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Samenvatting

In de woning van belanghebbende, die een WAO-uitkering geniet, is op 30 januari 2013 op de zolderverdieping een hennepkwekerij
aangetroffen. De politie is uitgegaan van één eerdere kweek in 2012 en heeft het voordeel becijferd op € 29.442,70. Belanghebbende
heeft verklaard dat hij de zolderverdieping heeft verhuurd en dat hij € 1.000 aan huur heeft ontvangen. Op basis van de
politierapporten heeft de inspecteur € 29.442 in het belastbare inkomen van belanghebbende van 2012 begrepen. Strafrechtelijk is
belanghebbende onherroepelijk veroordeeld voor het opzettelijk aanwezig hebben op 30 januari 2013 van hennepplanten. Van de
ontnemingsvordering van € 29.442,70 is € 1.000 toegekend. In de fiscale procedure heeft belanghebbende gesteld dat het vermoeden
van onschuld is geschonden (Melo Tadeu-arrest, EHRM 23 oktober 2014, nr. 27785/10, NTFR 2014/2995). Onder verwijzing naar
HR 2 juni 2017, nr. 15/05179, NTFR 2017/1432 acht het hof aannemelijk dat er hier een ‘link’ bestaat tussen de strafrechtelijke
procedure en de onderhavige fiscale procedure. De correctie van € 29.442 ter zake van verzwegen inkomsten uit de teelt en verkoop
van hennep vindt immers louter haar grond in het strafrechtelijk onderzoek. Daarvan is belanghebbende door de strafrechter echter
vrijgesproken. Die is ervan uitgegaan dat belanghebbende geen inkomsten uit de teelt en verkoop van hennep heeft genoten doch
‘slechts’ inkomsten uit verhuur van de kamer waarin de hennepkwekerij is aangetroffen. Het vermoeden van onschuld brengt mee
dat het hof zich er rekenschap van dient te geven dat het geen twijfel doet ontstaan over de juistheid van de (gedeeltelijke)
strafrechtelijke vrijspraak. Voorts werpt het hof ambtshalve de vraag op of de belastingrechter gehouden is de belanghebbende ter
zitting de cautie te geven. In de sterke verbondenheid van het zwijgrecht met het leerstuk van de onschuldpresumptie (vgl. EHRM
17 december 1996, nr. 43/1994/490/572, BNB 1997/254 (Saunders), r.o. 68), kan een aanwijzing worden gevonden dat die vraag
bevestigend dient te worden beantwoord. Het hof heeft belanghebbende ter zitting de cautie echter niet gegeven. Materieel geeft het
hof belanghebbende het voordeel van de twijfel. Het inkomsten- en uitgavenpatroon van belanghebbende roept weliswaar vragen op
maar de inspecteur heeft zelf te weinig bewijs bijgebracht voor de conclusie dat belanghebbende inkomsten uit hennep heeft
verzwegen. Hij heeft vooral geleund op het strafrechtelijk onderzoek maar heeft nagelaten de van belang zijnde processen-verbaal in
het fiscale geding te brengen. Hierdoor is het hof niet in staat een oordeel te geven over het belangrijkste bewijsmiddel dat in de
strafzaak en ook in de onderhavige belastingprocedure is gebezigd, laat staan een van de strafrechter afwijkend oordeel, zoals door
de inspecteur wordt bepleit. Ook het eigen onderzoek van de inspecteur naar de bankafschriften acht het hof niet toereikend. De
correctie blijft beperkt tot € 1.000.

(Hoger beroep gegrond.)

Commentaar

Het bewijsoordeel

Op grond van vaste jurisprudentie dient de fiscale rechter zelfstandig een oordeel te vormen over de feiten. De fiscale rechter is niet
gebonden aan het oordeel van de strafrechter over de feiten (HR 10 maart 1999, nr. 33.840, ECLI:NL:HR:1999:AA2713). Ook ten
aanzien van de juridische vraag of de bewijsvergaring (on)rechtmatig is geweest, is de belastingrechter niet gebonden aan het oordeel
van de strafrechter. Wel oordeelt de Hoge Raad dat als de belastingrechter wil afwijken van het oordeel van de strafrechter, de
belastingrechter in zijn uitspraak de redenen voor die afwijking moet motiveren (HR 20 maart 2015, nr. 13/03959, NTFR
2015/1178). De Hoge Raad preciseert dit in zijn arrest van 2 juni 2017: ‘Uit de rechtspraak van het EHRM volgt tevens dat een
strafrechtelijke vrijspraak niet eraan in de weg hoeft te staan dat in een latere gerechtelijke procedure de gedragingen waarvan de



belanghebbende is vrijgesproken, als gevolg van minder strenge bewijsregels of op grond van aanvullend bewijs bewezen worden
verklaard, mits de rechterlijke autoriteiten door hun optreden, de motivering van hun beslissing of de door hen gebruikte
bewoordingen geen twijfel doen ontstaan over de juistheid van een vrijspraak van hetgeen de verdachte in de strafzaak werd
verweten’ (NTFR 2017/1432). Het oordeel van een strafrechter mag dus niet zomaar door een belastingrechter worden gepasseerd,
maar de belastingrechter is er niet aan gebonden. Dat is overigens ook begrijpelijk, aangezien in fiscalibus de vrije bewijsleer geldt en
in het strafrecht de strafrechter oordeelt of het feit wettig en overtuigend is bewezen. Andersom geldt dat trouwens ook: een
strafrechter dient zich rekenschap te geven van het oordeel van een belastingrechter en moet motiveren als daarvan wordt afgeweken
(HR 1 december 2015, nr. 14/00703, NTFR 2016/617).

In deze zaak is belanghebbende vrijgesproken van het telen van hennep en volgt enkel een veroordeling voor het opzettelijk
aanwezig hebben van hennep. De ontnemingsvordering is alleen toegewezen voor de huurinkomsten uit de verhuur van de
zolderkamer (waar de hennepplanten stonden) en derhalve dus niet voor eventuele inkomsten uit de kweek van hennep.

Het instellen van een strafvervolging is een ‘criminal charge’ en valt aldus onder het bereik van art. 6 EVRM. Deze waarborgen zijn
ook van toepassing op bestuurlijke boetes, zo heeft de Hoge Raad geoordeeld (19 juni 1985, nr. 22.076,
ECLI:NL:HR:1985:AC8934). Deze waarborgen gelden soms ook in situaties waarin geen sprake is van een ‘criminal charge’. Zo
werd op grond van het EHRM-arrest Melo Tadeu (23 oktober 2014, nr. 27785/10, NTFR 2014/2995) duidelijk dat de
onschuldpresumptie (art. 6, lid 2, EVRM) zich verzet tegen het uiten van twijfels in de bestuursrechtelijke procedure over de
strafrechtelijke vrijspraak. De Hoge Raad heeft op 2 juni 2017 (NTFR 2017/1432, met commentaar van Jansen) naar aanleiding van
EHRM Melo Tadeu geoordeeld dat de waarborgen van art. 6, lid 2, EVRM zich ook uitstrekken tot een bejegening van een
bestuurlijke autoriteit of gerechtelijke procedure die een ‘link’ heeft met de strafrechtelijke procedure. Toch kunnen feiten waarvan
een verdachte strafrechtelijk is vrijgesproken, worden betrokken in een belastingprocedure mits de belastingrechter geen twijfel doet
ontstaan over de juistheid van een vrijspraak van hetgeen de verdachte in de strafzaak werd verweten.

In de onderhavige zaak onderbouwt de inspecteur de vermeende inkomsten uit hennepteelt met stukken uit de strafprocedure.
Belanghebbende stelt gemotiveerd dat er een ‘link’ is tussen de strafprocedure en de belastingprocedure. Dit wordt door Hof
Arnhem-Leeuwarden aannemelijk geacht en daardoor ziet het hof zich dus gesteld een oordeel te geven over de uitkomst van de
strafprocedure. Het hof heeft zich naar mijn idee voldoende rekenschap gegeven van HR 2 juni 2017, door de onschuldpresumptie
in zijn afwegingen te betrekken en niet zomaar voorbij te gaan aan het oordeel van de strafrechter. Daarover hierna meer.

Een uitspraak die ik nog wil aanhalen is van Rechtbank Zeeland-West-Brabant, die is gepubliceerd op 2 oktober 2017 (17 augustus
2017, nr. 16.906, ECLI:NL:RBZWB:2017:5841), omdat de uitkomst met betrekking tot de onschuldpresumptie daar anders uitvalt.
De belanghebbende daar is door de strafrechter veroordeeld voor het aanwezig hebben van hennep en de ontnemingsvordering is
gebaseerd op de huurinkomsten van de verhuur. De belastingrechter vindt aannemelijk dat de belanghebbende inkomsten uit hennep
heeft genoten, omdat hij in de strafzaak heeft verklaard dat de hennep onder andere van hem was. Mede om die reden is er volgens
de belastingrechter geen schending van de onschuldpresumptie. Daarbij heeft de belastingrechter geoordeeld dat de belanghebbende
onvoldoende heeft gemotiveerd dat hij geen hennepinkomsten heeft gehad. Wellicht zou een betere motivering van de
belanghebbende tot een ander oordeel hebben geleid?

De vereiste aangifte

Tevens grijpt het hof de mogelijkheid aan om het leerstuk van de vereiste aangifte kort uiteen te zetten. De inspecteur haalt namelijk
aan dat belanghebbende de vereiste aangifte niet heeft gedaan, aangezien een aanzienlijk deel aan (hennep)inkomsten niet is vermeld.
Het is vaste jurisprudentie dat via de normale regels van stelplicht en bewijslast dient te worden vastgesteld of de aangifte zodanige
gebreken vertoont dat er relatief en absoluut aanzienlijk te weinig belasting is betaald (zie HR 24 april 2015, nr. 14/04104, NTFR
2015/1866). De inspecteur verwijst daarvoor naar stukken uit de strafprocedure, maar heeft deze niet in de fiscale zaak ingebracht.
Het hof moet dus oordelen op basis van het wél ingebrachte rapport inzake het wederrechtelijk verkregen oordeel. Nu de
belangrijkste stukken ontbreken, kan het hof de inspecteur niet volgen in zijn stelling om af te wijken van het oordeel van de
strafrechter (namelijk vrijspraak).

Daarnaast heeft de inspecteur ook nog zelf enig onderzoek gedaan. Gelet op de inkomsten van belanghebbende (WAO-uitkering,
zorgtoeslag, belastingteruggaven) kunnen de geconstateerde uitgaven (aanschaf auto, verstrekken lening, uitgaven voor
levensonderhoud) niet worden gematcht. Ook de bankafschriften geven daar geen verklaring voor. De inspecteur meent dus dat de
uitgaven zijn gefinancierd met verzwegen hennepinkomsten. Het hof oordeelt dat een dergelijk vermoeden van de inspecteur ‘niet
van iedere redelijke grond is ontbloot’. Echter, gelet op het vermoeden van onschuld moet aan belanghebbende het voordeel van de
twijfel worden gegeven. De inspecteur is dus op grond van de normale regels van stelplicht en bewijslast (via bewijsvermoedens) er
niet in geslaagd aannemelijk te maken dat belanghebbende absoluut en relatief aanzienlijke bedragen aan belasting niet heeft betaald,



dit mede in het licht bezien van het oordeel van de strafrechter. Er volgt geen omkering en verzwaring van de bewijslast.

De cautie

Het hof stelt zich ambtshalve de vraag of aan belanghebbende ter zitting de cautie moet worden gegeven, nu dit nauw samenhangt
met de onschuldpresumptie. Immers, bij verklaringen van de belanghebbende over boetes behoort de belastingrechter dit wel te doen
(art. 8:28a Awb). Zie daarvoor bijvoorbeeld ook de uitspraak van de ABRvS van 5 november 2014 (nr. 201311604/1/A3,
ECLI:NL:RVS:2014:3943), waarin het niet geven van de cautie leidt tot bewijsuitsluiting. Het hof oordeelt dat de cautie nauw
samenhangt met de onschuldpresumptie en verwijst daarvoor naar het EHRM-arrest Saunders (17 december 1996, nr.
43/1994/490/572, BNB 1997/254): ‘the right not to incriminate onself, in particular, presupposes that the prosecution in a criminal
case seek to prove their case against the accused without resort to evidence obtained through methods of coercion or oppression in
defiance of the will of the accused. In this sense the right is closely linked to the presumption of innocence contained in Article 6 § 2
of the Convention’.

Het hof heeft de cautie echter niet gegeven. De vraag is ook of dit had gemoeten. Het oordeel van de strafrechter dateert van 20
januari 2014, dus dat oordeel staat onherroepelijk vast. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de onschuldpresumptie (uit art. 6, lid 2,
EVRM) door kan werken naar een fiscale procedure. Dat staat los van het geven van een cautie, die terug te vinden is in art. 6, lid
1, EVRM en verband houdt met het recht op een eerlijk proces, waaronder het nemo-teneturbeginsel (het recht van iemand om niet
mee te werken aan zijn eigen veroordeling). Een cautie hoeft alleen te worden gegeven als sprake is van een vermoeden van een
strafbaar of beboetbaar feit (art. 29 Sv. en 8:28a Awb). Dat is in deze casus niet aan de orde en er zou dan zelfs gesteld kunnen
worden dat het geven van een cautie door de belastingrechter juist twijfel oproept over de juistheid van het oordeel van de
strafrechter!

[1] Mr. K.M.G. Demandt is advocaat bij Hertoghs advocaten.
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