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Dames en heren, 

 

Allereerst wil ik u danken voor het feit dat u mij heeft willen nomineren voor de 

gezaghebbende Eberhard van der Laan Award. Ik was zeer verrast over deze nominatie en 

voelde mij tegelijkertijd er wat ongemakkelijk bij. Ik heb dan ook vrede met de uitverkiezing 

van Munish Ramlal voor de Eberhard van der Laan mediation award en voel mij zelfs 

enigermate opgelucht. De award zou voor mij te groot zijn geweest. Ik heb mij immers niet 

bewogen in de wereld van de mediation en voel mij op dat terrein ook geen deskundige 

professional. Ik ben hoogleraar fiscale economie geweest aan de Erasmus Universiteit te 

Rotterdam en heb daar gewoon mijn werk gedaan.  

 

Mijn passie was de studenten vertrouwd te maken met de fascinerende wereld van de 

fiscaliteit en ze kennis te laten maken met de spannende wisselwerking die zich op dit 

wetenschapsgebied afspeelt tussen economie en recht.  

In de economie gaat het vooral om de schaarste. Het oplossen van de spanning tussen de 

onbegrensde, kennelijk onbedwingbare, menselijke behoeften en de beperktheid van de 

middelen. Dat vereist dat de homo economicus, gegeven de hoeveelheid middelen, 

probeert een maximaal resultaat te bereiken. Of anders gezegd: dat hij een bepaald doel 

met zo weinig mogelijk middelen tracht te realiseren. De doelmatigheid (efficiency) staat 

centraal.  

In de rechtswetenschap gaat het vooral om de rechtvaardigheid. Het ars equi; de kunst van 

de gelijke behandeling. En dat is van andere orde. 



Maatschappelijk stellen doelmatigheid en rechtvaardigheid aan elkaar de uiterste grens.  

De rechtvaardigheid kan niet zover gaan dat daarmee de doelmatigheid in het gedrang 

komt. Omgekeerd mag van de doelmatigheid geen verstikkende werking uitgaan op de 

rechtvaardigheid. De kunst is zodoende in de gegeven situatie een optimum te vinden. 

Thans zou men zeggen, dat daarbij de ‘menselijke maat’ in acht behoort te worden 

genomen. 

 

In dat opzicht vormen de fiscale wet- en regelgeving en de uitvoering ervan een uitermate 

boeiend werkterrein. Daar moeten bij voortduring lastige dilemma’s worden opgelost. In de 

macrosfeer kan belastingwetgeving worden ingezet als een instrument om bepaalde 

beleidsdoelen te realiseren. Belastingheffing fungeert dan als stuurgeld. Zo kan 

bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek worden ingezet om het gewenste eigenwoningbezit 

te bevorderen, terwijl deze aftrek schade berokkent aan het gelijkheidsbeginsel. In andere 

gevallen weegt het gelijkheidsbeginsel het zwaarst. Dat mag echter niet ter wille van de 

efficiency in de uitvoering door het inbouwen van grofmazige toetsingscriteria (vaak 

ingebouwd zonder tegenbewijsmogelijkheid) de rechtsgelijkheid in het nauw brengen. De 

kinderopvangtoeslagaffaire is daarvan een weerzinwekkend voorbeeld.  

 

Ik had het voorrecht studenten deelgenoot te mogen maken van de beginselen die aan een 

deugdelijke belastingwetgeving ten grondslag liggen en hen te vormen tot verantwoord 

opererende beroepsbeoefenaars. Daarnaast mocht ik als kroonlid van de Sociaal 

Economische Raad deelnemen aan het uitbrengen van grootschalige sociaaleconomische 

adviezen betreffende maatschappelijke vraagstukken. Mijn persoonlijke werkwijze was erop 

gericht een dienstbare inbreng te leveren. Dat kon worden bereikt door mij in te leven in de 

soms wezenlijk van elkaar verschillende opvattingen van werkgevers- en 

werknemersvertegenwoordigers met de intentie in het tripartite-overleg te zoeken naar 

gemeenschappelijk draagbare oplossingen.  

 

De pas benoemde voorzitter van de SER, Kim Putters, zei het als volgt: ‘De grote uitdaging is 

betrouwbare oplossingen te vinden voor de problemen die mensen ervaren. Het vertrouwen in de 

overheid en in instituties als de SER staat onder druk. Dat vertrouwen kan alleen worden hersteld 

als we met oplossingen komen die werken, die praktisch uitvoerbaar zijn en mensen 

vooruithelpen.”  

 

Eigenlijk is de SER een geïnstitutionaliseerde mediator. Ook daar wordt bij voortduring 

gezocht naar mogelijkheden om in beschadigde relaties de maatschappelijke verbindingen 

te herstellen. In het huidige tijdsgewricht moet dat gebeuren in een omgeving waarin het 



steeds lastiger wordt de ontregelende invloed van een polariserende en verstorende 

omgeving buiten de deur te houden. Ik denk dat u deze moeilijke, maar tegelijkertijd ook 

voldoening gevende kenmerken in uw eigen mediation-activiteit herkent.       

 

Zoals afgesproken zal ik nog kort iets zeggen over de raakvlakken tussen mediation en 

herstel van maatschappelijke omgangsvormen in het publieke domein. In beide gevallen 

gaat het immers om onderlinge verhoudingen, die in meer of mindere mate zijn ontspoord, 

en die weer in begaanbare banen moeten worden geleid. Dat houdt in dat eerst de 

problemen in kaart worden gebracht en vervolgens pogingen worden ondernomen om de 

weg naar de oplossingen uit te stippelen.  

 

Ik zal mij in dat verband niet begeven op het terrein van de fiscale mediation dat vooral is 

toegespitst op geschillen met de fiscus die primair voortvloeien uit het gevoel onbehoorlijk 

te zijn behandeld en het verschil van opvatting beter in onderling overleg kan worden 

opgelost dan door een rechterlijke uitspraak. Op dat vlak opererende mediators moeten 

écht onafhankelijk kunnen opereren.  

 

Ik wil thans met name aandacht vragen voor de maatschappelijke ontsporingen in de 

verhouding burger/overheid, toegespitst op de fiscaliteit en hoe deze weer in balans 

kunnen worden gebracht. Evenals de mediator in de private sfeer partijen in een zodanige 

gemoedstoestand probeert te brengen dat zij zelf toegroeien naar hun eigen  oplossingen, 

is het in de publieke sfeer van belang. We moeten vanuit de in de samenleving geldende 

normen en waarden opkomen voor de instandhouding van onze democratische 

rechtsstaat. Bestuurders zullen in dat spanningsveld daarom moeten beschikken over 

professionele eigenschappen die overeenkomsten hebben met die van mediators. Zij 

moeten immers eerst de reputatie van geloofwaardigheid verwerven en als zodanig in staat 

zijn een vertrouwensbasis op te bouwen die de uitstraling heeft van een democratische 

rechtsstaat. Daarin moet een responsieve overheid in staat zijn de scherpe kantjes van het 

rigide ‘wet-is-wet’-beginsel af te slijpen en leren oog te hebben voor de bedoelingen van de 

regels. De uitvoeringsorganisaties moeten voldoende professioneel empathisch zijn om de 

wet te kunnen veredelen tot 'recht'. Dat betekent dat de ambtenaren bij hun te nemen 

beslissingen de ruimte moeten hebben om daarbij op gepaste wijze de menselijke maat in 

hun overwegingen te betrekken. En daar is het bij de Belastingdienst gruwelijk misgelopen. 

 

De Belastingdienst is daarbij ver afgedreven van zijn vertrouwde magistratelijkheid. De 

lijfspreuk fortiter in re, suaviter in modo (streng in de zaak, maar gematigd in de uitvoering) is 

binnen de heersende managerscultuur in de verdrukking geraakt. Het rapport-Donner 



heeft uitvoerig verslag gedaan over de gang van zaken en geconstateerd dat sprake is van 

een geïnstitutionaliseerde vooringenomenheid. De toenmalige staatssecretaris van 

Financiën, Menno Snel, moest met spijt erkennen dat de Belastingdienst het zicht op de 

menselijke maat had verloren. Treffender zou zijn geweest te zeggen dat de dienstleiding de 

menselijke maat had verloren.  

 

De topbestuurders, aangeleverd vanuit de Algemene Bestuursdienst van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken, hebben veelal zelf niet de problemen opgesnoven van de werkvloer 

waaraan ze leiding moeten geven. Ze hebben er vaak te weinig binding mee. De 

bestuurders werden bedrijfsleiders, en voelden zich vooral verantwoordelijk voor de 

bedrijfsprocessen. Efficiency kreeg doorgaans meer aandacht dan het feit dat veel burgers 

verstrikt raakten in regels die zij moesten naleven, maar die ze niet begrepen en dus ook 

niet kónden naleven.  

 

De Belastingdienst moet vanwege zijn massale werkprocessen onontkoombaar een 

geautomatiseerde en gedigitaliseerde werkomgeving creëren. Maar de dienstleiding dient 

zich daarbij bewust te blijven van haar zorgplicht. Zij moet een werkcultuur stimuleren 

waarin de uitvoerende ambtenaren zich niet gedragen als een geautomatiseerd verlengstuk 

van het systeem, maar blijven opereren als hulpverleners, zeker waar ambtelijke 

functionarissen over grote uitvoeringsmacht beschikken. Integriteit en rechtsstatelijkheid 

verdienen dan verscherpt toezicht. Daarin is de Belastingdienst tekort geschoten. En dat 

geldt trouwens niet alleen voor de toeslagen.  

 

De ruimte ontbreekt, of blijft onbenut, om oplossingsgericht te werken. De burger vindt 

soms een massieve staatsmacht tegenover zich die én de tijd én de financiële 

mogelijkheden heeft om haar eigen gelijk onverkort af te dwingen. Dat risico vereist een 

vitale rechtsstaat met voldoende professionele uitvoeringsruimte om haar eigen macht te 

kunnen relativeren. 

 

 

 

                                                            

 

 


