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VOORREDE. 

Nederland beleefl eenen ernsligen tijd. Belasting is gcstapeld op 
belasting, en verhooging van bela sting is aan de orde van den 
dag. De industr'iecn - ja aHe - gaan gebukt onder zware lasten. 
Men 1100rt de wonderlijkste theorieen verkondigen betreffende het 
betalen van belasting en den persoon of de zaak, op wie zij ten 
slotte zullen drukken. Het scheen mij daarom nuttig toe om de 
denkbeeldell van een grootmeester in het financiewezen "one of 
the foremost authorities on taxation", Prof. Seligman van de Colum
bia-University te New,York op het gebied van overdracht van be
lasting ill Nederland in wijder kring te verspreiden. Het werk van 
Seligman, waarop ik doel, "The Shifting and Incidence of Taxation" 
werd door Lauwereyns de Roosendaale genoemd "Ie livre de chevet 
des hommes d'£tat" en Is ook in waarheid een beroemd werk. 
Het werd vertaald in het Italiaansch, in het Fransch en in de 
.T apansche taal. Het is het eenige wer!;:, wat in dezen omvang op 
dit gebied bestaat. Aileen is er iu 1923 een hoogst waardevolle 
sludie verschenen van Prof. Calandra over de overdrachl der be
lusting op het inkomen. Dit werk is ook het eenige wat op dit 
gebicd bestaat. Het is nu mijn doel om de ideeen van Seligman 
weer te geven over de overdracht van belastingen op landbouw
terreinen, bouwterreinen, en winsten, en de idecen van Calandra 
oyer de overdracht eener belasting op het inkomen. Nu is het 
werk van Seligman: The Shifting and Incidence of Taxation 
hoe voortrefIelijk ook - niet goed te begrijpen, zonder dat men 
geheel iII de waardcleer van Seligman, zooals hij die in zijn "Princi
pies of Economics", (welk werk o.a. ook in de Russische, de Japan
sche en de Fransche taal is overgezet) heeft ontwikkeld - thuis is. 
II;: heb daarom gemeend goed te doen, in de inleiding die aIgemeene 
beginselell van de waardeleer van Seligman op te nemen, die voor 



VOORREDE. 

de toepassing van de IceI' del' ovel"dracht van belastingen van invloed 
kunnen zijn, terwijl daarna tot de behandeling del' overdracht 
van de hierboven genoemde belastingen wordt overgegaan. Een ge
schiedlmlH:lig overzicht te geven, was ;mijn doel niet. Hen, die dit 
wenschen, zou iii: willen vcrwijzen naar het eerste gedee/te van het 
werk "The Shifting and Incidence of Taxation". 

In zijn opstel "Het begrip van Volksrijkdom" in Verspreide Econo
mischc geschriftelJ I "de Methode cn Theorie del' Staathuishoud
kunde", bIz. 6t, zegt Pierson terecht: "de maatschappij is meer dan 
een groot gezin, zij is een . organisme". "Zie daar de waarheid, 
die het uitgangspunt moet wezen van elke bese!lOuwing over eeo
mie." Evenzoo Verrijn Stuart in "Grondslagen del' Volkshuishouding", 
bIz. 73, "de menschelijke samenleving is niet een mechanisme, geheel 
van uit een centraal punt geleid, maar een organisme....." Het werk 
van Seligman "Principles of Economics" nu - is - zooals Daven
port in zijn "Value and Distribution", bIz. 444, uitnemend zegt: "of 
especial interest in this connection bij virtue of the thorough, con
sistent, and systematic manner in which he has carried this "So
ciety - as - an - organism concept" - to its logical limits...... "as an 
interpretation of the entire body of economic doctrine.......... "But 
it is nevertheless to be said that Professor Seligman is the first 
writer who has seriously undertaken to carry the doctrine to its 
logical conclusions ...... .. 

Behoudens eenige uitzonderingen, die aangegeven zijn, wordt het 
standpunt van Seligman en Calandra geheel door mij aanvaard. 

Voorzoover het tepas kwam heb ik ook de meening van andere 
schrijvers vermeld. 

U, Hoog Geleerde Bordewijk, betuig ik hierbij mijncn hartelij'ken 
dank voor de vele nutLige wenken bij de samenstelling van dit proef
schrift ontvangen. U hebt mij daardoor ten hoogste aan u verplicht. 

Mr. P. OOSTING. 
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Hoofdstuk 1. 

§ 1. ALGEMEENE OPMERKINGEN. 

Het behoeft gecn beloog, dat de vraag, op wien len slotte de 
belastingen zullen verhaaLd worden, eene kwestie is, die het ge
heele finaHciewezen beheerscht. Terecllt zegt Lallwerijns de Hoosen
daeLe in de iuleiding tol zijn proefschrirt: "La repercussion des im
pOts 1901" "Sur qui retombent definitivement les impOls?" "Il est 
mallifeste ,que ceUe question domine toute Ia Science Financiere"... 
" ....Construirc sans avoir assis ceUe base, c'est construire dans Ie 
sable mouvant..... Car a quoi bon elaborer des lois et dicter des 
preceptes it l'impot, s'il reste libre de s'y conformer ou non, bien 
mienx, si ron He sait meme pas Ie compte qu'il en fait?" 

Prof. Seligman zegt in de inleiding van zijn "Shifting and incidence 
of taxation": "the problem of the incidence of taxation is one of the 
1Il0st neglected as it is one of the most complicated subjects in 
economic science. It has indeed been treated by many writers; but 
its discussion in scientific liUCl'ature, as well as in everyday life, has 
fre,quently been marked by what Parieu calls the "Simplicity of igno
rance." Yet no topic in public finance is more important; for in 
every system of taxation, the cardinal point is its influence on the 
community. 'Without a correct analYSis of the incidence of a tax, 
no proper opinion cau be formed as to its actuaL effect or its justice." 

Vincenzo Tangorra in zijn Trattato di Scienza della Finanza Vol. I, 
1!H5, bIz. 850, maakt het volgende schema: 

I. De belastingen worden niet betaald, en dan heeft men de zoo
genaamde evasie, het olltsnappen aan de belasttng. 

II. Of weL de beLasting wordt betaald, en dan heeft men: 

A) het drukken van de bclasting op den belastingplichtige de jure, 
(de Italianen noemen dit de "percussione dell' imposta"). In onze 
taal hebben wij geen woord hiervoor, althans is mij geen geschikt 
woord hiervoor bekend. 

B) de overdracht der belasting door den belastingplichtige de 
jure op den belastingplichtige de facto. 

C) De incidentie der belasting op den belastingplichtige de facto, 
die nl. ten sloUe de belasting betaalt, zonder haar op anderen meer 
te kunnen verhalen. 

Het is speciaal de overmacht sub B genoemd, en de incidentie sub 
C, genoemd, die ik hier wiI behandelen. 

Deze overdracht van belasting geschiedt in het ruilverkeer, en weI 
door eene wijziging van de vraag of weI door eene wijziging van 
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het aanbod, al naarmate de belasting gelegd wordt op het verbruik of 
oj! de produetie. 1) Zij gesehiedt woals Tasman in zijn ,,~\fwente

ling van Belastingen" voortreffclijk opmerkt door prijswijziging, en 
dual" prijswijziging uiet anders is dan nicuwc prijsvorming, is dus 
in de ecrste plaats nooclzakelijk een oYerzieht van de prijsvormiug 
te gevcn. 

Tot cen gocd begl'ip wil ik nu Yooraf- eenige pllnlen in herinnering 
brengen hctrerrcnde de prijsyol'ming. 

Er is in het aanbocl alloos een ccnheicl, die de marge van het 
vcrlangcn aangeeft; en met ieclere verandering in het aanbod of in 
de begeerte zal deze mm'gc op- en nr.ergaan. Deze ecnheid wordt 
genocmd marginale eenhcid of marginale loeyoeging. 2) 

Waardc is zoodoende niet aileen eene uitdrukking van nut in het 
algemeen, maar van marginaal nut. 

Dc maatschappij - als een geheel genomen - stelt de waarde opcle 
dingen. De maatsehappij bestaat weliswaar uit individllen, maar hel 
is het totaal van individlleelc behoeften "that shapes value" dat waarde 
YOI'm!. De behoefte van hel individu heef! sleehts invloed op de 
waarde, yoorzoover zij op elit totaal van individlleelc behoeften 
invloed uitoefent. 3) 

Bijv.: ik schat niet aileen de belrekkelijke bevrediging, die ik yan 

Tangorra 1. a. p. bIz, 865,: Flora Manuale della Scien7,a delle 
r-inanze HI21 bIz. 285; Seligman: Shiftillg and incidence of taxa
tion bIz. 219; Tasman: Afwenteling van belastingen, Proefschrifl 
Amslerdam 1889 bIz. 2 en 3; Kaizl: die Lehre yon del' iiberwiiJ
zung der Steuern bIz. 75 en yolg.; Vocke: die Grundzflge der Fi
nanzwissenschaft 189·1 biz. 206 en yolgencle; Prince-Smith: fiber 
die Abwiilzung bIz. 46 en volg. in Gesammelte Sehriften Band I; 
Wagner: Lehr- und Handbuch del' Politischen Oekonomie vierte 
Haupt-Ableilung, Finanzwissenschaft bIz. 340 en volgende; Bieca 
Sa[erno: Scienza delle Finanze, uitgaye Dalla Volta 1916 bIz. 224 
en yolg.; Cossa: Primi Elemellti di Seienza delle Finanze uitgave 
H119 bIz. 93. 

2) Seligman: Principles of Economics 7cle editie 1916. bIz. 178 
en volg.: Er zijn twee soorten van marges: de economisehc en de 
niet-economische. Bij de ecollomische marge is er een vergelijking 
tusschen lwee of meer economisclze goederen; bij de niet-econo
mische marge is er een vcrgelijldng tusschcn een economiscil 
goed en een nief-economisch goed. Bij de cconomische marge 
heeft het goed op de marge nog een cconomischc waarde, en bij 
de niet-eeonomische marge IICeft het goed oj) de marge geen econo
misehe waarde, en is de nuttigheid en"an gelijk aan nul. 

3) Seligman: "The ecolJomic interpretation of history 1917" bIz. 
157: "Human activity is indeed the aetivily of senlient beings, 
and therefore, the history of mankind is the history of mental 
development; but human life depends upon the relation between 
the individual and his environment." 
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appels of noten kan vcrkrijgen, maar de hoeveelheid appcls, die 
ik voor dc noten kan verkrijgcn hangt ar van de bclrekkcl ijke schat
ting of waarde, die daaraan door de resl van de gemccnschap wordt 
toegekend. 

Waardc is zoodoende nid aileen een uitdrukking van marginaal nut 
- Illaar ook van sociaal marginaal nut. 

Waarde cchter heeft aileen bctcekenis, wanneer wij spreken van 
een begrensde hoeveclheid van een artikel. 4) 

\Vanncer wij aizoo hct begrip van waardc analyseel'en , mortcn 
\Vij niet allecn denken aan dc \Taag, maar ook ::Jan het aanbod, wilnt 
de eHectievc vraag naar een artikel, wordt op zichzelf ook bC'lllVloed 
door het aanbod. 

§ 2. BETEEKENIS VAN "KOSTEN." 

Wat regelt nu het aanIJod? In laatste instanlic zijn hel dc krachtcn 
del' natuur , in werking gesteld door de werkzaamheid van den mensch. 
In sommigc gevallen is de natllur zoo vrijgevig, dat de mensch niets 
bcltoeft le doen, Olll haar vruchten in zijn schoot tc zien werpen; 
ill andere gevallen is de natuur z60 gierig, dat de mensch zeUs met 
zijn ullersle krachtsinspanning slechts een kleinen voorraad goederen 
((all bemnchtigen. Tusschen deze twee uitersten in bevindt zich het 
meel'endeel van de goederen, waarvan het aanbod door menschelijke 
krach tSinspanning kan worden vergroot. Hoe meer de natuur hare 
gelwime:l voor den mensch ontsluit, des te minder kost het om het 
aanbod tc vergrootell. Maar hoe grooter de geheimzinnigheid van de 
naLuur ill di! opzicht blijft - hoe moeilijker het wordt om een aallbod 
te produceeren. 

\Vat nu zijn kosten 9 Het woord wordt in verschillende beteekcnissen 
gcbruikt. Voor den COIlSUll1ent beteekent het de prijs van een goed. 
Voor den werkgever beteekent het het bedrag aan geld, dat hij bij 
de productie uitgeeft. Voor den werkman beteekent "kosten",: moeilijk
heid van arbeid. ,\au al deze beteekenissen Jigt ten grondslag het 
begrip van opoffcriug, het nIstand doen van iets , ten einde iets anders 
eryoor terug te kunnen krijgcn. Aile opoffering brengt met zich mcde 
smart, - een smart om iels vcrveleuds tc moeten doen, of weI zich 
Ie weerhOllder, 0111 iets aangenaams te docn. 5) 

1) Seligman: Principles of Economics biz. is!) en volg. 

5) Clark: DistribuLion of Wealth biz. 222 noot: "Cost is in the 
last analysis, pain inflicted, just as utility is pleasure conferred." 

Davenport: Value and Distriblltion bIz. 573: "All costs arc merely 
Sacrifices of production reduced to terms of the priee denomina
lOI'. Costs Lhen include, amol'lg other items, all necessary indem
nities for capital outlays in production; and a time - discount 
charge upon the capital fund indebted. 
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