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Voorwoord
Voor je ligt een theorieboek dat samen met de online leeromgeving Boom digitaal hoort bij de methode
JuridischJuist.info. JuridischJuist.info is de methode voor de volgende opleidingen:
• Juridisch-administratief dienstverlener (niveau 4)
• Medewerker human resource management (hrm) (niveau 4).

Dit boek is een inleiding in het Nederlandse belastingrecht. Het is toegespitst op de juridische opleidingen in
het mbo, maar ook voor andere opleidingen zeer bruikbaar. De inhoud is afgestemd op de examenmatrijs van
de Stichting Praktijkleren, maar soms enigszins uitgebreid voor een compleet beeld van het onderwerp.

Het soms lastige taalgebruik in het belastingrecht is afgestemd op de doelgroep: de mbo-student. Daardoor
is dit boek zeer leesbaar geworden. Steeds is er gekozen voor een heldere formulering, waardoor wel eens een
detail achterwege is gelaten voor de leesbaarheid. Maar wel is ernaar gestreefd om compleet te zijn.

Na een inleidend hoofdstuk over belastingen worden de belangrijkste belastingsoorten behandeld: de
inkomstenbelasting, de loonbelasting, de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. Daarna komt een
aantal lokale belastingen, de erfbelasting, de schenkbelasting en de belangrijkste belastingen van rechtsverkeer
aan de orde. Ten slotte wordt aandacht besteed aan het formele belastingrecht, waaronder de invordering en
het stelsel van rechtsbescherming.

Elk hoofdstuk begint met een oriëntatie, waarna het onderwerp duidelijk wordt uitgelegd. Elke paragraaf wordt
afgesloten met veel kennisvragen en inzichtopdrachten. Bij diverse onderwerpen vind je berekeningen van
belastingtarieven. Na een duidelijke uitleg volgen diverse opdrachten om zelf de berekeningen toe te passen.
Bij het onderwerp inkomstenbelasting zijn drie casussen gegeven, waarbij je zelfstandig een belastingformulier
kunt invullen in een online omgeving van de Belastingdienst.

Het belastingrecht is voortdurend in beweging, zowel bij de bepalingen als bij de tarieven. Alle gegevens zijn
gebaseerd op het peiljaar 2021. Op de online leeromgeving worden de gegevens geactualiseerd naar de situatie
van dat kalenderjaar. Natuurlijk blijft de lezer zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de actuele wetgeving.

Kwalificatiedossier
Uiteraard worden aan de opleiding eisen gesteld met betrekking tot het uitvoeren van het beroep. De eisen
die aan jou worden gesteld om in een bepaald beroep aan de slag te kunnen, staan vermeld in een zogenoemd
kwalificatiedossier. In dit kwalificatiedossier staan kerntaken vermeld. Kerntaken zijn de belangrijkste taken
die in een beroep voorkomen. Om deze kerntaken goed onder de knie te krijgen moet je werkprocessen uitvoeren
en competenties ontwikkelen. Werkprocessen zijn eigenlijk werkzaamheden die je dagelijks moet uitvoeren.
Om dat goed te kunnen doen moet je allerlei competenties ontwikkelen, zoals samenwerken, luisteren, initiatief
nemen, vakkennis ontwikkelen en omgaan met stress. De theorieboeken in combinatie met de opdrachten en
de digitale leeromgeving zullen je hierbij helpen.

Hoe werkt de methode?
De methode bestaat uit theorieboeken en een digitale leeromgeving. In deze online omgeving vind je video’s,
weblinks en documenten en staan alle kennis- en inzichtopdrachten per paragraaf en Aan de slag-opdrachten
en Casusopdrachten per hoofdstuk. Deze digitale leeromgeving kun je bereiken via digitaal.boomonderwijs.nl.



Bekijk de video in de digitale leeromgeving.

Activeer de weblink of download het document.

Hoe moet je de licentie activeren?
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken, moet je je licentie activeren.
• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.boomberoepsonderwijs.nl/licentie.
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
• Volg de stappen.





HOOFDSTUK 1
Inleiding belastingrecht



1.1 INLEIDING

Casus
Bram en Gerry gaan trouwen. Voordat zij dat gaan doen, zetten zij hun geldzaken op een rijtje. Zij kijken naar
hun bruto-inkomsten en de netto-inkomsten. Het verschil tussen deze bedragen is de belasting die ze moeten
betalen. In de toekomst willen Bram en Gerry samen een huis kopen: ze hebben gehoord dat je dan ook belasting
moet betalen. Bram heeft een eigen bedrijf. Over de winst moet hij ook belasting betalen, maar hoeveel eigenlijk?

Kortom: Waarom zijn er eigenlijk belastingen?

Leerdoelen Inleiding belastingrecht

1.2 WAAROM ZIJN ER EIGENLIJK BELASTINGEN?

De Nederlandse staat doet uitgaven en heeft dus ook inkomsten nodig. Vergelijk het maar met een gezin. De
ouders doen boodschappen, betalen de huur of de hypotheek, tanken benzine en geven de kinderen vaak
zakgeld. Maar waarvan doen ze dat? Daarvoor zijn inkomsten nodig zoals een salaris of een uitkering. Zo is het
ook met de overheid. De overheid heeft ook inkomsten nodig. De meeste inkomsten voor de overheid bestaan
uit belastingen.

Burgers betalen belasting over salaris en belasting over de winst uit een bedrijf. Als je iets koopt in de winkel,
dan wordt de prijs van het product verhoogd met omzetbelasting en als je tankt, dan betaal je belasting (accijns)
over de benzine. De eigenaar van een huis moet bij de levering overdrachtsbelasting betalen en daarna jaarlijks
onroerendezaakbelasting aan de gemeente. En zelfs na de dood komen de belastingen nog om de hoek kijken.
Want over wat iemand nalaat, moeten de erfgenamen erfbelasting betalen.

Belastingen zijn noodzakelijk. Zonder belastinginkomsten kan Nederland geen verzorgingsstaat zijn met goede
voorzieningen. Volksgezondheid, onderwijs, sociale voorzieningen, defensie, rechtspraak, wegen en dijken,
het verlenen van subsidies voor kunst en cultuur: het zijn maar enkele overheidssectoren waarin de overheid
veel goed werk levert. Kijk eens naar het volgende schema, waar je kunt zien wat de inkomsten en de uitgaven
zijn van de Nederlandse overheid.
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Inkomsten van Nederland in 2021.
Bron: www.rijksoverheid.nl.

Uitgaven van Nederland in 2021.
Bron: www.rijksoverheid.nl.

Wat zijn de uitgaven van het Rijk?

Al dat overheidswerk moet wel betaald worden. Aan de voorzieningen hangt een prijskaartje. De inkomsten
van de overheid bestaan voor het grootste deel uit belastinginkomsten. De rijksoverheid besteedt daarom veel
aandacht aan het geven van voorlichting over haar werk.
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Waarom betalen we belasting?

Belastingen makkelijker?
Belastingen zijn niet zo simpel. De Belastingdienst doet zijn best om het imago wat op te poetsen. Maar verder
dan de slogan ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’ komt de dienst eigenlijk niet. De
Belastingdienst probeert het de burger zo gemakkelijk mogelijk te maken. Dat doet de dienst onder andere
door het vereenvoudigen van de aangifte. Denk aan de ‘vooringevulde aangifte’, waarbij de Belastingdienst
vooraf al zeer veel gegevens heeft ingevuld die op jouw situatie van toepassing zijn. Denk daarbij aan je salaris
(van je werkgever gekregen), bankgegevens (ontvangen van jouw bank) of de gegevens van je hypothecaire
lening (ontvangen van jouw hypotheekverstrekker). En zo is er ook de BelastingTelefoon. Dit is een gratis
telefoonnummer (0800-0543) voor informatie en hulp.

Verder heeft de Belastingdienst een uitgebreide website, waar op veel vragen antwoorden worden gegeven.
Je kunt eens kijken naar het antwoord dat de Belastingdienst geeft op de vraag of iemand geld terug kan krijgen
wanneer hij een bijbaantje of vakantiebaantje heeft. Ten slotte zijn er diverse voorlichtingsfilmpjes die op
eenvoudige wijze uitleg geven.

Ik heb een bijbaantje of vakantiebaantje. Kan ik nu belasting terugkrijgen?

De Belastingdienst heeft ook een lesbrief over het terugkrijgen van betaalde loonbelasting. Hou er wel rekening
mee dat hier verouderde cijfers in staan.

Laat geen geld liggen

Vooringevulde aangifte controleren
Zoals gezegd, tegenwoordig kun je een aangifte doen in een bestand dat de Belastingdienst vooraf grotendeels
al heeft ingevuld met gegevens van werkgevers, uitkeringsinstanties, banken en dergelijke. Het is wel van
belang om te beseffen dat jij als belastingplichtige zelf nog steeds verantwoordelijk blijft voor de juistheid van
alle gegevens. Je moet alle vooraf ingevulde gegevens dus nog wel goed controleren!

Belasting en politieke visie
Dát er belasting moet worden betaald, daarover is bijna iedereen het wel eens. Hoeveel iemand aan belasting
moet betalen en hoe vervolgens het door de overheid ontvangen belastinggeld wordt besteed, daarover zijn
de meningen verdeeld. Die mening wordt vooral bepaald door de politieke stroming of de ideologie die iemand
aanhangt. De opvatting dat de samenleving gebaat is bij veel invloed van de overheid, is een uitgangspunt dat
je bij de linkse partijen tegenkomt. Zij zien het liefst dat de overheid op zo veel mogelijk terreinen actief aanwezig
is. Volgens ‘links’ moet de overheid de burger goed verzorgen.

De rechtse politieke partijen zien liever een compacte en afgeslankte overheid die alleen voor de burger in de
bres springt als deze zich echt niet alleen kan redden. De eigen verantwoordelijkheid van de burger staat
voorop. Volgens ‘rechts’ mag de burger alleen bij uitzondering de overheid aankloppen.

Bij een actieve overheid is er uiteraard een grotere behoefte aan belastinginkomsten dan bij een meer passieve
overheid.
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Geschiedenis
Belastingheffing is van alle tijden. Tijdens de Spaanse overheersing in de zestiende eeuw had de hertog van
Alva al het plan om over verhandelde goederen 10% omzetbelasting in rekening te brengen: ‘Alva’s tiende
penning’. Later ging men over op het invoeren van een stelsel van inkomstenbelasting. Hier vind je een kort
filmpje over de geschiedenis van de belastingen:

De geschiedenis van de belastingen

In de geschiedenis is in diverse landen belasting geheven op de meest bizarre zaken. Zo waren er belastingen
op het dragen van een baard (!), op het hebben van ramen in je woning en op het aantal bakstenen in je huis.
Om deze belastingen te ontlopen, werden baarden afgeschoren, ramen dichtgemetseld (ook in Nederland) en
werden grotere bakstenen genomen, teneinde een lager aantal bakstenen te hebben en dus minder belasting
te betalen.

In de twintigste eeuw werd een volwaardig stelsel van belastingen ontwikkeld. Loon- en inkomstenbelasting
werden instrumenten in handen van de overheid, waarmee inkomenspolitiek werd bedreven waarbij arme
mensen naar verhouding minder belasting betalen dan rijke mensen. Als je meer wilt weten over de geschiedenis
van de belastingen, kun je dat hier op het internet zien:

Uitgebreide reis door de geschiedenis van de belastingen

‘Pluk de gans, maar beperk het gesis’
De schatkistbewaarder van Lodewijk XIV, Jean-Baptiste Colbert, heeft ooit gezegd:

‘De kunst van het belasten bestaat erin de gans zo te plukken, dat je zoveel mogelijk pluimen krijgt en zo
weinig mogelijk gesis’.

In deze vergelijking is de ‘gans’ natuurlijk de burger. En met de ‘pluimen’ bedoelt hij het geld. Het ‘gesis’ staat
voor de protesten van de burger. Hij bedoelde dus dat koning Lodewijk ervoor moest zorgen dat er wel veel
belastingopbrengsten waren, maar dat er tegelijkertijd voor moest worden gezorgd dat de burger niet al te
veel ging protesteren.

‘Glibberige ganzen en makkelijke ganzen’
Als je het voorgaande voorbeeld doortrekt, dan zie je dat er ‘ganzen’ zijn die gemakkelijk te plukken zijn.
Journalist Rutger Bregman schrijft in een artikel voor De Correspondent dat in dit verband arbeid de
‘gemakkelijkst te plukken gans’ is. Loonbelasting en inkomstenbelasting zijn gemakkelijk te heffen en ook te
verhogen. De burger die over zijn arbeidsinkomen belasting moet betalen, kan deze belasting toch nauwelijks
ontlopen. Je verhuist niet naar een ander land omdat daar de belasting op arbeidsinkomen lager is.

In dit verband is het grootkapitaal ‘de glibberigste gans’. Het is voor grote internationale bedrijven
(multinationals) gemakkelijk om de belasting te ontlopen, door hun kapitaalstromen te verleggen naar
belastingparadijzen. Het zal je misschien verbazen, maar ook Nederland is een belastingparadijs voor grote
bedrijven. Het is bekend dat Google over zijn overzeese winst slechts 2,4% belasting betaalt door te schuiven
via onder andere Bermuda, Ierland en Nederland. Ook Apple ontloopt via Ierland een gigantisch bedrag aan
belastingen. Verder hebben rockbands als The Rolling Stones en U2 in Nederland hun formele vestiging om
daarmee veel belasting te ontlopen.
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‘Rutger Bregman: Het waarmaken van idealen begint bij de belasting die we betalen’

Rutger Bregman in Davos over de noodzaak van belastingen
Rutger Bregman bij The Daily Show met Trevor Noah

1.3 BELASTINGEN: DEFINITIE

Wat zijn belastingen? Leer de volgende omschrijving goed.

Belastingen zijn:
• gedwongen betalingen aan de overheid
• op grond van publiekrechtelijke regelingen
• waar geen rechtstreekse tegenprestatie van de overheid tegenover staat en
• die geen bestraffend karakter hebben.

Kijk maar eens naar je eigen situatie. Als je een baantje hebt, wordt daar loonbelasting over ingehouden. Dan
kijk je naar de vraag: is de loonbelasting een echte belasting?

Kijk daarvoor naar de bovenstaande vier kenmerken:
• Ja, het is een betaling aan de overheid en je wordt daartoe gedwongen.
• Ja, het is een betaling op grond van een publiekrechtelijke regeling: de Wet op de Loonbelasting 1964.
• Ja, er staat geen rechtstreekse tegenprestatie van de overheid tegenover de betaling van de loonbelasting.
• Ja, de betaling van loonbelasting heeft geen bestraffend karakter, zoals bijvoorbeeld een verkeersboete.

Je kunt op alle vragen ‘ja’ antwoorden. Je kunt dus concluderen dat de loonbelasting een echte belasting is.

Wel betalen, geen belasting
Wie belasting betaalt, betaalt geld aan de overheid. De loonbelasting wordt door de werkgever afgedragen
aan de rijksoverheid via de Belastingdienst. De ondernemer die de btw moet afdragen, betaalt dat ook aan de
overheid. Belastingbetaling is dus een betaling aan de overheid. Maar niet elke betaling aan de overheid is een
vorm van belastingbetaling. Nu enkele voorbeelden van betalingen aan de overheid die geen belasting zijn:

Burger koopt iets van de gemeente
De gemeente verkoopt een perceel grond aan mevrouw Botermans. Zij betaalt de koopsom. Zij betaalt
wel geld aan de overheid, maar er is natuurlijk geen sprake van belasting. De transactie berust op de regels
die gelden voor een koopovereenkomst. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit of je een stuk grond koopt
van de gemeente of van een particulier. Beide situaties vallen dus ook onder het privaatrecht.

Bekeuring
De heer Jansen krijgt een bekeuring omdat hij te hard heeft gereden. De bekeuring is een boete en heeft
een bestraffend karakter. Er is dus geen sprake van belasting.
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Retributie
Mevrouw Pietersen komt erachter dat haar rijbewijs binnenkort verloopt. Ze gaat naar het stadhuis om
een nieuw rijbewijs aan te vragen en ze betaalt hiervoor de kosten. Hier levert de overheid voor de betaling
een directe tegenprestatie, namelijk het verstrekken van het rijbewijs. Ook hier is geen sprake van
belastingheffing, maar van een zogenoemde retributie.

Schenking of nalatenschap
Schenkingen die worden gedaan of nagelaten aan de staat of een erfenis die wordt nagelaten aan de staat,
zoals bijvoorbeeld aan het Rijksmuseum of aan een instituut voor wetenschappelijk onderzoek, zijn vrijwillig.
Ze vallen uiteraard dus niet onder het belastingbegrip. Belasting is namelijk een gedwongen betaling.

1.4 BELASTINGMORAAL EN BELASTINGPOLITIEK

We moeten bijna allemaal belasting betalen. Met andere woorden: we zijn een belastingplichtige, een persoon
of een instelling die verplicht is om belasting te betalen. We weten dat we verplicht zijn om belasting te betalen.
Maar willen we dat ook? Bij die vraag komt het begrip ‘belastingmoraal’ om de hoek kijken. Met de
belastingmoraal wordt bedoeld de bereidheid van burgers om de verschuldigde belasting ook daadwerkelijk
te betalen. 

Belastingontduiking en belastingfraude
Het risico ligt altijd op de loer dat de individuele belastingplichtige minder wil betalen dan hij volgens de wet
zou moeten. En dan gaan sommigen over op belastingontduiking en belastingfraude. Het belastingstelsel is
niet waterdicht. Altijd zoeken mensen naar de mazen in de wet. Het zo min mogelijk betalen van belasting lijkt
wel een ‘nationale sport’. Er gaat veel ‘zwart geld’ in de economie om. Veel huiseigenaren betalen liever minder
voor de klus. Ze vragen de schilder vaak of hij ook ‘zwart schildert’.

Schildert deze schilder wit of zwart?
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