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1. Inleiding 

a. Een historische situering 

O p het punt van de lokale fiscaliteit bestond vóór 1800 een zeer grote diversiteit in Neder
land. Naast personele en grondbelastingen werden vooral accijnzen geheven, in de regel 
als toeslagen op de landsbelastingen.1 In sommige dorpen kende men een hoofdgeld voor 
de bestrijding van de onkosten van het plaatselijk bestuur.2 Veel vaker golden op het platte
land hoofdelijke omslagen met een niet-lokale bestemming. Het betrof hier eenmalige 
heffingen ten behoeve van bijzondere ondernemingen van de Staten3 ofwel - onder meer 
in het Zuiden - hoofdelijke omslagen, die elk j aa r in de plaats kwamen van bepaalde 
accijnzen uit de gemene middelen. Door verschillende Staten werden in de achttiende 
eeuw familiegelden en personele quotisaties goedgekeurd als gewestelijke belastingen ge
baseerd op veronderstelde (vermoede) inkomsten.4 

In 1806 werden de plaatselijke belastingen grotendeels omgevormd tot een uniform 
systeem van opcenten op de rijksbelastingen te weten de accijnzen, de personele belastin
gen (naar de grondslagen huurwaarde, deuren en vensters, haardsteden, meubelen, 
dienstboden en paarden) en de grondbelasting. De patentbelasting stond buiten het fiscale 
terrein van de gemeente. Dit stelsel werd gehandhaafd in de grondwetten van 1814 en 
1815. Afzonderlijke gemeentelijke accijnzen en directe belastingen bleven echter bestaan.5 

Het K. B. van 4 oktober 1816 (Stbl. nr. 54) omtrent de plaatselijke belastingen liet de moge
lijkheid 5 additionele percenten van de hoofdsom der grondbelasting en van de personele 
belasting te innen, voorts onderhoudsomslagen, hoofdelijke omslagen en accijnzen. In 
de steden lag een zwaar accent op deze laatste belastingen, te meer daar de omslagen 
qua opbrengst tegen vielen en tot talrijke bezwaren aanleiding gaven. De wet van 12 juli 
1821 (Stbl. nr. 9), de zogenaamde Beginselenwet, bracht hierin geen verandering.6 

De Gemeentewet van 29 jun i 1851 (Stbl. nr. 81) impliceerde een grotere zelfstandigheid 
van de gemeenten ten opzichte van het rijk en de provincie. De wetgever gaf opnieuw blijk 
van een uitgesproken voorkeur voor gemeentelijke opcenten boven andersoortige heffin
gen. Hoofdelijke omslagen of plaatselijke accijnzen mochten niet geheven worden voordat 
een max imum aan opcenten was bereikt. Bovendien verklaarde de minister uitdrukkelijk 
weinig voor zware hoofdelijke omslagen te voelen wegens de willekeur die aan de belasting 
verbonden zou zijn. De heffing diende te geschieden (art. 243) 'naar grondslagen, die voor 
een redelijke maatstaf van het inkomen der belastingschuldigen te houden zijn', doch in 
de praktijk bleek dit moeilijk te realiseren. Overigens had hij evenzeer grote bezwaren 
tegen gemeentelijke accijnzen.7 Na 1851 bleken de gemeenten - vooral een aantal grote 
steden - hun snel groeiende budgetten meer en meer te financieren met steeds zwaardere 
en steeds meer omstreden plaatselijke accijnzen. Dit leidde op 7 juli 1865 tot de wettelijke 
afschaffing van bijna alle plaatselijke accijnzen (Stbl. nr. 79) waardoor de hoofdelijke omsla
gen aanzienlijk aan betekenis wonnen. In de grote gemeenten kwam de afschaffing van 
de plaatselijke accijnzen overigens veel harder aan dan in de dorpen en kleine steden, waar 
men zich vanouds redelijk in staat achtte hoofdelijke omslagen op te leggen conform een 
zeker draagkrachtprincipe.8 De scherpe omslag na 1865 wordt zichtbaar in onderstaande 
tabel. Bovendien valt een enorme groei van de gemeentelijke inkomstenbelasting te consta
teren rond de Eerste Wereldoorlog (cijfers in miljoenen guldens). 

1849 1865 1870 1900 1920 

1. opcenten en aandeel in rijksbelastingen 
(grond-, personele, dividend- en tantiè
mebelasting) 

2. hoofdelijke omslagen en plaatselijke in
komstenbelastingen 

3. plaatselijke accijnzen 
4. overige lokale rechten en belastingen 

0,8 

2,5 

6,6 
0,0 

9,9 

2,5 

4,5 

9,1 
0,1 

16,2 

10,5 

5,5 

0,5 
0,2 

16,7 

8,0 

14,3 

2,3 

24,6 

29,7 

185,0 

12,5 

227,2 

Bron: D. Simons, 'Gemeentefinanciën', 358 en 262. 
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Tegen het einde van de negentiende eeuw begonnen de plaatselijke hoofdelijke omslagen 
steeds meer de vorm aan te nemen van een belasting op het geschatte inkomen (al dan 
niet op basis van verplichte aangiften) in plaats van een belasting op het vermoede inkomen 
afgeleid van uiterlijke kenmerken. In 1900 zijn er 800 gemeenten die de hoofdelijke omslag 
naar het geschatte inkomen heffen tegen nog maar 244 naar het vermoede inkomen. De 
wet van 24 mei 1897 (Stbl. nr. 156) schreef voor dat de heffing proportioneel en niet progres
sief diende te zijn, doch die van 21 september 1900 (Stbl. nr. 164) liet een beperkte progressie 
toe. De wet van 30 december 1920 {Stbl. nr. 923) verruimde het gemeentelijke belastingge
bied aanzienlijk, onder meer met een dividend- en tantièmebelasting. De heffing van 
de hoofdelijke omslag, nu gemeentelijke inkomstenbelasting geheten, bleef voortbestaan, 
doch de regeling van de aanslagen en de invordering werden naar de Rijksbelastingadmi
nistratie overgebracht. Kohieren van de gemeentelijke hoofdelijke omslag komen na 
1921/1922 dan ook niet meer voor.9 

b. Een visuele kennismaking 

De afbeelding op pagina 14 laat een bladzijde zien uit het kohier van de hoofdelijke omslag 
der gemeente Beek (L), dienstjaar 1864;10 ware grootte ca. 33 x 41 cm. Kolom 1 geeft 
het volgnummer, kolom 2 naam en beroep van de belastingschuldigen, met woonplaats/ 
adres in kolom 3. In kolom 4 staat de klasse waarin de belastingplichtige op grond van 
de gemeentelijke verordening op de hoofdelijke omslag is ingedeeld, met in kolom 5 het 
verschuldigde bedrag. Kolom 6 geeft betalingsgegevens (voor evt. betaling in twee termij
nen): n u m m e r in het journaal van de ontvanger (a, d); dagtekening van de betaling (b, 
e); het ontvangen bedrag (c, f). 'Aanmerkingen' komen in kolom 7. 

Wat betreft de representativiteit van de afbeelding moet worden opgemerkt, dat de 
indeling van de kohieren varieert naar tijd en plaats. Sommige gegevens kunnen ontbreken 
(b. v. de klasse-indeling in het kohier van Beek, 1894). 

2. De administratieve ontstaansgeschiedenis van de kohieren 

a. De formele grondslag 

Naar gelang de behoefte aan middelen ter dekking van plaatselijke uitgaven mocht de 
hoofdelijke omslag (1851-1922) door gemeenten geheven worden op basis van de Gemeen
tewet (van 29 juni 1851, SM. nr. 81), artt. 232-233 en 240, waarbij later met nadere wetge
ving ter zake van gemeentebelastingen rekening moest worden gehouden.1 1 

b. De uitvoeringsbesluiten en -procedures 

O p basis van deze wetten ging de gemeenteraad over tot het vaststellen van uitvoerings
verordeningen 'op de heffing' en 'op de invordering'. In vele gemeenten zijn deze verorde
ningen frequent bijgesteld of herzien. De verordening 'op de heffing' bevatte onder meer 
bepalingen aangaande de totale som die met behulp van de hoofdelijke omslag moest 
worden opgebracht, de grondslag van de belasting (vermoedelijk inkomen, geschat inko
men, met eventuele nadere aanwijzingen en/of vaststelling van een aangiftebiljet), de klas
senindeling van de belastingplichtigen en het percentage verschuldigde belasting. 

De verordening 'op de invordering' schreef voor dat de burgemeester (al of niet met 
assistentie van of vervangen door een commissie) het kohier opstelt, dat de gemeenteraad 
vervolgens het kohier vaststelt en dat het na goedkeuring door Gedeputeerde Staten naar 
de gemeentelijke ontvanger moet worden gezonden ter invordering. In een vroeg stadium 
konden bezwaren worden ingediend, een mogelijkheid waarvan druk gebruik gemaakt 
werd. Het kohier kon worden vervaardigd aan de hand van een legger, die meerdere j a ren 
meeging. Na vaststelling van dit primitieve kohier konden voor nieuwe aanslagen in de 
loop van het j aa r nog suppletoire kohieren worden opgemaakt. De legger vertoont in de 
regel een geografische ordening van de belastingplichtigen (per straat of wijk). In vele 
steden kende men bovendien al of niet gedrukte alfabetische naamlijsten van de aangesla-
genen op het kohier van de hoofdelijke omslag. Soms vindt men een alfabetische ordening 
binnen de aangebrachte klassenindeling, soms een geheel alfabetische ordening met een 
klasse-aanduiding per naam. 
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In Zevenaar (1873) vielen onder de hoofdelijke omslag alle gehuwden en alle personen 
boven de twintig j a a r die hun hoofdverblijf in de gemeente hielden. Vrijgesteld waren 
gehuwde vrouwen, dienstboden en inwonende kinderen zonder eigen inkomen, armlas
tigen en andere onvermogenden.1 2 In Westdongeradeel (Fr.) droeg slechts 60% van de 
belastingplichtigen bij tot de hoofdelijke omslag, omdat het inkomen van velen beneden 
een aldaar gehanteerde belastingvrije voet lag.13 Tijdelijk aanwezigen dienden naar rato 
te betalen. De wet van 24 mei 1897 (Stbl. nr. 156) voorzag in de regeling dat woon- en 
werkforensen een derde van de aanslag over een vol j aa r dienden te betalen.14 

De gemeenten kennen ieder hun eigen geschiedenis van uitvoeringsbesluiten en -proce
dures. De soms kleine, soms wat grotere verschillen in de manier waarop de gemeenten 
van het wettelijk kader gebruik maakten kunnen enigszins worden aangegeven. 

Er zijn verschillen tussen de gemeenten en veranderingen in de tijd ten aanzien van 
het concreet vaststellen van het belastbaar inkomen. De Friese gemeente Westdongeradeel 
kende sedert 1862 de hoofdelijke omslag. Vanaf 1871 wordt een commissie 'van voorlich
ting bij de opmaking van het kohier van hoofdelijken omslag' vermeld. Het inkomen werd 
steeds geschat, althans zeker tot 1899. De aangifte werd in deze periode niet ingevoerd. 
Het is niet erg duidelijk, hoe men de nodige informatie verzamelde, speciaal betreffende 
winkeliers en landbouwers. Wellicht schatte men in het laatste geval een bedrag per koe 
en per oppervlaktemaat. Het aangenomen bedrag kon variëren naar gelang conjunctuur 
en omstandigheden. In 1862 werd een uitgebreide definitie van inkomen vastgesteld: uit 
bezit of vermogen, zowel roerend als onroerend, en uit arbeid. Wel werden aftrekposten 
gehanteerd. Vanaf 1871 ging men vermoedelijk de lagere inkomens nauwkeuriger schat
ten. De aanslagen voor inkomen uit onroerend goed, uit roerend goed en uit arbeid en 
bedrijf werden gedurende de gehele periode afzonderlijk gespecificeerd.15 

In Zevenaar werd nog in 1873 gewerkt met zetters die het vermoedelijk inkomen 
moesten vaststellen op basis van (1) inkomsten van vaste e igendommen, zakelijke rechten, 
rentegevende schulden, kapitalen en aandelen, (2) bezoldigingen, (3) pensioenen en 
(4) bedrijfsinkomsten, 'terwijl de leefwijze en bekende verteringen als hulpmiddel mogen 
worden gebruikt voor de plaatsing in de klassen'.16 In Arnhem werden krachtens raads
besluit van 7 november 1874 soortgelijke grondslagen vastgesteld met de door tijdgenoten 
reeds curieus geachte toevoeging dat met name diende te worden gelet op het aantal dienst
boden 'en of zij al dan niet livrei dragen'. In 1877 werd opgemerkt: 'zij die de (gepubliceer
de) staten doorlopen vinden daarin weinig aanmoediging tot nauwgezetheid, wanneer 
zij zien, welke medecontr ibuabelen in hunne of zelfs lagere klassen zijn gebracht'. O p 
20 oktober 1877 werd overigens besloten tot de verplichte aangifte. Pas in 1902 werd een 
controlerend ambtenaar voor de gemeentelijke belastingen aangesteld.17 

In Groningen werd de hoofdelijke omslag geïntroduceerd in 1856. Het college van B&W, 
bijgestaan door een enkele ambtenaar, moest de aanslag vaststellen. Het kon hierbij steu
nen op gegevens van het College van zetters van de rijksbelastingen, maar moest bovendien 
letten op 'de vertering en besparing en den uiterlijken staat'. Tussen 1856 en 1866 werden 
zowel huurwaarde als inkomen als grondslag voor de heffing genomen, daa rna alleen het 
inkomen. Hier toe werden ook de inkomsten uit vermogen gerekend. Vanaf 1866 konden 
de belastingplichtigen zelf aangifte doen. Invulling van het summiere aangiftebiljet was 
niet verplicht. In 1883 werd een uitgebreider biljet ontworpen en werd een commissie 
van ingezetenen aangesteld met als taak B&W te adviseren bij het opstellen van het kohier. 
Pas in 1889 werd een progressief tarief ingevoerd. Na een discussie van zes j a a r werd 
in 1901 de aangifte verplicht.18 

c. De betrouwbaarheid van de informatie uit de kohieren 

Hoe precies de hoogte van de vermoedelijke geschatte inkomsten werd vastgesteld is moei
lijk te achterhalen. Meestal geeft de lokale verordening op de heffing enige maatstaven 
aan, die naarmate de eeuw voortschrijdt steeds duidelijker worden. Rond 1900 zijn aangif
tebiljetten geen zeldzaamheid.1 9 Een concrete verificatie van de betrouwbaarheid van de 
bron aan de hand van andere bronnen is de auteurs niet bekend. Enkele historische onder
zoekers (zie 3, c3) gebruiken de bron onder enig voorbehoud. Wellicht is het mogelijk 
in sommige plaatsen en in sommige ja ren een werkelijke toetsing uit te voeren. Ook kan 
de studie van bezwaarschriften, de vergelijking vanjaar tot jaar, de vergelijking met leggers 
en met andere bronnen enig resultaat opleveren (zie 3, b2). 
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3. Verwijzende notities 

a. Vindplaatsen 

Gemeente-archieven (zowel primitieve als suppletoire kohieren). 

b. Aanvullende bronnen 

1. Bronnen in het gemeente-archief gerelateerd aan de uitvoering van de hoofdelijke 
omslag: 
a. Stukken betreffende de gemeentelijke verordeningen (notulen, verordenings- en be-

sluitenboeken, publicatiebladen, goedkeuringen door het Ministerie van Binnen
landse Zaken, afdeling Binnenlands Bestuur, Koninklijke Besluiten). 

b. Stukken betreffende de gemeentebegroting en -rekening. 
c. Stukken betreffende de opstelling van kohieren (aantekeningen, leggers, kladkohie

ren, stukken van colleges van zetters, aangiftebiljetten). 
d. Stukken betreffende publicatie van kohieren. 
e. Stukken betreffende bezwaren (correspondentie, notulen van (besloten) vergaderin

gen van de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten). 
f. Stukken van de gemeente-ontvanger (betalingsregisters e. d.). 

2. Bronnen die kunnen dienen bij de toetsing van de betrouwbaarheid van de kohieren: 
a. Zie lc, Ie en lf. 
b. Kohieren van de Rijksinkomstenbelasting (eveneens gebaseerd op schattingen van 

inkomen; soms in gemeente-archieven). 
c. Voogdij-administraties (met inkomens- en belastinggegevens; in de bij rijksarchie

ven berustende archieven van kantongerechten en arrondissementsrechtbanken). 
d. Familie- en bedrijfsarchieven (met eveneens inkomens- en belastinggegevens; in de 

gemeente- en rijksarchieven en bij particulieren). 
e. Memories van Successie (informatie over belastingschulden; in de rijksarchieven). 

c. Literatuur 
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ficatie. 

R. T. Griffiths, 'The Role of Taxation in Wage Formulation in the Dutch Economy 
in the First Half of the Nineteenth Century' , in: Ondernemende Geschiedenis, 's-Gravenhage 
1977, 260-271. 
Bestudeert onder meer de rol van de plaatselijke indirecte en directe belastingen in 
het proces van de economische ontwikkeling op macro-niveau. 

J . A. de Jonge, 'Delft in de negentiende eeuw. Van stille nette plaats tot cent rum van 
industrie', in: Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, 37 (1974) 145-248. 
Vooral blz. 173 (tabel van de verdeling van het inkomen van de hoogst aangeslagenen 
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T. Lansink, 'Kleine zelfstandigen in Zevenaar, 1878-1886', Doesburg 1980. Niet ge
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publiceerde scriptie, Katholieke Universiteit Nijmegen. 
Korte uiteenzetting omtrent de ontstaansgeschiedenis van de kohieren van 1878 en 
1886; de kohieren zijn gebruikt om de evolutie van het inkomen in Zevenaar na te 
gaan tussen 1878 en 1886, in verband met het probleem van de ongelijkheid van inko
men en (vooral) de positie van de middenstand tijdens de agrarische depressie; de kohie
ren zijn op het niveau van individuele belastingplichtigen gecombineerd met het bevol
kingsregister en het patentregister. 

J . M . M , de Meere, ' Inkomensgroei en -ongelijkheid te Amsterdam 1877-1940. Een 
schets', in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 5 (1979) nr. 13, 3-46. 
Substantiële uiteenzetting omtrent de ontstaansgeschiedenis der kohieren; deze wor
den gebruikt om het effect te bestuderen van versnelde economische groei op inkomens
ongelijkheid. 

E .G. Mudde , 'De hoofdelijke omslag in de stad Eindhoven van 1865-1931', Leiden z . j . 
Ongepubliceerde scriptie Rijksuniversiteit Leiden. Aanwezig in de bibliotheek in het 
Streekarchief Zuid-Oost Brabant te Eindhoven. 

H. Schmal, 'Forensenbelasting en forensisme op Amsterdam tussen 1898 en 1928', 
in: Geografisch Tijdschrift, 19 (1985), 6-19. 
Gebruikt de hoofdelijke omslag, m .n . het primitief kohier forensen voor 1917/18. 

H . de Vries, Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland, 1878-1895, Wage
ningen 1971, vooral blz. 74-77. 
Substantiële uiteenzetting omtrent de ontstaansgeschiedenis van kohieren betreffende 
de ja ren 1862-1892; de bron wordt gebruikt om de evolutie van het inkomen in Westdon-
geradeel 1862-1892 na te gaan, onder meer in verband met het probleem van de platte-
landsmigratie tijdens de agrarische depressie. 

4. Mogelijke gebruikswijzen van de kohieren van de hoofde
lijke omslag in het historisch onderzoek 
a. Themata 

1. In het kader van de geschiedenis van gemeentefinanciën en -belastingen. 
2 Onderzoek naar de (relatieve) inkomensontwikkeling van personen, bevolkingsgroe

pen, beroepscategorieën en gemeenten. 
3. Onderzoek naar sociale status, sociale stratificatie, inkomensongelijkheid in gemeenten 

en tussen gemeenten. 
4. Familie-historisch onderzoek. 

b. Het verrijken van de kohieren met informatie uit andere bronnen 

Aangezien de kohieren namen bevatten kan in principe overgegaan worden tot combinatie 
van gegevens met onder meer de namen uit het bevolkingsregister, de burgerlijke stand, 
registers en kohieren van andere belastingen, het kadaster, memories van successie, nota
riële archieven enzovoort. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat de kohieren 
vaak belangrijke groepen uit de bevolking niet bevatten. Vanuit de legger of het bevolkings
register kan zo nodig worden bepaald wie niet als belastingplichtige werd beschouwd en 
wie om welke reden dan ook geen aanslag kreeg. 
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Afbeelding: Kohier van de hoofdelijke omslag (foto: Rijksarchief i i Limburg). 
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