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H

et belastingrecht kent nagenoeg geen algemene leerstukken, althans niet op de wijze zoals die in het civiele recht zijn
te ontwaren, zo wordt wel gezegd. Daar lijkt niet veel tegenin te kunnen worden gebracht, al zou het aardig zijn om
deze bewering eens nader te onderzoeken. Om dat te doen zal in ieder geval het begrip leerstuk moeten worden

afgebakend (als geloofsartikel, dogma?), maar het is niet zo gemakkelijk om dit begrip precies te deﬁniëren. Soms typeert de

1
Hoge Raad iets als een leerstuk, bijvoorbeeld als hij het heeft over wetsontduiking. In zodanig geval is de kwaliﬁcatie onom-

streden, maar verder heb ik de indruk dat het begrip leerstuk nogal vrijmoedig of zelfs tamelijk willekeurig wordt gebruikt.

2

Dat er in het belastingrecht zoiets bestaat als het leerstuk van het belastinglek, zullen weinigen voor mogelijk houden. Het
wekte dan ook enige verbazing toen de Tilburgse hoogleraar Essers dit leerstuk vorig jaar introduceerde in het ﬁscale discours
3
en de contouren daarvan blootlegde. In een publicatie inventariseerde hij aan de hand van een drietal erkende belastinglek-

ken (waaronder het slecht functionerende objectieve stelsel bij de belastinghefﬁng van inkomsten uit vermogen, zoals dat tot
2001 gold) de factoren die bepalen of sprake is van een belastinglek, en dat is stellig een interessante exercitie te noemen. De
auteur komt onder meer tot de bevinding dat het feit dat de wetgever ‘in een bepaalde periode een ﬁscale situatie niet heeft
aangemerkt als een belastinglek, geenszins hoeft te betekenen dat dit in een latere periode niet zou kunnen veranderen’.

4

Wanneer van een belastinglek sprake is, valt – inderdaad – niet altijd met zekerheid te zeggen. Zo ontdekte de staatssecretaris van Financiën twee jaar geleden een gat in de vennootschapsbelasting, en wel van ongeveer € 100 miljoen per jaar.
Het betrof de – bij belastingadviseurs bekende – handel in ‘lege’ vennootschappen die in het verleden winst hebben behaald.
Dergelijke vennootschappen waren aantrekkelijk, omdat de aanwezige winst kon worden verrekend met het verlies dat na de
aandeelhouderswisseling naar verwachting zou worden geleden, bijvoorbeeld als gevolg van de mogelijkheid om vervroegd
5
af te schrijven. De wetgever heeft de wet terstond aangepast om deze ‘constructie’ onmogelijk te maken. In de literatuur is

erop gewezen dat de wetgever in dit verband ten onrechte woorden als ‘lacune’, ‘lek’ en ‘constructies’ gebruikt. De voormalige bepaling paste ‘in het stelsel van verliesverrekening en ten aanzien van belastingplichtigen die daarvan gebruikmaken,
moet niet gesuggereerd worden dat zij misbruik maken van een lek’, zo viel in een periodiek te lezen.

6

Soms is ﬁscale wetgeving zo lastig te doorgronden dat de één een hefﬁngslek meent te kunnen aanwijzen, terwijl de ander dat
7
als een ‘misvatting’ bestempelt. Een andere keer is het evident dat sprake is van een hefﬁngslek. Zo konden ondernemers tot

1 januari 2007 proﬁteren van een leemte in de Wet op de omzetbelasting 1968. Zij konden de in rekening gebrachte omzetbelasting van bijvoorbeeld hun (nieuw gebouwde) tot het ondernemingsvermogen gerekende eigen woning in aftrek brengen,
terwijl het privégebruik van de woning niet in de hefﬁng kon worden betrokken. Inmiddels voorziet de wet in een hefﬁngsmo8
gelijkheid ter zake van dergelijk gebruik. Ook op het terrein van het formele belastingrecht worden wel lekken onderkend.

Zo leidt de door de regering voorgestane openbare behandeling van belastinggeschillen ten overstaan van de rechter tot een
9
lek in de – zo belangrijke – geheimhoudingsplicht, doordat het publiek, dat ter zitting van allerhande informatie kennis kan

nemen, geen geheimhouding kan worden opgelegd.
Een andere vraag is, wie de aangewezen instantie is die het lek dient te dichten. Bijna altijd zal het de regering zijn die
daartoe het initiatief neemt (er is overigens wel beweerd dat ‘het parlement als een schoothondje achter de regering’ aanloopt
*
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als het erom gaat ‘al dan niet vermeende belastinglekken te stoppen’10). In het verleden konden belastingadviseurs zes tot acht
jaar proﬁteren van een belastinglek in de vennootschapsbelasting, zo merkte de staatssecretaris van Financien enkele jaren
geleden op. ‘Tegenwoordig kunnen ze er misschien zes of acht maanden van proﬁteren, omdat ik vrij snel het lek dichtgooi
met de efﬁciënte wetgevingsmachine.’11 Een enkele keer is de Hoge Raad bereid zich als ‘reparateur’ op te werpen. Toen
door een wetswijziging de wet ‘naar de letter genomen’ geen basis bood om een voordeel voortvloeiend uit de inkoop van
aandelen in de hefﬁng van inkomstenbelasting te betrekken, oordeelde de Hoge Raad onder verwijzing naar een redelijke
wetstoepassing dat het voordeel belast was, omdat een andere uitkomst niet zou stroken met de oude regeling, noch met de
nieuwe regeling en evenmin met het doel van de wijziging.

12

Ook in gevallen waarin een transactie tussen een aandeelhou-

der en zijn besloten vennootschap leidt tot een hefﬁngslek, grijpt de Hoge Raad in.

13

Dat is bijvoorbeeld het geval als een

aandeelhouder zijn vennootschap een voordeel bezorgt, bestaande uit de overdracht om niet van een vermogensbestanddeel
dat bestaat uit toekomstige inkomsten die zonder de overdracht tot hefﬁng van inkomstenbelasting zouden hebben geleid; een
redelijke wetstoepassing brengt dan volgens de Hoge Raad met zich dat zodanig voordeel bij de bepaling van de winst van
de (bevoordeelde) vennootschap in aanmerking moet worden genomen.

14

In de befaamde trustarresten, om een ander voor-

beeld te noemen, besliste de Hoge Raad dat een trust kan worden gelijkgesteld met het Nederlandse begrip doelvermogen en
als verkrijger voor de toepassing van het schenkingsrecht kan worden aangemerkt.

15

Een annotator meende dat deze beslis-

sing is voortgekomen uit het ‘verlangen om een onmiskenbaar belastinglek te dichten’.
een – inmiddels door de wetgever verholpen

17

– hefﬁngslek gecreëerd,

18

16

Deze arresten hebben echter zelf ook

omdat zij in de praktijk een ‘handleiding’ vormden

om vermogen vanuit het buitenland onbelast in een trust of een daarop lijkende rechtsﬁguur onder te brengen. Dit voorbeeld
illustreert dat de belastingrechter niet altijd een bekwame reparateur (van ﬁscale wetgeving) is.

19

Wat opvalt, is dat ﬁscalisten een voorliefde lijken te hebben om zich in te laten met bepaalde metaforen om de onvolkomenheden van een wet aan te duiden. In dit verband wordt veelal gebruikgemaakt van het woord lek of lekken of varianten daarop,
zoals het lekkende dak,

20

‘lekkende damwanden tussen de boxen’,21 het ‘weglekken van belastinginkomsten’,22 gaten en zo

meer. Zoals bekend, is een metafoor een stijlﬁguur waarbij een begrip wordt vervangen door een beeld. Ook op andere
plaatsen in het recht worden wel metaforen gebruikt. Zo worden bepaalde verplichtingen die burgers zouden hebben ten
opzichte van de gemeenschap uitgedrukt in de klassieke metafoor van het sociale contract.

23

‘Een intrigerende eigenschap van

metaforen is dat ze een eenheid van tegendelen zijn: zo combineren concreet en abstract (…), aanschouwelijk en conceptueel.’

24

Het ‘beeld’ in de metafoor maakt een efﬁciënte opslag van informatie mogelijk, zo volgt uit onderzoek. Het gebruik

van een metafoor is echter niet zonder consequenties, in die zin dat er ook onvermoede aspecten aan kleven. Uit onderzoek
dat psychologen van Stanford University in 2011 publiceerden, volgt namelijk dat de gebruikte metafoor voor een probleem
bepaalt welke oplossingen mensen aandragen.

25

Als een probleem op ﬁscaal terrein wordt gepresenteerd als een lek, zal de

oplossing, de uitkomsten van het genoemde onderzoek volgend, vooral worden gezocht in reparatie van de wet,
zeer in bijvoorbeeld een geheel andere hefﬁngstechniek.
lig uitzonderingen aan te wijzen.

28

27

26

en niet zo-

Mijn indruk is dat dit in ﬁscalibus inderdaad gebeurt, al zijn er stel-

Het gebruik van metaforen heeft dus ook een keerzijde. Een metafoor kan – en daarmee

wil ik deze observaties over het fenomeen belastinglek eindigen – tot vernauwing in het denken leiden, en dat ‘heeft zowel
in theoretisch als empirisch opzicht nadelige effecten: theoretische noties die niet worden opgemerkt, hypothesen die worden
veronachtzaamd, relaties die aan het oog worden onttrokken, onderzoeksvragen die over het hoofd worden gezien’.
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