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Inkeren: beter net op tijd, dan niet!

mr. K.M.G. Demandt

Inkeren op 30 juni 2014 (één dag vóór 1 juli a.s.) zonder boete is mogelijk!

De inkeerregeling houdt de gemoederen de afgelopen tijd flink bezig. Meerdere malen zijn nieuwsberichten [1] over

het aantal inkeerders verschenen: de een nog opvallender dan de ander. Momenteel ontvangt de Belastingdienst

zo’n 100 inkeermeldingen per dag met een gemiddelde waarde van € 500.000 per inkeerder. [2] De oorzaak voor

deze toename kan worden gevonden in de versoepeling van de inkeerregeling en de wankelende of al omgevallen

(lees: Luxemburg, Oostenrijk [3] en Zwitserland [4] ) bankgeheimen. [5] Na de uitspraak van de staatssecretaris

van Financiën over een eventuele verdere versoepeling van de inkeerregeling (‘Wees er snel bij, want het is nu of

nooit’ [6] ), proberen belastingplichtigen nog voor 1 juli 2014 schoon schip te maken en een boete te voorkomen. Uit

de wet blijkt dat belastingplichtigen alsnog juiste en volledige aangifte moeten doen dan wel juiste en volledige

inlichtingen, gegevens of aanwijzingen moeten verstrekken om gebruik te kunnen maken van de inkeerregeling.

Maar wat wordt hieronder verstaan? Is het melden vóór 1 juli a.s. voldoende voor een geldige inkeer en kan

daardoor de boete worden ontlopen? Dienen alle relevante bankbescheiden worden verstrekt voordat sprake is van

juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen? Of geldt zelfs dat de gehele inkeerprocedure voor deze

datum (onherroepelijk) moet zijn afgewikkeld?

In de artt. 67n en 69, lid 3, Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (hierna: AWR) zijn respectievelijk de

bestuursrechtelijke en de strafrechtelijke inkeerregelingen opgenomen. Een belastingplichtige kan nadat hij een

onjuiste of onvolledige aangifte heeft gedaan of had moeten doen, opteren voor de inkeerregeling door alsnog een

juiste en volledige aangifte in te dienen, dan wel juiste en volledige inlichtingen, aanwijzingen of gegevens te

verstrekken aan de inspecteur. Dit moet plaatsvinden voordat de belastingplichtige weet of redelijkerwijs moet

vermoeden dat de inspecteur van de onjuistheid of onvolledigheid op de hoogte is. Hiervoor is niet van belang dat

dit vermoeden al bij de Belastingdienst bestaat: alleen als bij de belastingplichtige dit vermoeden bestaat is geen

inkeer meer mogelijk. Een belastingplichtige is in ieder geval niet tijdig indien de belastinginspecteur vragen heeft

gesteld over buitenlandse vermogensbestanddelen, als een boekenonderzoek wordt aangekondigd waarbij het

buitenlandse vermogen aan het licht kan komen en als door de FIOD is aangekondigd dat een onderzoek jegens

hem loopt inzake buitenlandse tegoeden. [7]

De huidige regeling is per 2 september 2013 versoepeld. Na 1 juli 2014 herleeft de inkeerregeling, in de zin dat bij

een vrijwillige verbetering een boete wordt opgelegd van 30% (10% van het maximum van 300%). Na 1 juli 2015

wordt de inkeerregeling aangescherpt: er kan dan een boete worden opgelegd van 60% (20% van het maximum van

300%). Reden genoeg om nu in te keren en een boete te voorkomen. Daarnaast vormen de ontwikkelingen op het

gebied van de internationale inlichtingenuitwisseling en het versoepelde boeteregime vormen voor velen eveneens

redenen genoeg om in te keren. De tijdelijke verruiming ziet enkel op aanslagbelastingen. [8]

De inkeerprocedure

De procedure om in te keren verloopt volgens een vast stramien. Door het grote aantal inkeerders per dag is een

dergelijke procedure ook tot ‘lopende band werk’-verworden bij de Belastingdienst. Belastingplichtigen kunnen zelf

besluiten om in te keren door middel van het formulier ‘Verklaring vrijwillige verbetering buitenlands vermogen’ op de

site van de Belastingdienst. [9] Veel mensen laten zich echter bijstaan door hun adviseur of gaan op zoek naar een

advocaat. De inkeerprocedure start met het versturen van een inkeermelding aan de Belastingdienst. De

Belastingdienst reageert met een ontvangstbevestiging en – nadien – met een vragenbrief. De adviseur of advocaat

beantwoordt deze vragenbrief en vervolgens worden al dan niet nadere vragen gesteld door de behandelend

inspecteur. Tot slot volgt de vaststellingsovereenkomst en de navorderingsaanslag. Uit de praktijk blijkt dat

buitenlandse banken veelvuldig aanvragen ontvangen voor het aanleveren van de bescheiden in het kader van de
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Nederlandse inkeerregeling. Hierdoor kan de wachttijd voor de ontvangst van de bankstukken bij de gemiddelde

bank inmiddels oplopen tot twee maanden.

Een geldige inkeer

Om te kunnen spreken van een inkeer moet zijn voldaan aan de voorwaarden van art. 67n AWR. [10] Art. 67n AWR

rept over het doen van een juiste en volledige aangifte, dan wel het verstrekken van juiste en volledige inlichtingen,

gegevens of aanwijzingen. In het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB) is hierover opgenomen dat de

belastingplichtige de inspecteur uitdrukkelijk kenbaar moet maken dat en tot welk bedrag (gedeeltelijk) niet is

betaald. Van ‘uitdrukkelijk kenbaar maken’ is sprake als de belastingplichtige een afzonderlijke opgave aan de

inspecteur verstrekt die hem in staat stelt om zonder nader onderzoek een juiste belastingaanslag op te leggen.

[11]

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat van een geldige inkeer sprake is als wordt voldaan aan de voorwaarden

uit art. 67n AWR. De vraag is vervolgens wat voldoende is om onder de noemer ‘juiste en volledige inlichtingen en

gegevens, waarmee de inspecteur zonder nader onderzoek een juiste belastingaanslag kan opleggen’ te vallen?

Op het informatieblad Verbetering/inkeerregeling van de Belastingdienst staat het volgende:

‘Hoe maakt u gebruik van vrijwillige verbetering?

U maakt gebruik van de inkeerregeling door alsnog juist en volledig aangifte te doen. Of u verstrekt alsnog

schriftelijk de juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen.

U kunt verzwegen buitenlands vermogen opgeven door het invullen van het formulier Verklaring vrijwillige

verbetering Buitenlands vermogen. Naast downloaden van onze internetsite kunt u dit formulier ook krijgen bij uw

belastingkantoor.’ [12]

Daarnaast staat op de website van de Rijksoverheid:

‘Zwartspaarders die schoon schip willen maken, kunnen vanaf 2 september 2013 gebruik maken van een tijdelijk

versoepelde inkeerregeling. Wie zichzelf voor 1 juli 2014 vrijwillig meldt bij de fiscus, hoeft geen boete te betalen.

Dat heeft staatssecretaris Weekers van Financiën bekendgemaakt. Deze maatregel hangt samen met het

Wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst dat gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd.

“Zwartspaarders doen er goed aan zich te melden bij de fiscus. De Belastingdienst kan straks tot 12 jaar terug

aanslagen en boetes opleggen bij zwartspaarders en fraudeurs. Mensen die zichzelf melden voor 1 juli volgend jaar,

ontlopen de boete. Daarna is het klaar met de coulance”, aldus Weekers.’ [13]

In de bovenstaande teksten wordt verwezen naar de ‘juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen’ uit

art. 67n AWR. De Belastingdienst geeft voorts aan dat inkeren mogelijk is door middel van het formulier ‘Verklaring

vrijwillige verbetering buitenlands vermogen’. Indien als uitgangspunt een buitenlandse bankrekening wordt

genomen en een belastingplichtige wil inkeren door middel van dit formulier, kan hierop maar enkele gegevens

worden ingevuld. Zo is enkel ruimte voor het land waar de buitenlandse bank is gevestigd, de naam en het adres

van deze buitenlandse bank, het rekeningnummer(s), het jaar van de opening van de rekening(en), de valuta en het

huidige saldo. Er is daarom geen ruimte voor het verstrekken van meer informatie (zoals de standen van de

rekeningen ultimo 31 december van elk jaar). Deze wil de Belastingdienst echter wel in een later stadium verkrijgen,

maar hierover wordt nog niet gerept in het formulier. Kan hieruit de voorzichtige conclusie worden getrokken dat een

ingevuld formulier ‘Verklaring vrijwillige verbetering buitenlands vermogen’ door de Belastingdienst ontvangen op 30

juni 2014 een geldige inkeer is? Dit antwoord luidt mijns inziens bevestigend. Het nieuwsbericht van de

Rijksoverheid spreekt – geheel in die lijn – over het ‘melden bij de Belastingdienst’ vóór 1 juli 2014.

De Belastingdienst ‘ziet de bui al hangen’. In de praktijk blijkt dat hiertegen op voorhand wordt geageerd door de

volgende passages op te nemen in de vragenbrieven aan de al ingekeerde belastingplichtigen:

‘Aangezien uw inkeermelding is binnengekomen vóór 1 juli 2014 valt deze inkeermelding in beginsel onder de

verruimde inkeerregeling waarbij over de aanslagbelastingen (bijvoorbeeld inkomstenbelasting en

vennootschapsbelasting) geen boete verschuldigd is, mits volledige openheid van zaken wordt gegeven. (…) Bij

deze inkeermelding heeft u verder geen gegevens en/of (bank)stukken gevoegd zodat ik niet zonder nader

onderzoek een juiste belastingaanslag c.q. belastingaanslagen kan opleggen. (…) Indien u alle gevraagde

informatie binnen de door mij gestelde termijn verstrekt zal voor de boetebepaling de datum van de inkeermelding
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blijven gelden. Pas vanaf het moment dat u alle relevante vragen van de inspecteur heeft beantwoord en alle

gevraagde stukken heeft overgelegd, is sprake van een volledige inkeer.’ (cursivering Belastingdienst)

Hiermee komt ‘het zwaard van Damocles’ boven het hoofd van al ingekeerde belastingplichtigen of potentieel in te

keren belastingplichtigen te hangen. Vanwege drukte bij de buitenlandse banken kunnen er acht weken verstrijken

voordat de relevante bankstukken door de advocaat/adviseur worden ontvangen. Nu de Belastingdienst gemiddeld

een termijn stelt van vier weken voor beantwoording van de vragenbrief, kan op voorhand worden geconcludeerd

dat de termijn niet zal worden gehaald en dat – in de ogen van de Belastingdienst – het nieuwe regime (met boete)

van toepassing is. Om wat tijd te winnen zou de belastingplichtige kunnen wachten met de inkeermelding tot 30 juni

2014. Vervolgens duurt het nog enige weken voordat de ontvangstbevestiging en de vragenbrief van de

Belastingdienst worden ontvangen en kan binnen de gestelde termijn (bijv. vier weken) de vragenbrief worden

beantwoord. Al met al toch nog zes à zeven weken speling! Bovendien is de Belastingdienst tot op heden bereid

gebleken om uitstel te verlenen voor de beantwoording van de vragenbrief, ook in die gevallen waarbij de datum van

1 juli 2014 wordt overschreden.

De inkeermelding in de jurisprudentie

Er kan worden beargumenteerd dat een ‘summiere’ melding op 30 juni 2014 voldoende is om de inkeerprocedure in

gang te zetten en boetevrij in te keren. Dit in tegenstelling tot het standpunt van de Belastingdienst. Immers, het in te

nemen standpunt is dat als de melding vóór 1 juli 2014 is gedaan de rest van de procedure ook ná 1 juli 2014

boetevrij kan worden afgewikkeld.

Een gefaseerde inkeer is een geldige inkeer?!

Alles hangt natuurlijk af van de omstandigheden van het geval, zoals ook zal blijken uit de hieronder behandelde

rechtspraak. Feteris schrijft dat een vrijwillige verbetering niet aan enige vorm is gebonden. [14] Uit de

jurisprudentie blijkt dat bij een inkeermelding wordt aanvaard dat de juiste en volledige informatie niet meteen aan

de inspecteur wordt verstrekt. Het is de standaard gang van zaken dat eerst een inkeermelding bij de inspecteur

plaats vindt (ofwel dat de intentie tot inkeren kenbaar wordt gemaakt) en vervolgens pas tot de uitvoering wordt

overgaan. Een dergelijke gang van zaken wordt een gefaseerde inkeer genoemd. De inkeermelding dient wel tijdig

plaats te vinden, de intentie moet kenbaar zijn en er moet voortvarend gehandeld worden om de ‘fouten’ te

verbeteren. [15]

Uit een uitspraak van Hof Amsterdam blijkt dat een gefaseerde inkeer wordt geaccepteerd. In deze zaak vindt op 29

juni 1998 de inkeermelding plaats en worden de stukken op 3 juli en 23 juli 1998 verstrekt. [16] Ook uit andere

uitspraken blijkt dat een gefaseerde inkeer wordt geaccepteerd – zonder de intentie om uitputtend te willen zijn: Hof

Leeuwarden [17] (melding begin 2002, verstrekken van stukken in oktober 2002), Hof Den Haag [18] (melding op

12 april 2009, stukken verstrekt in september 2009), Hof Arnhem-Leeuwarden [19] (melding op 23 juni 2009,

verstrekken gegevens op 20 november 2009), Hof Den Haag [20] (melding op 13 augustus 2009, aanleveren

stukken in november 2009) en nogmaals Hof Den Haag [21] (melding 29 december 2009, verstrekken bescheiden

op 23 februari 2010). Een dergelijke gefaseerde inkeer wordt ook geaccepteerd in een zaak bij Hof Amsterdam van

18 januari 2006 [22] , welke verderop in het artikel uitgebreider wordt besproken.

Een inkeerformulier is voldoende?!

In een uitspraak van Rechtbank Den Haag [23] zijn de feiten als volgt. De belastingplichtige heeft het

inkeerformulier van de site van de Belastingdienst gedownload en ingevuld. Het formulier is door de Belastingdienst

ontvangen op 25 februari 2002 en de bankafschriften zijn op 3 en 23 december 2002 aan de inspecteur toegestuurd.

De belastingplichtige stelt dat de boetes onterecht zijn opgelegd, omdat hij vóór de ontvangst van de vragenbrief het

ingevulde inkeerformulier heeft opgestuurd. De inspecteur betwist dat de belastingplichtige ‘tijdig alsnog een juiste

en volledige aangifte heeft gedaan dan wel juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen heeft

verstrekt.’ [24] Een belastingplichtige kan zich slechts dan op de inkeerregeling beroepen ‘als hij tijdig is

overgegaan tot het alsnog indienen van een aanvullende aangifte of het verstrekken van aanvullende informatie, op

zodanige wijze dat het voor de Belastingdienst redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat de betrokkene daarmee zijn

eerdere onjuiste aangifte of verstrekte informatie rectificeert.’ [25] De rechter oordeelt dat het vroegst denkbare

moment waarop sprake kan zijn van een inkeer het moment is waarop de Belastingdienst het ondertekende

inkeerformulier (van de website van de Belastingdienst) heeft ontvangen. Voor inkeren is immers vereist dat de

intentie van de belastingplichtige om alsnog aan zijn fiscale verplichtingen ten aanzien van de buitenlandse

vermogensbestanddelen te voldoen, de belastinginspecteur kenbaar moet zijn. [26]

Uiteindelijk slaagt het beroep op de inkeerregeling niet omdat de belastingplichtige het inkeerformulier naar het
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oordeel van de rechter pas heeft verstuurd ná ontvangst van de vragenbrief. De belastingplichtige wist of moest

redelijkerwijs vermoeden dat de inspecteur het buitenlandse vermogen op het spoor was. Uit deze uitspraak kan

mijns inziens worden afgeleid dat door het invullen van het inkeerformulier wordt voldaan aan het alsnog tijdig juiste

en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen te verstrekken. De rechter accepteert impliciet dat de

bankbescheiden maanden na de melding worden verstrekt. Indien de belastingplichtige geen vragenbrief zou

hebben ontvangen, zou er sprake zijn van een (geldige) gefaseerde inkeer.

Een telefoontje met de Belastingdienst is voldoende?!

Een andere zaak waarin een geschil over de totstandkoming van een geldige inkeer is voorgelegd aan de rechter is

de volgende. Een belastingplichtige heeft een bespreking met zijn belastingadviseur en geeft daarbij aan om over te

willen gaan tot een vrijwillige verbetering. Op diezelfde dag neemt de adviseur daarom contact op met de

Belastingdienst en vraagt anoniem naar de voorwaarden voor een vrijwillige verbetering – vooral met betrekking tot

een eventuele strafvervolging. De adviseur tracht daarbij ook een afspraak te maken voor de totale afwikkeling van

de inkeerprocedure. De inspecteur zou daar pas in mee gaan als de identiteit van de belastingplichtige vooraf

bekend gemaakt zou worden. Vervolgens ontvangt de belastingplichtige een vragenbrief van de inspecteur. [27] De

vraag die aan de rechter is voorgelegd ziet op de geldige totstandkoming van de inkeermelding. Het hof oordeelt in

het voordeel van de belastingplichtige. De rechter acht het aannemelijk dat de adviseur niet meteen de identiteit van

de belastingplichtige kenbaar maakt, omdat ook na een vrijwillige verbetering het risico van een strafvervolging

mogelijk blijft. De adviseur wordt daarom enige tijd gegund om te overleggen met de belastingplichtige. Nu dit

overleg heeft plaatsgevonden korte tijd vóórdat de belastingplichtige de vragenbrief van de inspecteur heeft

ontvangen en de belastingplichtige aan de adviseur te kennen heeft gegeven om ‘opnieuw en zonder nadere

voorwaarden’ te willen inkeren, is daarom sprake van een vrijwillige verbetering. De rechter oordeelt dat de

inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat bij de belastingplichtige de intentie ontbrak om alsnog een juiste en

volledige aangifte te doen. [28] Het beroep op de inkeerregeling slaagt. [29]

Meer specifiek vindt in deze zaak de inkeermelding bij de Belastingdienst plaats op 28 februari 2002 en worden de

relevante bankgegevens op 30 september 2002 verstrekt. Ook de vragenbrief wordt op 30 september 2002

beantwoord. Het hof accepteert hiermee een gefaseerde inkeer. [30]

Inkeerformulier leidt tot opheffing kwade trouw?!

Vermeldenswaardig is de uitspraak van Rechtbank Haarlem. [31] Hier is niet in geschil dat er sprake is van een

vrijwillige verbetering; er zijn immers geen boetes opgelegd. Wel van belang is de overweging van de rechter

betreffende de opheffing van de kwade trouw en de aanvulling van de onjuiste en/of onvolledige aangifte. De

belastingplichtige stelt dat door invulling van het inkeerformulier van de Belastingdienst de aangifte is aangevuld en

dat daardoor geen sprake meer is van kwade trouw. De rechter gaat hier niet in mee. Het invullen van een

inkeerformulier (van de website van de Belastingdienst) leidt er niet toe dat de onjuiste of onvolledige aangifte wordt

aangevuld. Dit is wel het geval indien de belastingplichtige de saldi van de rekeningen per 1 januari en 31 december

van elk jaar zou doorgeven aan de inspecteur. De Rechtbank Haarlem (2011) oordeelt daarom anders dan

Rechtbank Den Haag (2013), Hof Amsterdam (2006) en de Hoge Raad (2001).

Boete überhaupt mogelijk voor jaren ouder dan 2009?!

Een zaak bij Rechtbank Breda [32] heeft betrekking op de inkeerregeling bij de wijziging van het regime op 1 juli

2010. De belastingplichtige heeft hier onder andere een beroep gedaan op art. 7, lid 1, EVRM en art. 15, lid 1,

IVBPR. Er wordt beargumenteerd dat geen zwaardere straf mag worden opgelegd dan die welke van toepassing

was ten tijde van de overtreding. Ten tijde van het begaan van de overtreding was het namelijk niet mogelijk om een

boete op te leggen. De rechtbank gaat hier niet in mee en oordeelt dat inkeer en strafwaardigheid van het

beboetbare feit van elkaar los dienen te worden gezien. Een dergelijk beroep zou wel slagen indien sprake zou zijn

van een omgekeerde situatie: onder verwijzing naar BNB 2001/319 [33] moet de nieuwe gunstigere regeling

worden toegepast, ook al vindt de inkeer plaats onder het oude, ongunstigere regime.

Rechtbank Haarlem [34] oordeelt anders. Art. 7, lid 1, EVRM en art. 15, lid 1, IVBPR staan wel degelijk aan een

boeteoplegging in de weg indien ten tijde van de beboetbare overtreding geen boeteoplegging mogelijk was. In de

jaren vóór 2 juli 2009 kon namelijk geen boete worden opgelegd. Door alsnog met terugwerkende kracht boetes op

te leggen voor de jaren 2008 en eerder wordt een zwaardere straf opgelegd dan die welke van toepassing was ten

tijde van de overtreding. [35] De rechtbank acht art. 67n AWR daarmee een ‘algemene vervolgingsuitsluitingsgrond

in de sfeer van het ‘materiële’ boeterecht en moet als zodanig en in samenhang met art. 67e van de AWR en art. 69,

lid 3, van de AWR als een strafbepaling worden beschouwd en niet als een bepaling met betrekking tot de uitvoering

of handhaving van de straf’. [36] Tegen deze uitspraak is door de Belastingdienst hoger beroep aangetekend. Tot

dan kan een opgelegde vergrijpboete voor de jaren 2008 en ouder geen stand houden.
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Overgangsrecht?!

Bij de versoepeling van de inkeerregeling per 2 september 2013 is overgangsrecht opgenomen. [37] De

Staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat inkeerprocedures die vóór 2 september 2013 zijn

aangevangen en nog niet tot onherroepelijk vaststaande boetebeschikkingen hebben geleid, onder de versoepelde

regeling vallen. Dat roept de vraag op waarom geen overgangsrecht is vastgesteld bij de wijziging van de

inkeerregeling op 1 juli 2014? Het lijkt een bewuste keuze van de (toenmalige) staatssecretaris van Financiën om

overgangsrecht achterwege te laten. Wellicht is het ook een bewust keuze van de staatssecretaris geweest om aan

te sluiten bij de literatuur en jurisprudentie: voor een geldige inkeer wordt aangesloten bij het moment van de

inkeermelding. Overgangsrecht is daarom overbodig.

De inkeerregeling in de praktijk

In de fiscale advocatuur is recentelijk merkbaar dat de Belastingdienst op de hoogte is van de wet- en regelgeving

en de jurisprudentie. Ondanks alle signalen dat alle relevante bescheiden aan de Belastingdienst moeten worden

verstrekt voordat sprake is van een geldige inkeer, is impliciet duidelijk geworden dat de Belastingdienst een

gefaseerde inkeer accepteert. Hiervoor is wel noodzakelijk dat vóór 1 juli a.s. alle ‘duidbare’ informatie van de

inkeerder wordt verstrekt. Onder duidbare informatie wordt verstaan de NAW-gegevens, BSN, land waar het

vermogen is gelegen, naam van de bank, rekeningnummer en het meest recente saldo op de desbetreffende

rekening(en). Wordt deze informatie vóór 1 juli a.s. verstrekt, dan is geaccepteerd dat de gedetailleerde informatie

volgt na deze datum. De datum van de inkeer blijft dan de datum van de melding, waardoor het huidige

inkeerregime van toepassing blijft (geen boete!).

Daarnaast lijkt het erop dat de Belastingdienst voor een pragmatische insteek kiest met betrekking tot de deadline

van 1 juli 2014. Inkeermeldingen die vóór 1 juli 2014 0.00 uur (dus uiterlijk om 30 juni 23.59 uur) worden ontvangen,

zijn tijdig. In die gevallen wordt aangeraden om de melding, bij wijze van uitzondering, ook per e-mail te sturen.

Alles op een rijtje

Samenvattend leidt dit tot de volgende overwegingen. Op de site van de Belastingdienst wordt aangegeven dat

belastingplichtigen kunnen inkeren door middel van het inkeerformulier en op de site van de Rijksoverheid wordt

alleen gerept over ‘melden’. De vraag tot wanneer een belastingplichtige geldig kan inkeren is, met de deadline van

1 juli 2014 in zicht, een actuele vraag. Door de wijziging van de ‘standaard’ vragenbrief van de Belastingdienst en

het stellen van een termijn waarbinnen nadere informatie en inlichtingen moeten worden verstrekt, is dit onderwerp

nóg actueler geworden.

De literatuur en de jurisprudentie rondom een gefaseerde inkeer is dun gezaaid. In weerwoord tegen wat de

Belastingdienst meent, is in de literatuur en jurisprudentie een lijn te ontdekken dat een gefaseerde inkeer

acceptabel is en daarom geen boete kan worden opgelegd. Als uitvloeisel daarvan kan een belastingplichtige

volstaan met een ‘summiere’ inkeermelding (met ‘duidbare’ informatie) op 30 juni 2014, als voldoende duidelijk is dat

hij beoogt in te keren en binnen een redelijke termijn de relevante bankbescheiden worden aangeleverd. De

ontvangst van een ingevuld inkeerformulier is daarmee een geldige inkeer. Beargumenteerd kan worden dat

belastingplichtigen die inkeren (‘summiere’ inkeerbrief met ‘duidbare’ informatie of inkeerformulier op de site van de

Belastingdienst) op 30 juni 2014 veilig zijn. Er moet wel worden opgemerkt dat men zeer scherp op de snede acteert

als de melding pas plaatsvindt op 30 juni 2014.Niettemin zijn goede argumenten aan te dragen om een dergelijke

inkeermelding te kwalificeren als geldige inkeer. Dit alles staat zelfs nog los van de vraag of überhaupt voor de jaren

vóór 2009 een boete kan worden opgelegd!

Gelet op de (quasi) dreigende woorden van staatssecretaris Wiebes ‘het is nu of nooit’, is de verwachting dat de

inkeerregeling in de (nabije) toekomst niet meer zal worden versoepeld. Tot slot, het is maar goed dat

belastingplichtigen op Google ‘inkeerregeling’ intoetsen en zich door een leger adviseurs laten bijstaan bij de

afwikkeling van de inkeerprocedure [38] , omdat – zoals blijkt – vele haken en ogen aan deze procedure (kunnen)

zitten.

____________________________________________________________________

[1] Ook in de vakliteratuur en jurisprudentie voor de fiscaal advocaat/adviseur is de inkeerregeling een ‘hot topic’. Zie

zonder uitputtend te willen zijn: G.H. Ulrich & A.M.E. Nuyens, ‘Is het einde in zicht?’, WFR, nr. 7046, 24 april 2014 en

W.E. Nent, ‘Verzwaring inkeerregeling (na 1 juli 2015) houdbaar?’, NTFR-A 2013/9. Ook de rechtspraak loopt ervan

over: HR 11 april 2014, nr. 13/00915, NTFR 2014/1154, HR 28 maart 2014, nr. 13/00673, NTFR 2014/1091, HR 4 april
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2014, nr. 13/00882, NTFR 2014/1092 en Rechtbank Den Haag 21 januari 2014, nrs. 13/01737-40, 13/01742 t/m

13/01750 en 13/01752 t/m 13/01759, NTFR 2014/1100.

[2] ‘Opbrengsten zwartspaarders 450 miljoen euro’, 15 mei 2014, gepubliceerd op www.nu.nl en ‘Zesduizend

zwartspaarders melden € 3 mrd bij de Belastingdienst’, Financieele Dagblad, 16 mei 2014.

[3] ‘Bankgeheim. Luxemburg en Oostenrijk blokkeerden jarenlang de uitwisseling van gegevens van bankklanten met

buitenlandse belastingdiensten, op zoek naar zwart geld. Gisteren staakten zij hun verzet’, NRC, 21 maart 2014.

[4] ‘Zwitserland sluit zich aan bij de Oeso-standaard belastingontduiking’, Financieele Dagblad, 7 mei 2014.

[5] M. Pheijffer, ‘Vreemde ogen dwingen meer’, WFR, nr. 7043, 3 april 2014, p. 472.

[6] Zie o.a. M.P.A. Spanjers, WFR 2014/472.

[7] W.E.C.A. Valkenburg, Fiscaal straf- en strafprocesrecht, Kluwer, Deventer 2010, paragraaf 2.9.5. Zie ook: M.W.C.

Feteris, Formeel belastingrecht, Kluwer, Deventer 2007, paragraaf IX.3.4.

[8] Kamerstukken II 2012-2013, 33 714, nr. 3, p. 17-18 en Besluit staatssecretaris van Financiën, ‘Algemene wet inzake

rijksbelastingen. Tijdelijke verruiming en daaropvolgende aanscherping inkeerregeling’, 2 september 2013, nr.

BLKB2013/509M, Stcr. 2013, 25169. Enigszins ‘off topic’, maar wel vermeldenswaardig is de achterliggende gedachte

voor introductie van de inkeerregeling zo’n zestig jaren geleden. De regeling was in de wet opgenomen ‘omdat

belastingplichtigen op het terrein van de directe belastingen zich veelal genoopt zien met een eenmaal begonnen

ontduiking door te gaan, indien zij niet, na alsnog gedane juiste en volledige aangifte, van straffeloosheid zijn verzekerd.’

Zie: Kamerstukken II 1954-1955, 4080, nr. 3, p. 28.

[9] Te vinden op www.belastingdienst.nl, ‘vermogen en aanmerkelijk belang’, vervolgens ‘bijzondere situaties’ en ‘alsnog

inkomen of vermogen aangeven’ en tot slot onder het kopje ’hoe werkt vrijwillige verbetering?’.

[10] Kamerstukken II 2012-2013, 33 714, nr. 3, p. 17-18, NTFR 2013/1756.

[11] Paragraaf 5, lid 1 en 2, BBBB.

[12] Sinds kort staat op de site van de Belastingdienst de volgende tekst: ‘Hoe werkt vrijwillige verbetering? U kunt

zowel uw aangifte Inkomstenbelasting als uw aangifte erfbelasting verbeteren door het formulier ‘Verklaring Vrijwillige

Verbetering’ in te vullen.’

[13] Nieuwsbericht van 3 september 2013: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/09/03/weekers-versoepelt-tijdelijk-

inkeerregeling-voor-zwartspaarders.html.

[14] M.W.C. Feteris, Formeel Belastingrecht, Kluwer, Deventer 2007, p. 357.

[15] M.W.C. Feteris, Formeel Belastingrecht, Kluwer, Deventer 2007, p. 357-358. Feteris verwijst ook naar de later in dit

artikel aangehaalde hofuitspraak van Hof Amsterdam van 18 januari 2006, LJN AU9848.

[16] Hof Amsterdam 30 januari 2001, LJN AV5615, V-N 2002/12.2.2, r.o. 5.4.3 tot en met 5.6.2.

[17] Hof Leeuwarden 21 januari 2005, ECLI:NL:GHLEE:2005:AS3938, r.o. 2.1. en 2.2.

[18] Hof Den Haag 26 april 2013, nr. 12/00501, NTFR 2013/1354, r.o. 3.1. De inkeermelding heeft de inspecteur op 21

april 2009 bereikt.

[19] Hof Arnhem-Leeuwarden 25 maart 2014, nrs. 13/00001 en 13/00002, NTFR 2014/1220, r.o. 2.2 en 2.3. Hier wordt

op 21 april 2009 telefonisch een melding gedaan dat de belastingplichtige wil inkeren. Op 23 juni 2009 wordt het

inkeerformulier ingevuld en verstrekt.

[20] Hof Den Haag 15 mei 2013, nr. 12/00369, NTFR 2013/1819, r.o. 3.1.

[21] Hof Den Haag 17 juli 2013, nr. 12/00702, NTFR 2014/1098, r.o. 3.1. De vragenbrief van de inspecteur wordt op 31

mei 2010 beantwoord.

[22] Hof Amsterdam 18 januari 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AU9848.

[23] Rechtbank Den Haag 3 januari 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ0010. Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep

aangetekend. Zie ook Rechtbank Den Haag 3 januari 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:BY9984.

[24] Rechtbank Den Haag 3 januari 2013, nrs. 11/9554, 11/9557, 11/9559, 11/9560 en 11/9563.

[25] Rechtbank Den Haag 3 januari 2013, nrs. 11/9554, 11/9557, 11/9559, 11/9560 en 11/9563, r.o. 25. Dit volgt uit

Hoge Raad 22 mei 2001, nr. 02766/00, NJ 2001/699.

[26] Rechtbank Den Haag 3 januari 2013, nrs. 11/9554, 11/9557, 11/9559, 11/9560 en 11/9563, r.o. 26.

[27] Hof Amsterdam 18 januari 2006, nr. 04/02343,NTFR 2006/126.

[28] Hof Amsterdam 18 januari 2006, nr. 04/02343,NTFR 2006/126, r.o. 5.4. De staatssecretaris is in cassatie gegaan,

maar het voorgestelde middel kan niet tot cassatie leiden. HR 15 februari 2008, nr. 43061, BNB 2008/111. In de noot

wordt ingegaan op het vertrouwen dat kan worden ontleend aan het persbericht, omdat dit persbericht zodanig kan

worden geïnterpreteerd dat ook ná de (redelijkerwijze) bekendheid van de inspecteur met het buitenlands vermogen,

door gebruikmaking van het inkeerformulier, geen boete zal worden opgelegd. Ik verwijs hiervoor naar de noot van

P.G.H. Albert.

[29] In een soortgelijke zaak bij Hof Den Haag (Hof Den Haag 8 april 2005, nr. 04/01824, NTFR 2005/1282) werd

anders geoordeeld. Doordat de identiteit van de belastingplichtige niet bekend is gemaakt, kan volgens het hof geen

sprake zijn van een vrijwillige verbetering. Indien dit echter wel mogelijk zou zijn, verwordt de inkeerregeling tot een

‘loterij zonder nieten’.

[30] M.W.C. Feteris is dezelfde mening toegedaan. Zie M.W.C. Feteris, Formeel Belastingrecht, Kluwer, Deventer 2007,

p. 357-358.
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[31] Rechtbank Haarlem 15 december 2011, nr. 11/02033, NTFR 2012/256. Er is geen hoger beroep aangetekend

tegen deze uitspraak.

[32] Rechtbank Breda 20 september 2012, nr. 12/01168, NTFR 2013/386.

[33] HR 2 mei 2001, nr. 36199, NTFR 2001/694.

[34] Rechtbank Haarlem 19 februari 2013, nr. 12/02511, NTFR 2013/762. Let op: Rechtbank Haarlem besliste in een

eerdere zaak nog gelijksoortig als Rechtbank Breda: Rechtbank Haarlem 6 december 2012, nr. 12/3459, NTFR

2013/347. Zie ook: W.E. Nent, ‘Verzwaring inkeerregeling (na 1 juli 2015) houdbaar?’, NTFR-A 2013/9.

[35] De rechtbank schaart daarmee art. 67n AWR onder het begrip ‘penalty’, zoals dat is uitgemaakt in het arrest

Scoppola (EHRM 17 september 2009, nr. 10249/03, LJN BK6009, EHRC 2009/123 Scoppola v. Italië. Deze uitspraak is

niet gepubliceerd op rechtspraak.nl).

[36] Rechtbank Haarlem 19 februari 2013, nr. 12/2511, NTFR 2013/762, r.o. 4.10.7.

[37] Besluit staatssecretaris van Financiën, ‘Algemene wet inzake rijksbelastingen. Tijdelijke verruiming en

daaropvolgende aanscherping inkeerregeling’, 2 september 2013, nr. BLKB2013/509M, Stcr. 2013, 25169.

[38] Onder verwijzing naar het citaat van H. Röben in de Uitvergroot in Vakstudie Nieuws (V-N 2014, nr. 16), ‘Inkeren’.
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