de gevormde hypotheses data verzameld over gebeurtenissen, omstandigheden en gelegenheid rondom (gelieerde) vastgoedtransacties tussen rechtspersonen en natuurlijke personen. Door middel van het meten en evalueren van de
uitkomsten zijn de hypotheses en daarmee de theorie getoetst over patronen en
structuren. De relevante omstandigheden (patronen, actoren en structuren) rondom
de gebeurtenis (vastgoedtransacties) zijn in het model opgenomen om met het
model voorspellingen te kunnen doen over de kans op fiscale fouten bij vastgoedtransacties waarbij bepaalde omstandigheden aanwezig zijn.
De kans op fiscale fouten en het te verwachten fiscale nadeel is getoetst door middel
van het formuleren van hypotheses over deze kans op fiscale fouten en het te
verwachten fiscale nadeel. De hypothese die als eerste is getoetst is dat de kans op
fiscale fouten bij een vastgoedtransactie tussen een rechtspersoon en een natuurlijk
persoon gelijk is bij vastgoedtransactie tussen handelende partijen die gelieerd zijn
aan elkaar aan de kans op fiscale fouten bij vastgoedtransacte tussen partijen die niet
gelieerd zijn aan elkaar. Omdat niet alleen de kans op een fiscale fout van belang is
maar ook het te verwachten fiscale nadeel (in geld) is binnen dit onderzoek ook de
volgende hypothese onderzocht:
Voor wat betreft het te verwachten fiscale nadeel bij een vastgoedtransactie tussen
een rechtspersoon en een natuurlijk persoon maakt het niet uit of de handelende
partijen aan elkaar gelieerd zijn.
Om de hypothese te kunnen toetsen is een dataverzameling gemaakt met daarin
vastgoedtransacties van in Nederland gelegen vastgoed. Deze dataverzameling heeft
als basis de mutaties die het Kadaster vastlegt van alle vastgoedtransacties in
Nederland. Bij deze vastgoedtransacties registreert het Kadaster ook wie het vastgoed vervreemdt en wie het vastgoed verkrijgt. Vervolgens is een bestand gemaakt
met de vastgoedtransacties tussen rechtspersonen en natuurlijke personen waarbij
bij de doelgroep wel sprake is van de vereiste gelieerde relatie (groep gelieerde
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vastgoedtransacties) en bij de controlegroep geen sprake is van de vereiste gelieerde
relatie tussen de vervreemder en de verkrijger (groep niet-gelieerde vastgoedtransacties). Buiten beschouwing zijn gebleven de vastgoedtransacties waarbij uitsluitend
tussen rechtspersonen of uitsluitend tussen natuurlijke personen is gehandeld.
Omdat het kennen van de kans op fouten en het te verwachten fiscale nadeel niet
betekent dat dan ook bekend is bij welke (type) transactie de fout zit, is gekozen om
in dit onderzoek te werken met subgroepen (strata). De populatie is in verschillende
bakken verdeeld waarbij een onderscheid is gemaakt tussen de vastgoedtransacties
met bepaalde type objecten zoals woningen, niet-woningen en de combinatie van
woningen en niet-woningen.
In het onderzoek zijn 929 aselect getrokken gelieerde vastgoedtransacties en 695
aselect getrokken niet-gelieerde vastgoedtransacties beoordeeld. Alle vastgoedtransacties zijn eerst beoordeeld door een taxateur van de Belastingdienst. De vastgoedtransacties die de taxateur niet heeft goedgekeurd, zijn vervolgens in het toezicht
gecontroleerd. Er is in dit onderzoek niet vastgesteld in hoeverre de taxateurs
vastgoedtransacties ten onrechte hebben goedgekeurd.
Uit de geconstateerde fiscale fouten binnen de gelieerde en niet-gelieerde vastgoedtransacties is gebleken dat de hypothese dat de kans op fiscale fouten binnen
beide groepen gelijk is, verworpen dient te worden. Uit statistisch onderzoek blijkt
dat met een betrouwbaarheid van ruim 99% de kans op fiscale fouten bij vastgoedtransacties tussen gelieerde rechtspersonen en natuurlijke personen 11,8 maal groter
is dan de kans op fiscale fouten bij vastgoedtransacties tussen niet-gelieerde
rechtspersonen en natuurlijke personen.
De uitkomsten van het gemeten fiscale nadeel uit de aselecte steekproef vertoonden
geen normale verdeling. Uit een aantal non-parametrische statistische toetsen is
gebleken dat er een significant verschil bestaat tussen het te verwachten fiscale
nadeel bij vastgoedtransacties tussen gelieerde partijen en niet-gelieerde partijen.
Met een betrouwbaarheid van meer dan 95% kan geconcludeerd worden dat het te
verwachten fiscale nadeel bij vastgoedtransacties tussen rechtspersonen en natuurlijke personen die gelieerd zijn hoger is dan het te verwachten fiscale nadeel bij
soortgelijke vastgoedtransacties waarbij er geen gelieerdheid is tussen die partijen.
Er is uit de resultaten van het onderzoek geen significant verschil gebleken in de
kans op fiscale fouten tussen de gevormde strata in gelieerde vastgoedtransacties
met een woning, een niet-woning en combinatie van woningen en niet-woningen.
Het betreffen wel indicatieve uitkomsten. Dit wil zeggen dat deze strata niet zijn
gevormd op basis van voorafgaande gevormde hypotheses en waarbij de bijbehorende onderzoeksgroepen zijn gevormd om de hypotheses te toetsen.
Deze gevormde strata hebben wel extra capaciteit gevraagd om te onderzoeken
en hebben de efficiëntie van het fiscale toezicht negatief beïnvloed.
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Supervision
Supervision is collecting information about subjects and their actions to be able to
judge the compliance of rules and regulations.
The operational goal of supervision is therefore to gather information to determine whether the rules are met. Within the definition of supervision, two key
activities are identified:
1. collecting information and
2. judgment.
During supervision, the supervisor has a information backlog (agency theory).
In general, the supervised person has more information than the supervisor. A
supervisor must therefore have the power to gather information for supervision.
There are various requirements for supervision. These include the principles of
effective supervision (economic approach), legitimate supervision (political and
administrative approach) and proper supervision (legal approach).
The (fiscal) supervision must comply with:
– Efficiency;
– Effectiveness (effective, contribution to compliance);
– Transparency (impact measurement);
– Accountability;
– Reliability;
– Accuracy (quantitative and qualitative materiality);
– Independence.
Supervision regularly receives the accusation that the impact of the supervision is
insufficiently measured.
This makes it impossible to determine whether the supervision and enforcement
have been efficient and effective.
Without impact measurement, the choices in the surveillance and enforcement
are only assumptions.
Effective supervision means that the determination of whether the rules have been
met is effectively implemented. Within the supervision, more capacity is deployed
if the probability of (material) errors is estimated to be higher and less if this
probability is estimated lower.
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This form of supervision can be referred to as risk-sensitive supervision. The Dutch
tax office works with a risk-sensitive approach of supervision in the form of a data
driven approach of the supervision. For efficient risk-sensitive supervision, it is
important to make a reliable estimate of the probability of errors.
The manner in which this estimate is established is a part of this dissertation.
Fiscal supervision may only take place on the basis of legal powers (legal certainty)
and it is necessary to ensure legal equality.
When collecting and processing information for supervision, the tax authorities
are bound by the general principles of good governance, namely the ban on
détournement de pouvoir, the proportionality principle, the precautionary principle,
principle of trust, the principle of equality, the fair play principle and the motivation
principle.
In addition, various legal rules based on the Dutch ‘Wbp’ apply for personal data.
Examples are the purpose-based principle, the requirement of data security and
the prohibition to make a decision with a legal or other significant effect if that
decision is taken solely on the basis of automated processing of personal data.
In view of the combination of economic, legal and behavioural requirements
imposed on supervision, a multidisciplinary approach to supervision is necessary
in order to meet these requirements.
Supervision needs a conceptual framework with a more dynamic approach and
effect measurement and where adjustment of the choices in the supervision is
necessary.
Risk-approach supervision
In order to efficiently carry out surveillance of the supervision, supervision is often
conducted with a risk-approach.
Supervision with a risk-approach is a form of supervision in which groups with
an increased chance of mistakes (higher risk) get more attention in the supervision
than groups with a lower chance of mistakes (lower risk).
The problem in estimating the probability of errors in a population is that this need
to be done at a moment when this knowledge is not available. Nevertheless, the
estimate of the probability of errors basically determines the degree and intensity
with which supervision is applied to a particular group.
Therefore, for efficient supervision reliable and accurate predictive theories about
risks are necessary.
The estimation of a risk is in fact a theory within the process of supervision which
continually must be falsified.
One can and may not conclude anything about the effectiveness of the choices
within the supervision without also measuring the results of alternative choices in
the supervision (control group).
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Sequential supervision
Since there is always uncertainty about the accuracy of a theory, it is advisable to
first collect additional information for the falsification of the theory.
A theory and an indicator are rarely 100 percent accurate and reliable.
Working with sequential supervision can therefore be a tool for efficient supervision.
When an auditor or the Dutch tax office carries out supervision, the amount of databased work is reduced based on the elements design, existence and operation of
internal control.
In this method lies the assumption (theory) that the elements of internal control
actually reduce the likelihood of material errors in a population.
Enforcement
Enforcement is a compound activity, which encompasses in a broad sense any action
aimed at promoting compliance of rules and regulations or to end the noncompliance.
The enforcement of tax laws is necessary to ensure that everyone is compliant with
the obligations. In order to determine whether enforcement is efficient and effective,
supervision is required. In view of the purpose of enforcement, to increase the
likelihood of regulatory compliance, the behavioural science is also relevant for a
supervisor. This allows insight into the psychological factors that influence the
probability of compliance of rules and regulations.
Supervision is not an end in itself but a means of maintaining and fulfilling the
following functions:
1. Obtaining an information position on the compliance of rules.
2. Obtaining an information position on the effects of the choices in enforcement
(impact measurement).
3. Providing the opportunity to gain insight into the actors and motives (structures
and patterns) of the compliance of groups and individuals.
4. Falsifying assumptions about estimating the probability of errors in certain
circumstances, processes and subjects (a posteriori chance).
5. Increasing the probability of the compliance.
To realise the third and the fourth function of supervision a modelling approach of
the supervision is required. Supervision that does not support enforcement of
the main objective of increasing the likelihood of compliant behaviour is not
effective supervision. Supervision is effective when, in addition to the reliable and
accurate judgment of the compliance, opportunities are also found to positively
influence the compliance.
Theory and risk indicators
The fact that many data and information are readily available and at low cost does
not automatically lead to a better theory and judgment about compliance or to a
better estimation of risks.
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This is due to the fact that human processes of judgment and biases also play an
important role in the judgment and in the information.
The availability of large amounts of information enables search algorithms to detect
and identify risk indicators and apply them to a data set to predict possible (fiscal)
risks.
A risk indicator is in fact the exponent of a theory about the chance in errors for
parts of the population with that profile.
Working with risk groups (profiling) is an important tool for making the right
choices in the degree and manner of supervision. Because a risk indicator is a theory
that is being tested and, if necessary, sharpened, some criteria are relevant.
A theory and indicator have a certain reliability and accuracy. This means that
there are risks expected with certain elements in a population as a result of the use
of the theory and the indicator.
The number of false negatives in a theory and a risk indicator indicate which part
of the errors in a population are not found when using the indicator because the
indicator is incorrectly not signalling these elements as risky.
The number of false positives in a theory and a risk indicator indicates which
part of the population is mistakenly indicated as risky when using the indicator,
while this part of the population does not contain an error.
The sensitivity of a theory and a risk indicator is the number of true positives
divided by the number of true positives plus the number of false negatives. The
specificity of a theory and a risk indicator is the number of true negatives divided by
the number of true negatives plus the number of false positives.
A theory and risk indicator should not contain too many false positives and false
negatives and should not be sensitive to changing factors.
If a theory and a risk indicator are sensitive to changing factors, these factors
should be part of the theory and the profiling. A predictive theory must be tested
by formulating hypotheses from this theory and these hypotheses should be
continuously falsified.
Within fiscal supervision, no information is available about established tax errors
in certain types of real estate transactions. This information should be generated by
means of fiscal supervision.
A valid theory and the choice of a valid risk indicator is important because the use of
incorrect or inaccurate theories and indicators poses the risk that supervision is done
effectively and efficiently and this may affect the compliance of rules and regulations.
Fiscal supervision
This research has specifically looked at fiscal supervision. Tax laws are required to
finance the collective goods. Enforcement of these tax laws is necessary to ensure
that everyone complies with his obligation to pay tax. Because complete fiscal
supervision is often not feasible and desirable, the Tax Administration must make
choices within fiscal supervision. Because the supervision needs to be effective, the
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Tax Office wants to base the level of supervision on the likelihood of tax mistakes
and the expected tax disadvantage. The risk assessment is a theory that must be
continually falsified within the supervision. Drawing a conclusion about the effectiveness of the choices in the supervision can and should never be done without also
measuring the benefits of supervising other populations (control group).
Scarce capacity in fiscal supervision spent on a particular population cannot be spent
on another population. The Tax Administration is responsible for the supervision of
the entire group.
This means that there must also be a judgment on the compliance behaviour of
the entire population.
Excessive risk-based fiscal supervision has the effect of limiting sight of the
controlled population, but no information is gathered over the uncontrolled population to provide a judgment on the compliance in that part of the population.
The more specific the risk group is formed, the greater the uncontrolled portion of
the total group becomes.
Non specific fiscal supervision has a negative effect on the goal of efficient supervision.
Predictive theories
Based on the need for efficient supervision, the need for predictive theories on risks
lies within the supervision. In order to be able to estimate the probability of errors
(non-compliance), knowledge of the rules is required, as well as the structures,
patterns and motives that play a role in regulatory compliance. Knowledge of the
structures, patterns and motives is created by forming a theory and then testing this
theory by means of a hypothesis. By generating knowledge about motives and
behaviour, supervision can also contribute to enforcement. Indeed, enforcement
wants to positively affect the likelihood of regulatory compliance.
Theories are regularly based on data from historical events.
The use of this historical data and information for predicting risks in the supervision has its restrictions.
These restrictions are:
1. The bias problem;
2. Relationships need not necessarily be causal in nature;
3. Theories and risk indicators contain margins of error;
4. Measured relationships can also be indirect or relate to coincidence;
5. The data may be incomplete or incorrect.
Without a reliable theoretical basis on the how and why of the relationships found,
and without proper evidence that the relationships are causal in nature, the
interventions based thereon can be completely ineffective and inefficient.
The method in which a theory is created is therefore important. This method of
forming a theory requires a sufficient success rate. Testing the theories also requires
scarce monitoring capacity.
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Micro-theory, agent based modeling (ABM) and modeling information-driven supervision
Because supervision also has the function of contributing to the purpose of
enforcement (the positive influence of regulatory compliance), supervision also
includes the need to gain insight into determinants of (non) compliant behaviour.
In this dissertation a method of theorizing about regulatory compliance has been
developed through micro theories and ABM.
In this thesis the model-based information-based fiscal supervision is fiscal supervision whereby, through the formation of a theory of fiscal rule compliance, this
theory is then translated into a risk profile. Information is then gathered to judge the
rule compliance.
The estimation of the risk of tax mistakes and the expected tax disadvantage is
based on the formation of a micro-theory. That theory is made explicit and then
research groups are formed from that theory and the required information is
generated. By gathering information about the actual rule compliance of the
researched population and the control population, the theory about the perceived
risk population can be tested. Because a model contains the risk of unknown risks
and / or limitations in the available information and there are various forms of
human cognitive biases in the risk assessment, it is always necessary to search for
unknown risks within the model-based information-based supervision. This searching for unknown risks can also be done by carrying out supervision in areas and
groups where low or no risk is expected beforehand.
The ‘Model-based information-driven supervision” includes several steps:
1. A theory is formulated about the probability of errors (translated into a risk
indicator).
2. The estimation of the probability of errors is falsified by measuring the result of
the supervision (impact measurement).
3. In order to be able to make choices in the supervision and to test the theory,
information is required.
4. The meaning of the information is tested.
5. Validated risk indicators then form the starting point for choosing the division of
the supervision capacity based on facts.
6. The outcomes are measured (regulatory compliance).
7. There is a loop of learning with regard to the theory formed, the indicators used,
the efficiency of the method, the established chance of errors and the underlying
causes plus motives.
In this research the model-based fiscal supervision uses an agent-based model, from
which the patterns, roles and motives are modelled from a micro-theory.
An ABM studies patterns, structures, roles and motives that play a role in the
context studied.
The involvement of these patterns, structures, roles and motives offers the
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ability to form and falsify theories in compliance factors, creating more insight into
why things go well or not, and makes it possible to predict the chance of mistakes
and errors under certain circumstances more accurately.
The latter creates the opportunity for the efficient performance of the supervision.
An agent-based model uses micro-theories about behaviour. A hypothesis is developed about the expected behaviour and the expected risk given the circumstances.
Because a model is in general a simplified representation of reality, the validity of the
data used for the purpose must be determined.
Due to the various types of biases that can occur in the estimation of risk, the
formation of theories, the risk assessment and the judgment, it is important not only to
make the assumptions within the model explicit but also to test them continuously. If a
theory, a risk indicator or a risk profile is inaccurate and unreliable and therefore many
false positives and false negatives occur, this has a negative effect, inter alia, on the
precautionary principle and the requirement of efficient supervision.
The use of a model-based approach can enable efficient and effective supervision.
One of the purposes of developing a model is to understand the structures and
patterns of the domain being modelled. The advantage of developing and applying a
model is stimulating the structure of thinking and to test assumptions by experimentation and experiencing how the tested system behaves.
Biases
Various forms of biases can influence the process of theorizing and judging the rule
compliance.
This may cause errors which may result in an incorrect, inefficient or unreliable
judgment of the rule compliance.
The following types of biases can affect the supervision:
1. The tendency to think positively of a person based on one experience or
impression (halo effect).
2. The expectation that a member of a group has certain characteristics without
having actual information about that member (stereo typing).
3. The tendency to seek confirmation of ideas, perceptions or opinions and focus on
information that supports these ideas, perceptions or opinions, ignoring opposing
information (confirmation bias).
4. The tendency to base the chance or frequency of future events on the ease with
which past events or associations can be recalled. This increases the chance of
paying more attention to known risks and insufficiently seeking unknown risks
(availability bias).
5. The tendency to to limit possible outcomes to the most desired outcome as
determined on the basis of shared opinions within an organization at the time of
decision-making (single outcome calculation).
6. The tendency to prefer known risks above unknown risks or risks for which
information is lacking (ambiguity aversion).
7. The tendency of people to take into account an initial value or anchor (anchoring
effect) in determining an outcome.
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8. The tendency for a supervisor to identify over time with the interests and
problems of the party under supervision (regulatory capture).
Biases may also occur in the process of supervision due to the so-called information
asymmetry. The persons supervised have some influence on what information they
do and do not provide and on the way they provide it to the supervisor (framing).
Also, biases can occur from the data with the formation of theories and in the
process of judging. This could include:
1. The levels of reality;
2. Biases in the data and
3. The ambiguity of data.
In view of these various types of biases, it is important to organize supervision to
compensate for these biases by making explicit assumptions and checking them
continuously within the supervision.
This means that a supervisor must take various steps to validate data, test
assumptions and falsify theories.
A risk-approach in supervision is not without risks. The previously mentioned forms
of (cognitive) biases can affect the accuracy and completeness of the estimation of
risks and the reliability of the judgment on rule compliance.
A reliable prediction does need a good theory and method and also needs quality of
information. After all, this qualitative information is collected for the testing of the
theories within the supervision and for the judgment on the rule compliance.
Information consists of data that again form a symbol for reality.
The quality of information is determined from elements such as:
– Correctness (the extent to which the information regarding presentation and
content is correctly recorded);
– Completeness (the extent to which all desired and relevant data are available in
the information set);
– Timeliness (the extent to which time-related aspects of information have been
correctly recorded);
– Controllability (the extent to which the data can be checked);
– Accuracy (the degree of detail with which the information attributes are described);
– Usability (the extent to which the information is useful for a given purpose);
– Validity (the extent to which the information is true).
Within the modelled based approach of supervision, the quality of the information
used is also determined.

294

Summary Information-driven model fiscal supervision

Supervision of groups
The principle of equality states that equal cases should also be treated equally. If
there is no knowledge of the probability of errors within certain groups, supervision
is often carried out using a random sample.
The disadvantage of supervision working exclusively with random samples across
the entire population is usually twofold:
1. It does not provide information on where the detected error is expected in the
population and
2. The analysis of why things are going well or going wrong is particularly complex
because of the diversity within the population.
For the reasons above, it is advisable to organize the (fiscal) supervision by groups. In
the formation of groups, relevant perceived circumstances are used as a categorization criterion. Members of a group share the same relevant circumstances.
If insight is obtained into which factors (circumstances) affect the probability of
compliance or not, the probability of regulatory compliance may be increased by
adjusting the relevant factors (circumstances).
This allows monitoring to be subservient to the purpose of enforcement, namely
increasing the probability of regulatory compliance.
A norm applies to the entire group. If a particular member or members of the
group fail to comply to the norm and the supervisor does not notice or correct this,
this may lead to distortions of competition and will undermine the unity of policy
and performance.
Tax incentives
In this research, the tax domain of real estate transactions has been investigated.
Under real estate, I define in this research: realty and the related business rights.
This dissertation looks at all real estate transactions registered by the Dutch land
registry.
A theory has been formed about the incentives from the tax laws in the
Netherlands regarding real estate transactions. Given the difference in rate and
the tax regime between corporation tax and income tax, there may be a stimulus to
plan which fiscal regime is best suited for a result with a real estate transaction.
If real estate transfers from or to corporate capital in company tax, from or to the
so called ‘box 3’ in income tax, there might be incentives to transfer the real estate as
cheaply as possible from corporate capital (VpB) or as expensively as possible into
business capital (IB).
The ‘at arm’s length’ principle in corporate tax (VpB) is the principle that
every transaction between related parties must be done with prices under market
value.
Transactions must be done with prices, contracts and conditions that also apply
to independent third parties.
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This means, for instance, that the compensation for a real estate transaction must
match the market value of that real estate.
My expectation is that a tax payer has a bigger opportunity for presenting the
facts to the tax office depending on the tax interests (framing) with real estate
transactions between related parties than with real estate transactions between
unrelated parties.
In particular, I assume that the risk of prices from real estate transactions differing
from market value between related parties is higher than the risk of this happening
with real estate transactions between unrelated parties. If there is a real estate
transaction between a legal entity and a related private person, there is the
opportunity that the private person can buy this real estate as cheaply as possible
or sell as expensively as possible to the related legal entity.
The research for expected tax mistakes in certain real estate transactions
In this research, it has been tested whether the likelihood of tax mistakes and the
expected errors is the same in real estate transactions between related legal entities
and private persons and unrelated legal entities and private persons.
The relationships between the seller and the buyer investigated in this research
are:
– the private person is a shareholder of the legal entity;
– the private person is a director of the legal entity;
– the private person is a commissioner in the legal entity;
– the private person is a child of the shareholder, the director or the commissioner
of the legal entity;
– the private person is the partner of the shareholder, the director or the commissioner of the legal entity.
In this research, a theory (hypothesis) on the likelihood of fiscal errors has first been
developed from the tax legislation and the circumstances surrounding a related real
estate transaction.
The basic hypothesis is that circumstances (incentives and opportunity) and intentions (justification) are relevant factors for non-compliant fiscal behavior. In the
model used in this research, the circumstances and intentions are therefore included
as factors in the model.
Then, for the testing of the assumptions, data has been gathered about events,
circumstances and opportunities in regard to (related) real estate transactions
between legal entities and private persons.
By measuring and evaluating the outcomes of the research, the hypotheses and
thus the theory are tested on patterns and structures.
The relevant circumstances (patterns, actors and structures) of an event (real
estate transactions) are included in the model to enable model predictions to be
made about the likelihood of tax errors in real estate transactions where certain
circumstances are present.
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The risk of tax errors and the expected tax gap has been tested by formulating
hypotheses about this risk of tax errors and the expected tax gap.
The hypothesis that was first tested is that the expected amount of tax errors in a
real estate transaction between a legal person and a natural person is equal in a real
estate transaction between related parties that are linked to each other and a real
estate transaction between non related parties.
Because not only the possibility of a fiscal error but also the expected tax gap (in
money) are important, the following hypothesis has also been tested in this
research:
The expected tax gap of a real estate transaction between a legal entity and a natural
person is equal when the parties are or are not related.
In order to be able to test the hypothesis, a data set was generated with real estate
transactions in the Netherlands.
This data set was collected from the registration that the Dutch land registry
keeps of all real estate transactions in the Netherlands.
The Dutch land registry also registers who sells and who acquires the real estate.
As a next step, a file was created with real estate transactions between legal
entities and natural persons, with the test group having the required relationship
(group of real estate transactions) and the control group not having the required
relationship between the seller and the acquirer (group unrelated real estate transactions).
Real estate transactions exclusively between legal entities or exclusively between
private persons are not included in this research.
Knowing the probability of errors and the expected tax gap of a group does not
mean we know which (type of) transaction contains the error or tax gap. For that
reason the choice has been made to work with subgroups (strata) in this research.
The population is divided into different sub-populations, divided into real estate
transactions with certain types of objects such as houses, other real estate and the
combination of houses and other real estate.
In this research a random sample of 929 real estate transactions between related
parties and 695 real estate transaction between unrelated real estate transactions
were checked.
All real estate transactions were first assessed by a valuer of the Dutch Tax
Administration.
The real estate transactions that the valuer did not approve were subsequently
checked. This research examines the extent to which the valuers have wrongly
approved certain real estate transactions.
As a result of the reported tax errors in the real estate transactions between
related parties and between non related parties, the hypothesis that the probability
of tax errors is equal within both groups must be rejected.
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Statistical research shows that with a reliability of more than 99%, the expected
amount of tax errors in real estate transactions between related legal entities and
private persons is 11.8 times higher than the expected amount of tax errors in real
estate transactions between unrelated legal entities and private persons.
The results in the tax gap within the random sample did not show a normal
distribution.
A number of non-parametric statistical tests have shown that there is a significant
difference between the expected tax gap with real estate transactions between
related parties (higher tax gap) and unrelated parties.
With a reliability of more than 95%, it can be concluded that the expected tax gap
in real estate transactions between related legal entities and natural persons
involved is higher than the expected tax gap of similar real estate transactions
where there is no relationship between those parties.
The results in the research do not show a significant difference between the
probability in tax errors between the formed strata in real estate transactions
between related parties with a house, other real estate and the combination of
houses and other real estate.
These results are only indicative results. This means that these strata are not
formed on the basis of previously formed hypotheses, and no corresponding test
groups were formed to test the hypotheses.
Scarce additional capacity has been asked to research these strata and this had a
negative influence on the efficiency of the fiscal supervision.
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