
De notaris in het verdachtenbankje

Fiscale beboeting en bestraffing van notarissen

1. Inieiding
Notarissen wordt geregeid gevraagd advies te
geven of handelingen te verrichten die fiscale
gevolgen hebben. Gedacht kan worden aan es-
tate planning, bedrijfsopvolging en het doen van
een schenking. Indien later discussie ontstaat
over de aangifte zoals gedaan als gevolg van de
uitgevoerde handeling, kan de notaris in VOOl"-

komende gevallen - naast de belastingplichtige
zelf- in aanraking komen met de fiscale boete-
en strafbepalingen.

Sinds de inwerkingtreding van de vierde tranche
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)op
1 juli 2009 kan een overtreding zowel worden
begaan door degene die de overtreding pleegt als
door degene die de overtreding medepleegt (art.
5:1, tweede lid, Awb). Bovendien kunnen sinds
1 januari 2014 op grond van art. 670 van de Alge-
mene wet inzake rijksbelastingen (AWR)boetes
worden opgelegd aan deg'ene die een overtreding
doet plegen, uitlokt of daaraan medeplichtig is.

Uit een brief van de Staatssecretaris van Finan-
cien naar aanleiding van een verzoek op grond
van de wet openbaarheid van bestuur (Wob)
komt naar voren dat sinds 1 januari 2015 acht-
tien medeplegersboetes zijn opgelegd op grond
van art. 5:1 Awben dat vier maal een boete is
aangekondigd.! Tot op heden zijn advocaten en
accountants niet beboet.' Vanhet opleggen van
medeplegersboetes wordt dus - geheel terecht -
spaarzaam gebruik gemaakt.

V~~rzover bekend heeft de rechter zich tot op
heden slechts een maal uitgelaten over een opge-
legde medeplegersboete. Deze boete is opgelegd
aan een notaris. Het betreft de uitspraak van
Rechtbank Gelderland van 24 april 2017, die nu
in hoger beroep is beoordeeld door het Hof
Arnhem-Leeuwarden van 23 mei 2018.3 In deze
zaak was aan de betreffende notaris een boete
opgelegd wegens het medeplegen van het opzet-
telijk niet voldoen van overdrachtsbelasting ver-
schuldigd door een bouwbedrijf.

In deze bijdrage wordt allereerst kort ingegaan
op de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwar-
den. V~~reen beter begrip van de uitspraak wor-
den vervolgens eerst de algemene leerstukken
van opzet en medeplegen besproken. In para-
g-raaf4 gaan wijnader in op de uitspraak van het
Hof. Om de rol van de notaris in het fiscale boe-
te- en strafrecht nader te duiden, wordt in para-
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graaf 5 de strafrechtelijke jurisprudentie bespro-
ken. In paragraaf 6 worden enkele conclusies
getrokken over bestraffing van de notaris in
fiscale zaken. Afgesloten wordt met een slotbe-
schouwing.

2. Hof Arnhem-Leeuwarden van 23 mei
2018: de feiten
De feiten in de zaak van het Hof Arnhem-
Leeuwarden van 23 mei 2018 waren als volgt4
Een aannemer verkocht op 14 februari 2007
onroerende zaken aan het bouwbedrijf waar hij
directeur-grootaandeelhouder van was, voor een
bedrag van € 1.200.000. De onroerende zaken
werden geleverd bij akte van levering van
5 november 2007. Ter zake van de verkoop werd
namens het bouwbedrijf€ 72.000 aan over-
drachtsbelasting voldaan. Op diezelfde datum
waren nog twee andere aktes opgemaakt,
namelijk een akte 'recht van wederinkoop' en
een akte 'aanvulling recht van wederinkoop'.

* Werkzaam als advocaat bij Hertoghs advocaten te
Breda resp. Rotterdam.

l. Brief van de staatssecretaris van Financien van
16 november 2017, kenmerk 2017-0000207262.

2. Bliefvan W van Wendel de Joode namens de Staats-
secretmis van Financien van 12 november 2018,
kenmerk 8554.89.57l.

3. Hof Arnhem-Leeuwarden 23 mei 2018, ECLI:NL:
GHARL:2018:4680. Zie ook T.F.H. Reijnen, 'De notaris
als (mede)pleger van een fiscale overtreding', FBN
2017/36;A. Booij, 'De notmis als medepleger fiscaal
beboet. De gevolgen van de vierde Tranche Awb voor
notarissen', FBN 2010/65.

4. Hof Arnhem-Leeuwarden 23 mei 2018, ECLI:NL:
GHARL:2018:4680.

991



Notaris in verdachtenbankje

In de akte 'recht van wederinkoop' is bepaald
dat de verkoper zich gedurende een periode van
vijfjaar het recht van wederinkoop voorbehoudt.
In de aanvullende akte is opgenomen dat dit
recht van wederinkoop slechts kan worden uit-
geoefend op initiatief van het bouwbedrijf als
koper.

De akte 'recht van wederinkoop' was ter regis-
tratie aangeboden bij de fiscus, de aanvullende
akte niet. In 2008werden de onroerende zaken
door het bouwbedrijf doorverkocht aan een
stichting voor € 1.500.000.Alle voornoemde
akten zijn verleden door een en dezelfde notaris,
de belanghebbende in deze zaak.

Bij akte van 31maart 2009,eveneens verleden
door de betreffende notaris, werden de onroe-
rende zaken teruggeleverd aan de aannemer
voor een bedrag van € 1.200.000.In de akte wordt
- met verwijzing naar de akte 'recht op wederin-
koop' - een beroep gedaan op de vrijstelling van
overdrachtsbelasting zoals bedoeld in art. 15,lid
1, letter r, van de Wet op Belastingen van Rechts-
verkeer (WBR)jo. art. 19WBR. Vervolgens vindt
de levering aan de Stichting plaats bij akte van
eveneens 31 maart 2009.De akten van 31 maart
2009zijn gepasseerd door een waarnemer van de
notaris.

Vervolgens verzoekt de notaris om teruggaaf van
de overdrachtsbelasting van € 72.000.In het be-
treffende verzoek heeft de notaris verklaard dat
vorengenoemd bedrag aan overdrachtsbelasting
is voldaan en dat de toe stand van vaar de ver-
krijging zowel feitelijk als rechtens is hersteld
door het inroepen van het recht van wederin-
koop en de daarop volgende akte van terugleve-
ring. Het verzoek om teruggaaf heeft een dagte-
kening van 31 maart 2009.Volgens de notaris is
dit verzoek bij de Belastingdienst ingediend op
3 april 2009.Wanneer de notaris in januari 2010
telefonisch contact heeft met de inspecteur,
blijkt de inspecteur echter niet te beschikken
over het verzoek om teruggaaf. Hierop stuurt de
notaris bij brief van 15januari 2010 (nogmaals)
het verzoek. De teruggaaf wordt verleend.

De inspecteur stelt zich vervolgens op het stand-
punt dat geen sprake is van een ontbindende
voorwaarde, zodat ten onrechte teruggaaf van
overdrachtsbelasting is verleend. Immers is in de
aanvullende akte bepaald dat het recht van we-
derinkoop slechts kan plaatsvinden op initiatief
van het bouwbedrijf (als koper). Er wordt een
naheffingsaanslag opgelegd aan het bouwbedrijf
voor het bedrag van de overdrachtsbelasting van
€ 72.000.Aan de notaris wordt een boete van
100%opgelegd wegens het medeplegen van de
overtreding neergelegd in art. 67fAWR.5
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De rechtbank Gelderland oordeelt dat het mede-
plegen van de notaris is bewezen en acht de
vergrijpboete van 100%in beginsel passend en
geboden. Omdat de notaris echter zeIt"niet heeft
geprofiteerd van de bespaarde overdrachtsbelas-
ting, ziet de rechtbank reden de boete met de
helft te verminderen tot € 36.000.

In hoger beroep acht het Hof, zij het met een
andere motivering, het medeplegen van de
notaris eveneens bewezen. Bovendien verhoogt
het Hof de boete naar € 55.000.

Voordat wij toekomen aan de vraag of de motive-
ring van het Hof de bewezenverklaring van me-
deplegen kan dragen, gaan wij eerst kort in op de
reikwijdte van de strafrechtelijke en boeterech-
telijke aansprakelijkheid op het fiscale terrein.
Aan bod komt welke gedragingen kunnen wor-
den gesanctioneerd, wie voor deze gedragingen
kan worden aangesproken en wanneer sprake is
van opzettelijk handelen.

3. Het fiscale straf- en boeterecht
Het niet voldoen aan de fiscale verplichtingen
kan op grond van de AWRzowel aanleiding ge-
ven tot fiscale boetes als tot strafvervolging. De
beboetbare en strafbare gedragingen betreffen in
de kern het niet, onjuist of onvolledig verstrek-
ken van informatie, terwijl men verplicht was die
informatie juist en volledig te verstrekken. Deze
gedragingen kunnen in veel gevallen zowel admi-
nistratiefrechtelijk worden afgedaan met een
fiscale boete, als middels het strafrecht. Hierna
zal aan de orde komen op basis waarvan de
keuze wordt gemaakt voor een van deze twee
afdoeningsmodaliteiten.

3.1.Bestuurlijke boete ofstrafvervolging: het
AAFDprotocol
Volgens het wettelijk verankerde una via-begin-
se16 dient de overheid te kiezen of een gedraging
via het bestuursrecht of het strafrecht wordt
bestraft. Hiertoe zijn selectiecriteria neergelegd
in het Protocol aanmelding en afdoening van

5. Art. 67f, lid 1, AWR iuidt: "Indien het aan opzet of grove
schuld van de belastingplichtige Of de inhoudingsplich·
tige is te wijten dat belasting welke op aangifte moet
worden voldaan of afgedragen niet, gedeeltelijk niet,
dan wei niet binnen de in de belastingwet gestelde
termijn is betaald, vormt dil een vergrijp ter zake
waarvan de inspecteur hem een bestuul'lijke boete kan
opleggen van ten hoogste 100 percent van de in het
tweede lid omschreven grondslag voor de boete."

6. Art. 5:44 Awb iuidt: "Het bestuursorgaan legt geen
bestuurlijke boete op indien tegen de overtreder wegens
dezelfde gedraging een strafvervolging is ingesteld en
het onderzoek ter terechtzitting is begonnen, dan wei
een strajbeschikking is uitgevaardigd."
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fiscale delicten en delicten op het gebied van
douane en toeslagen (AAFDProtocol).7 Uit-
gangspunt is dat zaken waarin het fiscale nadeel
€ 100.000 ofmeer bedraagt en een vermoeden
van opzet aanwezig is, strafrechtelijk worden
afgedaan. Het strafrecht kan ook in beeld
komen wanneer het fiscale nadeel minder is dan
€ 100.000. Dit is het geval wanneer vermoedelijk
opzettelijk is gehandeld en er een of meer zoge-
noemde aanvullende wegingscriteria van toepas-
sing zijn. Naast een thematische aanpak en reci-
dive, is de status van de verdachte een reden om
een strafrechtelijke vervolging in te stellen. Hier-
bij wordt gedacht aan personen die een open-
baar ambt bekleden, maar ook aan personen
"die beroepsmatig invloed hebbenop het hande-
len van derden oj op dejinanciele integriteit van
geldstromen (advocaten, adviseurs, accountants,
notarissen, bankiers, ejjectenhandelaar}". Een
notaris komt aldus sneller in de gevarenzone.

3.2. De fiscale boete
De fiscale boete is een bestuurlijke boete zoals
bedoeld in art. 5:40 Awb8 en heeft bestraffing tot
doel. De fiscale boetebepaling'en zijn te vinden in
hoofdstuk VIllA (art. 67a tot en met art. 67f
AWR).Daarbij wordt onderscheid gemaakt tus-
sen de lichtere overtredingen en de zwaardere
vergrijpen. De lichtere overtredingen kunnen
worden bestraft met een verzuiroboete. Voorhet
opleggen van een verzuimboete is het voldoende
wanneer de overtreder niet heeft voldaan aan
een wettelijke verplichting. Niet vereist is dat
de overtreder ook opzettelijk of aanmerkelijk
onvoorzichtig heeft gehandeld. Een dergelijke
verwijtbaarheid in de vorm van opzet of grove
schuld is weI vereist bij het opleggen van een
vergrijpboete. Op de betekenis van opzet en
grove schuld wordt ingegaan in paragraaf 3.5.

3.3.Stratbare feiten
De strafbare feiten zijn opgenomen in hoofdstuk
IX van de AWR.Zoals in het boeterecht en het
commune strafrecht, wordt onderscheid ge-
maakt tussen lichtere (overtredingen) en zwaar-
dere delicten (misdrijven). 9 De overtredingen
zijn neergelegd in art. 68AWR.Voorhet begaan
van een van de in art. 68 opgesomde overtredin-
gen is geen opzet of schuld vereist. Van de mis-
drijven van art. 69 en 69a AWRis enkel sprake
wanneer deze opzettelijk zijn begaan.

De praktijk wijst uit dat een strafrechtelijk on-
derzoek gericht op een fiscaal feitencomplex
veelal niet beperkt blijft tot de delicten in de
AWR.Een verdenking van het opzettelijk doen
van een onjuiste aangifte gaat niet zelden ge-
paard met verdenkingen van witwassen, valsheid
in geschrift, oplichting of verduistering, zoals
strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht.

15 december 2018

Notaris in verdachtenbankje

3.4.0pzet
Het hebben van opzet houdt in dat willens en
wetens wordt gehandeld. Er kunnen verschil-
lende gradaties van opzet worden onderschei-
den, maar in dit kader is vooral de ondergrens
van het opzetbegrip van belang. lmmers gaat het
erom de grens te bepalen tussen opzettelijk en
niet-opzettelijk handelen. Voorwaardelijk opzet
wordt sinds het zogenoemde HIV-arrest van de
Hoge Raad uit 200310 gedefinieerd als het bewust
aanvaarden van de aanmerkelijke kans. Dit crite-
rium valt uiteen in drie onderdelen: het weten
(de bewustheid), het willen (het aanvaarden) en
een risicocomponent (de aanmerkelijke kans)."

Onvoorzichtigheid of onachtzaamheid is door-
gaans niet voldoende voor het aannemen van
opzet. Onvoorzichtig gedrag kan echter weI gro-
ve schuld opleveren. Van grove schuld is sprake
"indien de handelwijze van de belastingplichtige
als een in laakbaarheid aan opzet grenzende
onachtzaamheid moet worden gekwalijiceerd".12

4. Daderschap en medeplegen
4.1.Mogelijke daders: wie is aansprakelijk?
Op de strafbare feiten zoals neergelegd in de art.
68,69 en 69a AWRzijn de bepalingen betreffende
deelneming uit het Wetboek van Strafrecht (Sr)
van toepassing. Krachtens art. 47 en 48 Sr kun-
nen worden bestraft: de pleger, medepleger, doen
pleger, uitlokker en medeplichtige. Zowel na-
tuurlijke personen als rechtspersonen kunnen
deze rollen vervullen (art. 51 Sr).

Voor een beboetbare gedraging kan als overtre-
der worden aangemerkt (art. 5:1, tweede lid,
Awb): de pleger en medepleger. Voor fiscale boe-
ten is het aantal mogelijke overtreders sinds
1 januari 2014 uitgebreid met de invoering van
art. 670 AWR.Krachtens deze bepaling kunnen
ook de doen pleger, uitlokker en de medeplich-
tige aan een overtreding worden beboetp Ver-
zuimboetes kunnen niet aan medeplichtigen
worden opgelegd.14

7. Protocol AAFD van 25 juni 2015, nr. BLKB/2015/572M,
Stcrt. 2015, 17272.

8. Art. 5:40, lid 1,Awb luidt: "Onder bestuurlijke boete
wordt verstaan: de bestrafJende sanctie, inhoudende
een onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van
een geldsom."

9. Art. 72 AWR.
10. HR 25 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE9049, NJ

2003/552m.nt. Y Buruma.
1l. Recentelijk he eft de Hoge Raad het begrip 'aanmerke-

lijke kans' nader geduid in het arrest van 29 mei 2018
(HR 29 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:718).

12.HR 19 december 1990,ECLI:NL:HR:1990:ZC4481, BNB
1992/217;HR 19 april 1995,ECLI:NL:HR:1995:AAI523,
BNB 1995/183.

13. Zie ook A.M.E. Nuyens, 'Deelnemers on the spot',
WPNR 2015/7077.

14. Eenzelfde soort regeling is opgenomen in alt. 52van het
Wetboek van Strafrecht (Sr).
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Evenals het strafrecht, kent het fiscale boete-
recht ook de rechtspersoon als dader. Op grond
van art. 5:1,derde lid, Awbjo. art. 51, tweede en
derde lid, Sr kunnen overtredingen worden be-
gaan door natuurlijke persoon en rechtsperso-
nen. In het derde lid van art. 51 wordt een aantal
entiteiten genoemd die gelijk zijn gesteld aan de
rechtspersoon, waaronder de maatschap. Zoals
ook gebruikelijk is in de advocatuur, hebben
samenwerkingsverbanden in het notariaat niet
zelden de vorm van een maatschap. Indien een
rechtspersoon of een daaraan gelijkgestelde enti-
teit als verdachte wordt aangemerkt, moet wor-
den vastgesteld welke gedragingen de rechtsper-
soon heeft verricht. Vanzelfsprekend worden de
gedragingen zelf altijd door natuurlijke perso-
nen, veelal medewerkers, verricht. Van belang is
daarom de vraag of de gedragingen van de na-
tuurlijke personen redelijkerwijs kunnen worden
toegerekend aan de rechtspersoon.15 De leer van
de redelijke toerekening wordt ook toegepast in
het fiscale boeterecht.16

4.2. Medeplegen
Sinds de jaren '30 van de vorige eeuw wordt me-
deplegen gekenmerkt door een voldoende nauwe
en bewuste samenwerking tussen twee of meer
personen.17Voormedeplegen is niet vereist dat
de persoon fysiek aanwezig is bij de daadwerke-
lijke uitvoering van het strafbare feit.18Anders-
om is fysieke aanwezigheid en het zich niet
distantieren van het strafbare feit alleen niet
voldoende om te spreken van nauwe en bewuste
samenwerking.19De exacte rolverdeling hoeft
niet te kunnen worden vastgesteld?O

In een reeks arresten, waaronder het arrest van
2 december 2014'1,verduidelijkt de Hoge Raad
het onderscheid tussen medeplegen en mede-
plichtigheid, door de bewijsrechtelijke lat voor
medeplegen hoger te leggen. Medeplichtigheid
wordt gekenmerkt door het bevorderen dan weI
vergemakkelijken van een misdrijf dat wordt
begaan door een ander (art. 48 Sr) .22 De Hoge
Raad overweegt dat slechts dan van medeplegen
kan worden gesproken indien de bijdrage van de
verdachte aan het delict van valdaende gewicht
is, oftewel een wezenlijke bijdrage vormt.'3 Het
uitgangspunt is dat medeplegen aan de arde is
wanneer sprake is van een gezamenlijke uitvoe-
ring. Handelingen voor of na de uitvoering van
het delict kunnen als medeplegen worden ge-
kwalificeerd, maar dit zijn uitzonderingen die
nadere motivering behoeven. Bovendien dient
een kleine of geen ral in de uitvoering te worden
gecompenseerd, door bijvoorbeeld een grote(re)
rol in de voorbereiding. Vervolgens formuleert de
Hoge Raad enkele aandachtspunten die van
belang zijn bij het oordeel over medeplegen:

de intensiteit van de samenwerking;
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de onderlinge taakverdeling;
de 1'01 in de voorbereiding, de uitvoering of
de afhandeling van het delict;
het belang van de rol van de verdachte;
de aanwezigheid op belangrijke momenten;
het zich niet terugtrekken op een daartoe
geeigend tijdstip.

De laatste factor wordt overigens meteen door
de Hoge Raad genuanceerd, doordat wordt over-
wogen dat aan het niet distantieren op zichzelf
geen wezenlijke betekenis toekomt.

Uit de jurisprudentie komt naar voren dat het
begrip medeplegen zowel een objectieve als sub-
jectieve component heeft. De samenwerking
moet kwalificeren als een intensieve, nauwe
samenwerking. Deze objectieve factor komt bij-
voorbeeld tot uitdrukking in de onderlinge taak-
verdeling. Daarnaast moet de samenwerking
bewust zijn: de sUbjectieve component. De inten-
tie van beide daders moet gericht zijn op het
samen plegen van een strafbaar feit. Het opzet
van de medepleger dient dus zowel te zijn ge-
richt op de samenwerking als op het strafbare
feit. In dit verband wordt ook weI besproken
over dubbele opzet.

Het medeplegen van fiscale delicten is in zekere
zin atypisch, omdat de overtredingen slechts
kunnen worden begaan door de belastingplich-
tige. Fiscale delicten zijn zogenoemde kwaliteits-
delicten. Alleen de belastingplichtige heeft de
kwaliteit deze delicten te begaan. De belasting-
plichtige is immers degene die wordt uitgeno-
digd tot het doen van aangifte of tot het ver-
strekken van informatie. Het is dan ook de
belastingplichtige die deze verplichting kan
overtreden. Toch staat dit niet in de weg aan de
bewezenverklaring van medeplegen. Zo lang de
medepleger weet dat zijn compagnon de kwali-

15. HR 21 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF7938,
NJ 2006/328m.nt. P.A.M.Mevis.

16. HR 29 mei 2015, ECLI:NL:2015:1360, ENE 2015/146 m.nt.
F.J.P.M.Haas.

17. HR 29 oktober 1934,NJ 1934, p. 1673.
18. HR 17 november 1981, ECLI:NL:PHR:1981:AC7387,

NJ 1983/84m.nt. Th.W. van Veen. Zie ook HR 15 april
1986, ECLI:NL:PHR:1986:AC4107, NJ 1986/740.

19. HR 18 maart 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC6157,
NJ 2008/209.

20. HR 17 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1964,
NJ 2014/514m.nt. P.A.M.Mevis; HR 20 februari 2018,
ECLI:NL:HR:2018:241.

21. HR 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474,
NJ 2015/390 m.nt. P.A.M.Mevis; HR 24 maart 2015,
ECLI:NL:HR:2015:716; HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:
2016:1323, NJ 2016/412 m.nt. N. Rozemond.

22. HR 22 maart 2011. ECLI:NL:HR:20ll:B02629.
NJ 2011/341m.nt. T.M. Schalken.

23. HR 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474, NJ
2015/390m.nt. P.A.M.MeviS, f.O. 3.2.1. en 3.2.2.
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teit van belastingplichtige bezit, kan er sprake
zijn van medeplegen.'4 Wanneer echter de opzet
bij de belastingplichtige - als kwaliteitsbezitter
- heeft ontbroken, kan de medeverdachte niet
voor medeplegen worden veroordeeld. Immers,
zonder pleger geen medepleger.25Dit betekent
overigens niet dat de rechter - in de zaak van de
verdachte medepleger - steeds actief moet vast-
stellen dat de pleger opzettelijk heeft gehan-
deld.'G

5. Terug naar de uitspraak van Hof
Arnhem-Leeuwarden: een beschouwing-
Met de algemene noties van het fiscaal boete- en
strafrecht in het achterhoofd, kan het arrest van
Hof Arnhem-Leeuwarden worden beschouwd.
De eerste vraag die het Hof diende te beant-
woorden is wanneer nu de overtreding was be-
gaan. Medeplegers kunnen pas sinds 1juli 2009
- de datum van inwerkingtreding van de vierde
tranche van de Awb- worden beboet. Het Hof
oordeelt dat in ieder geval het herhaalde verzoek
van 15 januari 2010 na de inwerkingtreding van
de wetswijziging heeft plaatsgevonden. De vraag
of de uitspraak van het Hof in overeenstemming
is met het legaliteitsbeginsel'7 laten wij hier ver-
der rusten.

Hoewel primair de vraag voorlag of de notaris
opzettelijk had gehandeld, stelt het Hof toch
eerst zelfstandig vast dat de belastingplichtige in
deze zaak opzet had op het niet voldoen van de
overdrachtsbelasting. Dan komt het Hof pas toe
aan de vraag of sprake is van opzet bij de nota-
ris. De notaris had betoogd dat sprake was van
een zogenoemd pleitbaar standpunt. Indien een
belastingplichtige redelijkerwijs kon en mocht
menen dat zijn uitleg van het recht juist was, is
naar vaste jurisprudentie geen sprake van opzet
(of schuld) en is een boete niet op zijn plaats. 'B
Het Hof gaat hier echter aan voorbij, omdat op
grond van de aanvullende akte de aannemer niet
zelfstandig zijn eigenaarsbevoegdheden kon
uitoefenen. De wederinkoop kon immers enkel
op initiatief van het bouwbedrijf plaatsvinden.

In een overweging ten overvloede oordeelt het
Hof dat ook om een andere reden geen sprake
kan zijn van een (meer subjectieO pleitbaar
standpunt. De wederinkoop heeft namelijk enkel
plaatsgevonden om te voorkomen dat tweemaal
overdrachtsbelasting was verschuldigd. Deze
overweging kan in onze optiek niet dienen ter
verwerping van het beroep op een pleitbaar
standpunt. Hoewel een dergelijk uitgangspunt in
de huidige tijdsgeest niet op veel sympathie kan
rekenen, staat het een belastingplichtige in be-
ginsel vrij de voor hem fiscaal meest gunstige
weg te bewandelen.'9 Indien die weg hoofdzake-
lijk is ingeslagen omdat belasting kon worden
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bespaard (motiefvereiste) en tevens in strijd met
het doel en strekking van de wet is gehandeld
(normvereiste), is sprake van misbruik van
recht, oftewel fraus legis.30 Fraus legis laat echter
onverlet dat sprake kan zijn van een pleitbaar
standpunt. Er is immers geheel overeenkomstig
de tekst van de wet gehandeld. Een sprekend
voorbeeld is het arrest van 21 april 2017. In dat
arrest oordeelde de Hoge Raad dat Het Hof te-
recht de boete had vernietigd omdat een tax-
planningstructuur - hoewel in strijd met het doel
en strekking van de wet - weIpleitbaar was op
grond van de tekst van de wet, wetsgeschiedenis
en de fiscale vakliteratuur. Het motief van belas-
tingbesparing kan een rol spelen bij de vraag of
kan worden nageheven of -gevorderd, maar kan
niet als grond voor een boete dienen.

Moet deze uitspraak van het Hof worden gezien
als een witte raaf of past het in de algemene
ontwikkeling binnen het fiscale straf- en boete-
recht? Om de strafrechtelijke verantwoordelijk-
heid van een notaris goed te kunnen duiden,
wordt eerst kort ingegaan op de bijzondere
plaats die een notaris inneemt binnen de samen-
leving. Vervolgens wordt ingegaan op de notaris
en andere professionals in het straf- en boete-
recht.

6. De notaris in fiscale strafzaken
6.1. De wettelijke plichten van een notaris
Een notaris is krachtens art. 1,eerste lid, sub a
van de Wet op het notarisambt (Wna) een amb-
tenaar. Deze publieke taak van een notaris komt
tot uitdrukking in de ministerieplicht, op grond
waarvan de notaris - behoudens uitzonderingen
- verplicht is de hem opgedragen diensten te
verrichten (art. 21 Wna). Zo dient de notaris een
dienst te weigeren wanneer de werkzaamheid
"naar zijn redelijke overtuiging of vermaeden"
leidt tot strijd met het recht of de openbare
orde, wanneer de verzochte handelingen kenne-

24. HR 28 februari 2006, ECLLNL:HR:2006:AU9096.
25. HR 6 december 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU2246,

NJ 2007/455.
26. HR 6 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BQ8596,

NJ 2012/176.
27. Het legaliteitsbeginsel is neergelegd in art. 1 Sr en luidt:

"Geenjeit is strajbaar dan uit kracht van een daaraan
voorajgaande wettelijke stmjbepaling."

28. HR 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:638, BNB 2017/162
m.nt. PG.H. Albert.

29. HR 13maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH5619, BNB
2009/123.

30. Zie voor een voorbeeld over geregistreerd partnerschap
B.M.E.M. Schols, 'Ontgaan overdrachtsbelasting door
aangaan en ontbinden geregistreerd partnerschap is
fraus legis', NTFR 2013/699.
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lijk een ongeoorloofd doel of gevolg hebben of
wanneer sprake is van een andere gegronde re-
den voor weigering (art. 21, tweede lid, Wna).31In
het kader van art. 21, tweede lid, Wna is zorgvul-
dig onderzoek van de notaris van groot belang.32

Recent is hier ook door toezichthouder Bureau
Financieel Toezicht (BFT) aandacht gevraagd
voor de notariiHe onderzoeksplicht.33

Verder voIgt uit art. 17 Wna dat de notaris onaf-
hankelijk, onpartijdig en zorgvuldig is.34Tot slot
is kenmerkend dat de notaris een geheimhou-
dingsplicht heeft en een verschoningsrecht (art.
22 Wna). Mede gelet op de zorg'plicht zoais be-
doeld in art. 17 Wna dient de notaris de zorgvul-
digheid te betrachten die van een redelijk be-
kwaam en redelijk handelend vakgenoot mag
worden verwacht.35Er geldt een zwaarwegende
zorgplicht36, oftewel rechercheplicht.37 Ook in het
kader van de weigeringsplicht ex art. 21 Wna
dient de notaris onderzoek in te stellen naar het
geoorloofde karakter van de verlangde werk-
zaamheden.38

Gevallen waarin de onderzoeksplicht een uit-
drukkelijke rol speelt, betreffen zogenoemde
ABC-transacties.39 Van een ABC-transactie
wordt gesproken wanneer A een zaak verkoopt
aan B, waarna B dezelfde zaak doorverkoopt aan
C.Vervolgens levert A de zaak rechtstreeks aan
C. Ook transacties die elkaar in korte tijd 0pvol-
gen, worden weI aangeduid als ABC-transac-
ties.40Een hoog prijs- ofwaardeverschil in de
opeenvolgende transacties kan een indicatie zijn
van fraude. Daarom dient een notaris na te gaan
of een goede verklaring bestaat voor deze prijs-
verschillen_41

Overigens heeft de Hoge Raad geoordeeld dat
ook de onderzoeksplicht begrensd is, omdat de
notaris afhankelijk is van de informatie die wordt
verstrekt door partijen en voor hem toegankelijk
is in bijvoorbeeld registers. Gelet op de geheim-
houdingsplicht kan de notaris geen informatie
inwinnen bij betrokken derden. Daarom kan
diepgaand feitenonderzoek niet van een notaris
worden verlangd.42

6.2. De notaris in het strafrecht
Uitgaande van de notaris als integere, zorg"Vul-
dige beroepsbeoefenaar, is met name recht-
spraak relevant waarin geen sprake is van doel-
bewust onrechtmatig handelen.43Omdat fouten
maken menselijk is - en in beginsel niet strafbaar
- is het van belang te weten wanneer strafrechte-
lijke risico's in beeld komen. Is dat reeds het
geval wanneer een notaris minder oplettend is,
minder diepgaand onderzoek doet en niet in-
gTijptin gevallen waarin dit (achteraf bezien) weI
was vereist?
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Rechtbank Amsterdam 15 maart 2017
Een vonnis van Rechtbank Amsterdam van
15 maart 2017 betrof een notaris die een koop-
akte had opgemaakt, waarbij een bedrijfspand
in Amsterdam werd verkocht door een Stichting
aan een Holding.44De medeverdachte was de
enig aandeelhouder van de Holding. Het pand
zou worden gesplitst in twaalf appartementen,
waarvan vijfvoor € 100.000 aan de enig aandeel-
houder zouden worden geleverd, en de overige
zeven voor € 900.000 aan een dochtervennoot-
schap van de Holding. De levering is belet door
de makelaar omdat er geen zakelijke reden aan
de koop ten grondslag zou liggen.

De volgende dag kreeg de notaris van een mede-
werker van de Holding te horen dat een andere
koper het pand zou afnemen voor € 1.000.000.
Deze koper - die later een stroman bleek te zijn
- zou het pand diezelfde dag doorverkopen, voor
een prijs van € 1.850.000, aan de eerder genoem-
de dochtervennootschap. De notaris heeft de
koop- en leveringsakte opgemaakt. Later bleek
dat het verschil van € 850.000 ten goede was ge-
komen aan de medeverdachte. Deze winst is ten

l

31. Zie over ethische dilemma's van een notaris B.M.E.M.
Schols, 'De notaris 'voorbij goed en kwaad', WPNR
2017/7176.

32. Hof Amsterdam 11 oktober 2016, ECLI:NL:GHAMS:
2016:4057.

33. Bureau Financieel Toezicht, Schema notariele
onderzoeks- en meldplicht geldverkeer, nieuwsbericht
van 14november 2018, te raadplegen via www.bureauft.
nl.

34. J.C.H. Melis / B.C.M. Waaijer, De notariswet, Deventer:
Kluwer 2012, p. 30-31.

35. HR 26 januari 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZCI976,
NJ 1996/607m.nt. W.M.Kleijn.

36. HR 14juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5721, NJ 2013/340;
Hof Amsterdam 22 maart 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:
1097;Hof Amsterdam 11oktober 2016, ECLI:NL:
GHAMS:2016:4057. Zie ook J.C.H. Melis / B.C.M. Waaijer,
De notariswet, Deventer: Kluwer 2012, p. 17-21en
135-137.

37. HR 28 september 1990,ECLI:NL:HR:1990:AC0095, NJ
1991/473m.nt. E.A.A. Luijten; HR 20 december 2002,
ECLI:NL:HR:2002:AF0198, NJ 2003/325m.nt. W.M.
Kleijn.

38. Art. 6 Verordening beroeps- en gedragsregels 2011;
Kamerstukken II 2009/10,32 250, nr. 3 (MvT) , p. 20.

39. J.C.H. Melis / B.C.M. Waaijer, De notariswet, Deventer:
Kluwer 2012, p. 57.

40. A. Broekers & C.G. Breedveld-de Voogd, 'Aansprakelijk-
heid notaris voor schade uit ABC-transactie', In:
A.G. Castermans e.a. (red.), 40jaar pmcticum random
onroerend goed, Deventer: Kluwer 2010, p. 49-57.

41. HR 23 december 1994,ECLI:NL:HR:1994:AD2277, NJ
1996/627m.nt. W.M.Kleijn; NJ 1996/628;NJ 1996/629;HR
14 december 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3762, NJ 2008/8.

42. HR 3 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:831, NJ 2015/479
m.nt. S. Perrick.

43. Voorbeelden van dergelijk doelbewust handelen is de
zaak Klimop. HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1392,
en Hof Arnhem-Leeuwarden 17juni 2010, ECLI:NL:
GHARN: 2010:BM8194.

44. Rb. Amsterdam 15maart 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:
1626.
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onrechte niet aangegeven in de aangifte inkom-
stenbelasting. Aan de notaris wordt verweten
dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het me-
deplegen van het opmaken van valse notariele
aktes.

De officiervan justitie voerde aan dat de notaris
niet te goeder trouw had gehandeld, omdat de
waardestijging van € 850.000zich nooit in een
dergelijke korte tijd kon hebben voorgedaan.
Niet was gebleken dat de notaris onderzoek had
gedaan naar de prijsstijging, ofnaar de positie
van de stroman. De rechtbank beaamde dat de
waardestijging, en ook de eerdere gesloten ver-
koopovereenkomst waarbij de prijs van € 100.000
niet in verhouding stond tot de € 900.000,grote
argwaan had den moeten wekken. Of de notaris
enig onderzoek had gedaan naar de transactie,
bleek niet uit het dossier. Dat er een verklaring
bestond voor de waardestijging, kon dus niet
worden vastgesteld. Dit betekende dat er een
aanmerkelijke kans bestond dat de notariele
akten vals waren. De rechtbank overwoog echter
dat niet aannemelijk was geworden dat de nota-
ris die kans ook had aanvaard. Het gedrag van
de notaris was "erg naiej en ook weinig projes-
sioneel (...J geweest. Voorwaardelijk opzet Levert
dit alles echter niet op".

Gerechtshoj Arnhem-Leeuwarden 19 december
2014
In de zaak van het Hof Arnhem-Leeuwarden
ging het ook om zogenoemde ABC-Ieveringen.45
De kandidaat-notaris werd verdacht van het
opstellen van valse geschriften. Een Finse
rechtspersoon en een Nederlandse comman-
ditaire vennootschap (c.v.)hadden zich tot de
kandidaat-notaris gewend met het verzoek do-
cumenten op te stellen voor de levering van een
viertal zeeschepen. De schepen zouden worden
geleverd door de scheepswerf aan de Finse
rechtspersoon, waarna de Finse rechtspersoon
de zeeschepen zou doorleveren aan de c.v.Tij-
dens het opsporingsonderzoek was vastgesteld
dat de schepen rechtstreeks vanaf de scheeps-
werf aan de c.v.werden geleverd, waardoor ten
onrechte subsidie was verkregen.

Allereerst stelde het Hof vast dat het enkele feit
dat sprake is van een ABC-levering niet de con-
clusie rechtvaardigde dat sprake was van een
schijnconstructie. Bovendien had de kandidaat-
notaris onderzoek gedaan naar de redenen van
de ABC-levering, door navraag te doen naar de
bedoelingen van partijen. Deze reden was gele-
g·enin financiering door de c.v.Verder had de
kandidaat-notaris bezien of de bank of fiscus
mogelijk nadeel zou lijden door de transacties.
De ingestelde onderzoeken gaven geen aanlei-
ding tot nader onderzoek. Van de bijzonderhe-
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den van de subsidieregeling was de kandidaat-
notaris niet op de hoogte. Volgenshet Hofrustte
op de kandidaat-notaris niet de verplichting om
nader onderzoek in te stellen naar de subsidie-
aanvraag. Het Hof kwam tot de conclusie dat
niet bewezen kon worden dat de kandidaat-no-
taris wetenschap had van de eventuele valsheid
van de documenten en sprak de kandidaat-nota-
ris vrij.

Arrest Hoge Raad 14 maart 2017
Een arrest van de Hoge Raad waarin het niet
betrachten van de vereiste zorg weI tot een be-
wezenverklaring van opzettelijk handelen leidde,
betreft het arrest van 14maart 2017,<6Over deze
zaak had de Hoge Raad zich reeds tweemaal
eerder uitgelaten}7 De verdachte betrof de pen-
ningmeester van een failliet verklaarde stichting
- tevens kandidaat-notaris - aan wie bedrieglijke
bankbreuk ten laste was gelegd. Vastgesteld
werd dat de administratie van de stichting zeer
gebrekkig was. De enige aanwezige administratie
betrof een kladkasadministratie. In de eerste
cassatieprocedure werd de bewezenverklaring
van voorwaardelijk opzet gecasseerd door de
Hoge Raad, omdat de vaststelling van de kennis
van de kandidaat-notaris niet zonder meer met
zich bracht dat hij zich van de aanmerkelijke
kans op verkorting van de rechten van de
schuldeisers ook bewust was geweest.<B

De procedure werd verwezen naar het Hof Den
Bosch. Ook het Bossche Hof komt tot een bewe-
zenverklaring van opzet, maar met een andere
motivering. Het Hof overwoog allereerst dat de
penningmeester wetenschap had van de ondeug-
delijke boekhouding. Hij had aan het begin van
de periode in het kasboek genoteerd dat het
kasboek een "rotzooitje" was en dat hij daar
geen verantwoording voor nam. Tevens had de
penningmeester ter zitting verklaard dat hij
rekening hield met een mogelijk faillissement.
Dat de penningmeester ook opzet had op de
verkorting van de rechten van de schuldeisers,
motiveerde het Hof als volgt:49

45. Hof Arnhem-Leeuwarden 19 december 2014. ECLI:NL:
GHARL:2014:10058.

46. HR 14 maart 2017. ECLI:NL:HR:2017:430. NJ 2017/150.
47. HR 16 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4797,

NJ 2010/119; HR 14januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:54,
NJ 2014/80.

48. HR 14januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:54, NJ 2014/80.
49. Hof Den Bosch 4 februari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:

351.
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"Ret is een feit van algemene bekendheid dat
nalatigheden in het voeren van een deugde-
lijke administratie zoals hier aan de orde om
voormelde redenen leiden tot tenminste een
aanmerkelijke kans op benadeling van de
schuldeisers in het faillissement. Ook verdachte
moet hiervan, temeer gelet op zijn beroep van
kandidaat-notaris, op de hoogte zijn geweest.
Door to en desondanks geen maatregelen te
nemen als hiervoor bedoeld, heeft verdachte die
aanmerkelijke kans dan ook bewust aanvaard."

De Hoge Raad liet het arrest van het Hof in
stand. Hoewel het niet expliciet in de motive ring
van het opzet wordt genoemd, heeft wellicht een
rol gespeeld dat de penningmeester op de man-
kementen in de administratie was gewezen door
de FrOD. Tijdens een controle had de FrOD,
toen nog ECD, gezegd dat de boekhouding an-
del's moe st. Deze drie omstandigheden - wet en-
schap van de gebrekkige boekhouding, een aan-
staand faillissement en een duidelijke waar-
schuwing - hadden tot de overtuiging geleid dat
de penningmeester de benadeling van de schuld-
eisel's voor lief had genomen.

HoJ Arnhem Leeuwarden 20 september 2017
Ook het Hof Arnhem-Leeuwarden kwam in de
uitspraak van 20 september 2017 tot een veroor-
deling van een toenmalig notaris, en wei voor het
opzettelijk onjuist doen van een aangifte erfbe-
lasting, valsheid in geschrift en witwassen.50 Aan
de notaris was tevens deelname aan een crimi-
nele organisatie tenlastegelegd, maar dat feit
achtte het Hof niet bewezen. De bewezenverkla-
ring van belastingfraude zag op een aangifte
erfbelasting betreffende een woning. Na het
overlijden van mevrouw X werd de woning in
2003 door de erven verkocht voor € 90.000 aan A.
Op het moment van overlijden van mevrouw X
bedroeg de WOZ-waarde circa € 330.000. Het
pand werd getaxeerd op € 150.000.

A verkocht de woning diezelfde dag door aan B,
voor € 115.000. Slechts enkele dagen later werd
de woning voor € 140.000 doorverkocht aan C. Na
negen maanden werd de woning voor € 339.000
verkocht aan D. Alle leveringsakten werden door
de verdachte notaris gepasseerd. Tevens deed hij
de aangifte erfbelasting, waal'in de woning vool'
een waal'de van € 90.000 werd verantwoord.

Het Hof kwam tot de conclusie dat de notaris
wist dat de verkoopprijs van € 90.000 niet de
werkelijke waarde in het economisch verkeer
was. Op grond van de Successiewet 1956 moet
worden uitgegaan van de waarde in het econo-
misch verkeer op het moment van de verkl'ijging.
Veelal zal de waarde in het economisch verkeer
gelijk zijn aan de verkoopprijs. Dit is andel'S wan-
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neer uit feiten en omstandigheden voigt dat de
verkoopprijs niet de waal'de in het economisch
verkeer vertegenwoordigt.

De notaris stelde dat sprake was van een pleit-
baar standpunt. Hier werd door het Hof aan
voorbij gegaan met de volgende overweging:

"Uit deze gang van zaken voIgt dat verdachte,
toen hij de (voorlopige) aangifte van het recht
van successie in 2004 deed, wist dat de econo-
mische waarde van de woning op het moment
van verkrijging door [betrokkene 3] aanmer-
kelijk hoger was dan de verkoopopbrengst die
[betrokkene 3] heeft bedongen. [betrokkene
3] is bij deze verkoop aan [betrokkene 4] - om
wat voor reden dan ook - volstrekt onzakelijk
te werk gegaan en dat was ook voor verdachte
duidelijk. Er is dus geen sprake van een situatie
waarin volgens de jurisprudentie de waarde in
het economisch verkeer aan de hand van de ver-
koopopbrengst kan worden bepaald. Verdachte,
zijnde notaris die op grond van zijn beraep
wordt geacht deze jurisprudentie te kennen en
bovendien een centrale 1'01 speelde bij de ont-
vangst van de biedingen van [betrokkene 4] en
van [betrokkene 2] , wist op dat moment dat de
verkoopprijs van € 90.000 niet de waarde van de
woning in het economische verkeer weergaf.
( ...)
Ret hofis van oordeel dat gelet op de bovenge-
noemde gang van zaken - waaruit vast is komen
te staan dat verdachte de verkoopopbrengst van
de transactie tussen [betrokkene 3] en [betrok-
kene 4] heeft vermeld terwijl hij wist dat die
woning veel meer waard was - er geen sprake is
van een pleitbaar stand punt
De omstandigheid dat de notariskamer van
het hof te Amsterdam in de tuchtrechtelijke
procedure anders heeft geoordeeld, doet aan het
voorgaande niet af, ook omdat in hoger beroep
duidelijk is geworden dat de notariskamer niet
de beschikking heeft gehad over het gehele
onderhavige strafdossier.
( ... )

Dat de Belastingdienst beschikte over de gege-
vens van de WOZ-waarde en daar kennelijk op
dat moment geen aandacht aan heeft geschon-
ken, is hoogstens van belang voor de vraag of
het mogelijk zou zijn geweest na te vorderen
(voor zover de termijn voor een mogelijke
navordering al niet zou zijn verstreken) op
grand van het zich voordoen van een nieuw feit."

I•••...

50. Haf Arnhem-Leeuwarden 20 september 2017. ECLI:NL:
GHARL:2017:8224.
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Roewel dit arrest ruim na het - inmiddels - stan-
daardarrest van de Roge Raad van 21 april 201751

betreffende het pleitbaar standpunt is gewezen,
gaat het Rofkennelijk uit van de subjectieve
benadering. Ret Hof acht van belang wat de
notaris wist op het moment van het doen van de
aangifte erfbelasting. Bij het bepalen of sprake is
van een pleitbaar stand punt is de wetenschap
van de notaris echter niet relevant. Bepalend is
of er - eventueel achteraf bezien - kan worden
betoogd dat het ingenomen standpunt redelijk
was, op grand van de stand van het recht op het
moment van het doen van de aangifte. Nu de
waarde van een woning niet eenvoudig kan wor-
den bepaald en de verkoop van de woning tot
stand is gekomen tussen twee derden, gaat het
Hof in onze optiek wei erg gemakkelijk voorbij
aan een eventueel pleitbaar standpunt.

Watwellicht heeft meeg'espeeld in het oordeel
van het Hof is het feitencomplex van de verden-
king van valsheid in geschrift. Deze verdenking
betrof het valselijk opmaken van een nota van
afrekening. Aan deze nota lag geen factuur ten
grondslag en tevens bleek uit verschillende
getuigenverklaringen dat de nota in feite een
winstdeling betrof.

7. De notaris als facilitator?
Uit de strafrechtspraak komt naar voren dat
strafzaken waar notarissen betrokken zijn veelal
zien op 'echte' fraude. In deze zaken werd bijvoor-
beeld valse documenten opgemaakt en werd be-
wust een onjuiste voorstelling van zaken gepre-
senteerd. Eenzelfde beeld komt naar voren uit de
jurisprudentie betreffende belastingadviseurs52

Waar een notaris onoplettend dan wei onzorgvul-
dig heeft gehandeld, is in de regel geen plaats
voor strafrechtelijke aansprakelijkheid. Vanop-
zettelijk handel en, al dan niet in voorwaardelijke
zin, is dan immers geen sprake. Ook voor het
verwijt van medeplegen is opzet vereist, in die
zin dat zowel de samenwerking als de bijdrage
die wordt geleverd opzettelijk moet zijn geweest.

Voorde invulling van de zorgplicht van de nota-
ris is de specifieke wet- en regelgeving omtrent
het notarisambt van belang. De ambtelijke
status van de notaris brengt met zich dat een
notaris een opdracht slechts in uitzonderlijke
situaties mag weigeren. Deze ministerieplicht
verhoudt zich slecht met een al te lichtvaardige
inzet van het straf- of boeterecht.53Bovendien
vindt de onderzoeksplicht van de notaris zijn
noodzakelijke begrenzing in de geheimhoudings-
plicht. Een notaris is niet vrij om informatie bij
derden in te winnen, en is daarmee in zekere
mate afhankelijk van de informatie zoals aan
hem wordt verstrekt door partijen.
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Bij het voldoen aan fiscale verplichtingen speelt
tevens de complexiteit van de materiele belas-
tingregelgeving een ro1.De uitleg van de fiscale
wetgeving is niet zelden een uitdaging voor fisca-
listen, laat staan voor belastingplichtigen of an-
dere professionals. Om te voorkomen dat een
onjuiste uitleg van de wetgeving al te gemakke-
lijk tot bestraffing zou leiden, is het leerstuk van
het pleitbare standpunt in het leven geroepen.
Indien het ingenomen standpunt - hoewellater
als onjuist beoordeeld - in redelijkheid kon wor-
den ingenomen, is geen plaats voor een boete of
straf. Belastingbesparing als motief hoeft een
pleitbaar standpunt niet in de weg te staan.

Een dergelijk pleitbaar stand punt vereist wei
een zekere mate van transparantie. Dit betekent
niet dat steeds van te voren de Belastingdienst
moet worden gekend, maar wei dat geen infor-
matie wordt achtergehouden. Juist hier wrong
de schoen in de casus van Arnhem-Leeuwarden
over de medeplegersboete van de notaris.

8. Tot besluit
De uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden
betreft het eerste bekende voorbeeld van
beboeting van een deelnemer, in dit geval een
medeplegersboete opgelegd aan een notaris. In
het Belastingplan 2019 wordt voorgesteld de
proefperiode voor de deelnemersboete uit art.
670 AWRte verlengen tot 1 januari 2024.54Daar-
mee blijft het naar aile waarschijnlijkheid moge-
lijk om naast medeplegers ex art. 5:1 Awb,tevens
uitlokkers, doen plegers en medeplichtigen aan
belastingfraude te beboeten. Ais echter wordt
gekeken naar de strafrechtelijke jurisprudentie
waar de notaris een ral speelde, kan worden ge-
concludeerd dat bestraffing in de regel slechts
plaatsvindt in duidelijke fraudesituaties. Onzorg-
vuldigheid levert niet het vereiste opzet op en
bovendien worden de scherpe kant en van fiscale
bestraffing weggenomen door het pleitbare
standpunt. Wanneer transparantie wordt be-
tracht over een dergelijk pleitbaar standpunt,
is geen plaats voor een boete of strafrechtelijke
vervolging. In een complexe fiscale wereld dient
bestraffing uitzondering te zijn en te blijven.
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