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Samenvatting

Belanghebbende exploiteerde in de onderhavige jaren een coffeeshop. In 2009 is in een pand een hoeveelheid drugs aangetroffen
waarvan de strafkamer van de rechtbank aannemelijk heeft geacht dat deze voorraad aan belanghebbende toebehoorde. Bij
belanghebbende is een boekenonderzoek ingesteld. De inspecteur stelt zich onder meer op het standpunt dat belanghebbende voor de
jaren 2010 tot en met 2012 niet heeft voldaan aan zijn administratieverplichtingen en de inspecteur heeft dienaangaande een
informatiebeschikking afgegeven. De rechtbank is van oordeel dat zo al de voorraad aan belanghebbende toebehoorde, dit niet
betekent dat belanghebbende ook in 2010 tot en met 2012 over een voorraad drugs beschikte. De enkele stelling dat de administratie
in de onderhavige jaren hetzelfde is ingericht als in 2007 tot en met 2009 (toen de administratie is verworpen) is onvoldoende om de
administratie te verwerpen.

(Beroep ongegrond.)

Commentaar

Belanghebbende is administratieplichtig in de zin van art. 52 AWR. Administratieplichtigen zijn op grond van art. 52 AWR verplicht een
administratie te voeren en verplicht de tot deze administratie behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers te bewaren.
Deze verplichtingen gelden naast de inlichtingenverplichtingen die zijn opgenomen in art. 47 AWR.

De administratie moet worden gevoerd naar de eisen van het betreffende bedrijf, het zelfstandige beroep of de werkzaamheid. Wat
moet worden verstaan onder de ‘eisen van het betreffende bedrijf’ is nader ingevuld in de jurisprudentie. Zo moet een coffeeshophouder
ook een inkoop- en voorraadadministratie voeren van de aanwezige voorraad softdrugs (inclusief de zogenoemde ‘stash’, dat wil
zeggen de niet gedoogde eigen voorraad drugs). Hieraan doet niet af dat het in de branche niet gebruikelijk zou zijn een inkoop- en
voorraadadministratie te voeren en dat het voeren daarvan tot problemen in de strafrechtelijke sfeer kan leiden (zie HR 31 mei 2013,
nrs. 11/03452 en 11/03456, NTFR 2013/1220).

Art. 52a, lid 1, AWR bepaalt vervolgens dat – indien met betrekking tot een op te leggen aanslag, navorderingsaanslag,
naheffingsaanslag of een te nemen beschikking – niet volledig wordt voldaan aan de administratieverplichting van art. 52 AWR, de
inspecteur dit kan vaststellen bij voor bezwaar vatbare beschikking (de zogenoemde ‘informatiebeschikking’). Uit de jurisprudentie van
de Hoge Raad volgt dat de inspecteur bij schending van de administratieplicht een informatiebeschikking moet vaststellen voordat de
bewijslast kan worden omgekeerd en verzwaard (zie HR 2 oktober 2015, nr. 14/02335, NTFR 2015/2709).

In de onderhavige zaak is in geschil of de inspecteur voor de jaren 2010 tot en met 2012 terecht een informatiebeschikking heeft
afgegeven. De inspecteur stelt daarbij dat belanghebbende voor deze jaren verzuimd heeft te voldoen aan de administratieplicht van art.
52 AWR. Belanghebbende had – aldus de inspecteur – de administratie over 2010 tot en met 2012 op dezelfde wijze gevoerd als van
2007 tot en met 2009. Ten aanzien van laatstgenoemde jaren had Rechtbank Zeeland-West-Brabant op 1 mei 2015 al geoordeeld dat
het aan belanghebbende is te wijten dat een behoorlijke administratie ontbreekt, omdat hij niet heeft geadministreerd wat hij ter zake
van de inkoop heeft betaald, maar de winst heeft afgeleid uit de verkopen (nrs. 13/7229, 13/7232 en 13/7237,
ECLI:NL:RBZWB:2015:2863).

Terecht komt de rechtbank tot de conclusie dat de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat de administratie over de jaren 2010 tot
en met 2012 op dezelfde wijze is ingericht als die over de jaren 2007 tot en met 2009. De belanghebbende had namelijk – voorafgaand
aan de informatiebeschikking – geen informatie verstrekt met betrekking tot de administratie over de jaren 2010 tot en met 2012.
Bovendien had de controlerend ambtenaar – zo bleek uit het controlerapport naar aanleiding van een bedrijfsbezoek in november 2014
– de administratie niet ingezien. Ook had belanghebbende tijdens de bezwaarfase niet bevestigd dat de administratie in 2010 tot en
met 2012 op dezelfde wijze is ingericht als die over 2007 tot en met 2009.



In het verlengde van vorenstaande maakt de inspecteur volgens de rechtbank ook niet aannemelijk dat belanghebbende in de jaren
2010 tot en met 2012 nog gebruik heeft gemaakt van een eigen niet gedoogde voorraad drugs (stash) die hij niet in de administratie
heeft verantwoord. De inspecteur had weliswaar gewezen op een uitspraak van de strafkamer van Rechtbank Middelburg van 5 juni
2012 (nr. 12/700227-09, ECLI:NL:RBMID:2012:BW7416), maar daaruit kon alleen worden afgeleid dat belanghebbende in 2009 de
beschikking had over een stash. Een en ander kon – naar mijn mening terecht – voor de onderhavige jaren niet als bewijs dienen.

[1] Mr. A. Wolkers is werkzaam als Knowledge Counsel bij Hertoghs advocaten.
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