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Samenvatting

Op basis van informatie uit het Rekeningenproject vermoedde de inspecteur dat belanghebbende eind 1994 rekeninghouder was bij
de KB-Lux. In zijn aangiften IB/PVV 2011 en 2012 heeft hij geen buitenlandse bankrekening aangegeven. De inspecteur heeft
daarop vragen gesteld over de bankrekening, waarop belanghebbende heeft geantwoord dat hij geen rekening in het buitenland had.
Vervolgens nam de inspecteur een informatiebeschikking. Het hof is van oordeel dat de informatiebeschikking terecht is vastgesteld.
Weliswaar heeft de strafkamer van het hof belanghebbende op grond van de voor het strafprocesrecht geldende (bewijs)regels
onherroepelijk vrijgesproken van het doen van een onjuiste aangifte, maar de belastingkamer van het hof trekt de juistheid van deze
beslissing niet in twijfel. Het gaat hier echter om een andere rechtsvraag, namelijk of de inspecteur, op basis van de voor het fiscale
procesrecht geldende regels, zich in redelijkheid op het standpunt kon stellen dat de door hem gevraagde inlichtingen en bescheiden
voor de belastingheffing van belanghebbende van belang konden zijn. Voorts overweegt het hof dat een informatiebeschikking niet
een strafmaatregel is en evenmin een maatregel waarmee de verstrekking van die informatie wordt afgedwongen. En hoewel kan
worden verdedigd dat de bewijsrechtelijke relevantie van het feit dat belanghebbende op 31 januari 1994 beschikte over een
verzwegen bankrekening met het verstrijken der jaren afneemt, ziet het hof vooralsnog geen reden om voor de onderhavige jaren
anders te oordelen dan het heeft gedaan voor de jaren 2009 en 2010.Het saldo van de bankrekening op 31 januari 1994 was
aanzienlijk. Een dergelijk saldo verdwijnt – in de regel – niet snel. Ook voor de onderhavige jaren is van belang wat er met dat
aanzienlijke tegoed is gebeurd.

(Hoger beroep ongegrond.)

Commentaar

Op basis van de informatie op een microfiche (met bij de KB-Lux aangehouden saldi per eind januari 1994) vermoedde de
inspecteur dat de belastingplichtige in 1994 over een bankrekening bij KB-Lux beschikte. In de aangiften IB/PVV 2011 en 2012
heeft de belastingplichtige geen melding gemaakt van een in het buitenland aangehouden bankrekening. Omdat niet was uit te sluiten
dat de belastingplichtige in de jaren na 1994 nog steeds houder van de gewraakte bankrekening was, heeft de inspecteur hierover
vragen aan de belastingplichtige gesteld.

De inspecteur baseerde zijn informatieverzoek op art. 47 AWR. Op grond van dit artikel is eenieder gehouden desgevraagd aan de
inspecteur de gegevens en inlichtingen te verstrekken die voor de belastingheffing van de belastingplichtige van belang kunnen zijn.
Nadat de belastingplichtige had geantwoord niet over een buitenlandse rekening te beschikken, stelde de inspecteur vervolgens een
zogenoemde informatiebeschikking vast. De grondslag hiervoor is gelegen in art. 52a AWR, op basis waarvan de inspecteur een
informatiebeschikking kan vaststellen indien met betrekking tot een op te leggen aanslag niet is voldaan aan de inlichtingen- en
inzageverplichtingen of de administratie- en bewaarverplichtingen uit de AWR, waaronder dus ook art. 47 AWR.

Interessant is dat in de onderhavige uitspraak van Hof Amsterdam geciteerd wordt uit een niet openbaar toegankelijke uitspraak van
de strafkamer van ditzelfde hof, waaruit blijkt dat belastingplichtige op 28 februari 2006 was vrijgesproken van het hem ten laste
gelegde opzettelijk doen van onjuiste en/of onvolledige aangiften IB/PVV en aangiften vermogensbelasting uit de jaren negentig.
Kennelijk had in die strafzaak als enige bewijsmiddel de hierboven genoemde informatie op het microfiche uit 1994 ten grondslag
gelegen en vond de strafkamer van het hof dat daarmee niet het wettige en overtuigende bewijs in strafrechtelijke zin was geleverd
dat belanghebbende opzettelijk een onjuiste of onvolledige aangifte had gedaan.

Gelet op deze vrijspraak van de strafrechter dient de onderhavige informatiebeschikking volgens de belastingplichtige door de



belastingrechter vernietigd te worden, omdat deze zou zijn opgelegd in strijd met het in art. 6 EVRM opgenomen vermoeden van
onschuld (vgl. EHRM 23 oktober 2014, nr. 27785/10 (Melo Tadeu), NTFR 2014/2995). Uitgangspunt is dat het instellen van een
strafvervolging als ‘criminal charge’ onder het bereik van art. 6 EVRM valt. De waarborgen uit het EVRM zijn ook van toepassing
op bestuurlijke boetes, zo heeft de Hoge Raad geoordeeld (19 juni 1985, nr. 22.076, ECLI:NL:HR:1985:AC8934). Dat deze
waarborgen soms ook in situaties gelden waarin geen sprake is van een ‘criminal charge’ blijkt uit het hierboven aangehaalde
EHRM-arrest Melo Tadeu. In dat arrest werd duidelijk dat de onschuldpresumptie van art. 6, lid 2, EVRM zich verzet tegen het
uiten van twijfels in de bestuursrechtelijke procedure over de strafrechtelijke vrijspraak.

De vraag is dus of Hof Amsterdam de juistheid van de strafrechtelijke vrijspraak in twijfel trekt door de informatiebeschikking in
stand te laten. Dat lijkt mij eigenlijk niet, om dezelfde reden die Hof Amsterdam zelf ook aanvoert. In deze belastingprocedure over
de informatiebeschikking staat namelijk een andere rechtsvraag dan in de strafprocedure centraal: namelijk de vraag of de inspecteur
– op basis van de voor het fiscale procesrecht geldende regels – een informatieverzoek op grond van art. 47 AWR kon doen en (in
het verlengde daarvan bij het niet voldoen aan de informatieverplichting) een informatiebeschikking kon vaststellen.

Aan de inspecteur komt in dit verband een ruime bevoegdheid toe. Het is, zo blijkt uit de jurisprudentie van de Hoge Raad, reeds
voldoende dat de inspecteur zich, gelet op de hem ter beschikking staande gegevens, in redelijkheid op het standpunt kan stellen –
c.q. een redelijk vermoeden kan hebben – dat de door hem gevraagde informatie van belang kan zijn voor de belastingheffing van
degene van wie deze wordt gevraagd (zie recent HR 20 oktober 2017, nr. 16/05582, NTFR 2017/2621, maar ook HR 18 december
2015, nr. 15/00040, NTFR 2016/403 en HR 18 april 2003, nr. 38.122, NTFR 2003/759). In dit verband had de belastingplichtige
nog gesteld dat de bewijskracht van de microfiche uit 1994 – die ten grondslag lag aan het onderhavige informatieverzoek – voor de
onderhavige jaren (2011 en 2012) te verwaarlozen was. Het hof onderkent weliswaar dat de bewijsrechtelijke relevantie van het feit
dat belanghebbende op 31 januari 1994 beschikte over een verzwegen bankrekening met het verstrijken der jaren afneemt, maar
meent toch dat deze informatie van belang kan zijn voor de belastingheffing in 2011 en 2012. Daarbij speelde, zo begrijp ik uit de
uitspraak, voor het hof een rol dat het saldo van de bankrekening op 31 januari 1994 aanzienlijk was en dat een dergelijk saldo in de
regel niet snel verdwijnt. Volgens het hof is het dus ook voor de onderhavige jaren van belang wat er met dat aanzienlijke tegoed is
gebeurd. De vraag is wel waar de grens in dit soort zaken dient te worden getrokken. Hier is sprake van een (vermeende)
bankrekening uit 1994, dus van zeventien jaar vóór (het belastingjaar) 2011. Bij welk saldo op een dergelijke buitenlandse
bankrekening is de conclusie dan wél gerechtvaardigd dat die informatie niet meer van belang kan zijn voor de belastingheffing?
(Redactie: door belanghebbende is beroep in cassatie ingesteld onder HR nr. 17/04379)

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