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mr. A.J.C. Perdaems en mr. R.A.R. Hoekman

Deskundig adviseur ingeschakeld dan geen boete?

Angelique Perdaems en Rebecca Hoekman bespreken de adviseursjurisprudentie. Als aan de
belastingplichtige een boete is opgelegd en de aangifte is ingediend door een adviseur of de aangifte is
gebaseerd op een advies van een adviseur, dan kan een beroep op de adviseursjurisprudentie worden
gedaan. De Hoge Raad heeft de criteria die gelden voor een beroep op de adviseursjurisprudentie de
laatste jaren verder ingevuld.

1. Inleiding

Het invullen van een belastingaangifte is vanwege de steeds ingewikkeldere belastingwetten voor
een ondernemer niet makkelijk. De belastingplichtige laat de aangifte dan ook vaak invullen door een
belastingadviseur, boekhouder of accountant. Hij mag er dan op vertrouwen dat de aangifte juist wordt
ingevuld. Maar ook als de belastingplichtige een deskundige inschakelt voor het invullen en indienen
van zijn belastingaangifte, kan achteraf discussie met de Belastingdienst ontstaan over de juistheid van
de aangifte. Als de Inspecteur meent dat de aangifte opzettelijk of met grove schuld onjuist is ingediend,
kan aan de belastingplichtige een boete worden opgelegd.

Van opzet of grove schuld is niet zomaar sprake en het is aan de Inspecteur om te bewijzen
dat de belastingplichtige een verwijt kan worden gemaakt. De Inspecteur moet bewijzen dat de
geestesgesteldheid, die als opzet of grove schuld kwalificeert, aanwezig is. Het is vaste jurisprudentie
dat van grove schuld dan wel opzet geen sprake is als bijvoorbeeld in de aangifte een pleitbaar
standpunt is ingenomen. Ook in het geval de belastingplichtige zich heeft laten voorlichten door een
deskundige belastingadviseur of de aangifte door een deskundige heeft laten indienen, is van grove
schuld of opzet in beginsel geen sprake. In dat geval kan de belastingplichtige onder omstandigheden
een beroep doen op de jurisprudentie die ziet op beboeting als een deskundig adviseur is ingeschakeld
(hierna: adviseursjurisprudentie). Deze jurisprudentie komt erop neer dat de belastingplichtige moet
kunnen vertrouwen op de juistheid van de door de deskundige adviseur ingediende aangifte. Waarbij
adviseur een ruim begrip is; daaronder kunnen bijvoorbeeld de belastingadviseur, boekhouder of
accountant worden verstaan. Het uitgangspunt is dat beboeting van de belastingplichtige pas aan
de orde kan komen als de belastingplichtige zelf het verwijt van opzet of grove schuld kan worden
gemaakt.1

In deze bijdrage brengen wij de ontwikkeling van de adviseursjurisprudentie in kaart en maken wij de
vertaalslag naar de praktijk. Daarbij bespreken wij ook de mogelijkheid voor de adviseur om voor zijn
cliënt een beroep te doen op de adviseursjurisprudentie.

1 Opzet is het willens en wetens indienen van een onjuiste aangifte. Onder opzet valt ook voorwaardelijk opzet, ofwel het

willens en wetens aanvaarden van de aanmerkelijke kans dat een onjuiste aangifte wordt gedaan. Grove schuld houdt in

een in laakbaarheid aan opzet grenzende mate van verwijtbaarheid en omvat mede grove onachtzaamheid.
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2. Van toerekening naar daadwerkelijke verwijtbaarheid

Tot 1 december 2006 kon bij beboeting opzet of grove schuld van de adviseur worden toegerekend
aan de belastingplichtige tenzij deze in redelijkheid niet behoefde te twijfelen aan de fiscale
aanvaardbaarheid van het advies.2 Dit uitgangspunt resulteerde in een zware bewijslast bij de
belastingplichtige. De belastingplichtige werd immers bij verwijtbaar handelen van de adviseur zelf voor
schuldig gehouden tot het tegendeel kon worden bewezen.

Op 1 december 2006 komt verandering in de tot dan geldende leer. De Hoge Raad gaat om en stapt
af van de mogelijkheid om opzet en grove schuld van de adviseur aan de belastingplichtige toe te
rekenen:3

‘3.4 Terugkomend van het arrest BNB 1988/270 acht de Hoge Raad het geraden ook voor
(bestuursrechtelijke) fiscale vergrijpboetes de mogelijkheid van toerekening van opzet of grove
schuld van een ander dan de belastingplichtige aan de belastingplichtige uit te sluiten. Zulks
voorkomt dat op grond van een dergelijke toerekening strijd zou kunnen ontstaan met de in artikel
6, lid 2, EVRM neergelegde eis dat een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, voor onschuldig
wordt gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.
3.5 Opmerking verdient dat laatstbedoelde bepaling niet eraan in de weg staat dat het bewijs van
opzet of grove schuld van de belastingplichtige in een voorkomend geval kan worden geleverd met
behulp van vermoedens (HR 17 januari 1990, nr. 26282, BNB 1990/193). De enkele omstandigheid
dat de belastingplichtige een adviseur heeft ingeschakeld, wiens opzet of grove schuld wordt
vastgesteld, rechtvaardigt evenwel niet het vermoeden dat ook bij de belastingplichtige zelf opzet of
grove schuld aanwezig is geweest.’

Met de koerswijziging sluit de belastingkamer van de Hoge Raad aan bij het zogeheten IJzerdraad-arrest
van de strafkamer van de Hoge Raad.4 In dit arrest is geoordeeld dat opzet of grove schuld van een
ander niet kan worden toegerekend aan een natuurlijk persoon indien die geestesgesteldheid niet bij
hem of haar persoonlijk aanwezig is geweest. Daarmee creëert de Hoge Raad in het fiscale boeterecht
rechtseenheid met de toerekening van opzet en grove schuld in het strafrecht. Tevens wordt beoogd
strijdigheid met de in artikel 6, lid 2, EVRM gewaarborgde onschuldpresumptie weg te nemen. Dit arrest
vormt een belangrijke ontwikkeling in de jurisprudentie van de Hoge Raad ten aanzien van bestuurlijke
boetes. Terecht wordt bij bestuurlijke boetes aansluiting gezocht bij het strafrecht. Dit omgaan van de
Hoge Raad betekent niet dat de belastingplichtige die de aangiften door een derde laat indienen, blijft
gevrijwaard van de fiscale vergrijpboete. Ook in dat geval kan bij de belastingplichtige opzet of grove
schuld aanwezig zijn. De Hoge Raad vervolgt namelijk:

‘3.6. Opmerking verdient tevens dat de omstandigheid dat de belastingplichtige een adviseur
heeft ingeschakeld, aan wie opzet of grove schuld kan worden verweten, kan samengaan met de
mogelijkheid dat bij de belastingplichtige zelf (voorwaardelijk) opzet of grove schuld aanwezig
is geweest. In dat verband kan van belang zijn of de belastingplichtige de zorg heeft betracht die
redelijkerwijs van hem kan worden gevergd bij de keuze van zijn adviseur en bij de samenwerking
met die adviseur. Wat in dit opzicht redelijkerwijs van de belastingplichtige kan worden gevergd, zal
intussen van geval tot geval sterk kunnen verschillen, bijvoorbeeld naar gelang zijn hoedanigheid en
zijn kennis en ervaring omtrent de terzake relevante fiscale en andere aspecten. De Inspecteur heeft
van een en ander de stelplicht en de bewijslast.’

2 HR 15 juli 1988, 24.483, ECLI:NL:HR:1988:ZC3876, BNB 1988/270.

3 HR 1 december 2006, 40.369, ECLI:NL:HR:2006:AU774 (na Conclusie A-G Niessen) en HR 1 december 2006, 40.518,

ECLI:NL:HR:2006:AZ3355.

4 HR 23 februari 1954, NJ 1954, 378.
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Beboeting van de belastingplichtige die een adviseur heeft ingeschakeld blijft dus nog altijd mogelijk,
maar moet wel voldoen aan de maatstaven van artikel 6 EVRM. Een groot verschil zit dus in de
bewijslast en de verdeling daarvan. Waar voorheen opzet en grove schuld van de adviseur, behoudens
tegenbewijs, werd toegerekend aan de belastingplichtige, moet nu worden vastgesteld dat de
belastingplichtige zelf ook daadwerkelijk het verwijt grove schuld of opzet te maken valt. Het is aan de
Inspecteur om dit te bewijzen. De belastingplichtige hoeft niet zijn eigen onschuld te bewijzen.

3. Vervolgarresten van de Hoge Raad

De vraag of de belastingplichtige die een adviseur heeft ingeschakeld grove schuld of opzet kan worden
verweten, wordt regelmatig aan de belastingrechter voorgelegd. Of de adviseur al dan niet een verwijt
kan worden gemaakt, is daarbij overigens niet van belang. Dit blijkt ook uit de arresten van de Hoge
Raad waarin de rechtsregels uit het arrest van 1 december 2006 nader zijn ingevuld.

Zo formuleert de Hoge Raad in het arrest van 13 februari 2009 enige handvatten om vast te stellen ‘of
de belastingplichtige de zorg heeft betracht die redelijkerwijs kan worden gevergd bij de keuze van zijn
adviseur en bij de samenwerking met die adviseur’:5

‘3.4.1. Bij de beoordeling van de tegen dit oordeel gerichte klacht gelden de navolgende
uitgangspunten. Indien een belastingplichtige zich laat bijstaan door een adviseur die hij voor
voldoende deskundig mocht houden en aan wiens zorgvuldige taakvervulling hij niet behoefde te
twijfelen (hierna: deskundige adviseur), is er geen aanleiding tot het stellen van de algemene eis
dat de belastingplichtige zich ter voorkoming van fouten ook zelf in de inhoudelijke aspecten van
op hem toepasselijke belastingregelingen verdiept. Dit wordt niet anders door het enkele feit dat hij
– al dan niet op grote schaal – gebruik maakt van de desbetreffende regeling, ook niet indien het
een regeling als de onderhavige betreft. Reeds hierom kan een belastingplichtige in zo’n geval geen
grove schuld ter zake van het niet-betalen van belasting worden verweten op de enkele grond dat
hij aan hem toegezonden stukken, die op de desbetreffende belasting betrekking hebben, doorzendt
naar zijn deskundige adviseur zonder daarvan zelf kennis te nemen. (…)’

In het kader van beboeting mag van de belastingplichtige, die een deskundig adviseur inschakelt,
niet worden verwacht dat hij zichzelf heeft verdiept in de inhoudelijke aspecten van de toepasselijke
belastingregelingen. Dit sluit onzes inziens aan bij de redenen die een belastingplichtige kan hebben
bij de keuze om een adviseur in te schakelen. Niet elke ondernemer heeft immers toereikende kennis
van het fiscale recht en kan er dan ook voor kiezen om de fiscale verwerking van de administratie uit
te besteden aan een adviseur. De belastingplichtige die een deskundige adviseur inschakelt, kan geen
grove schuld of opzet worden verweten op enkel de grond dat hij de stukken doorzendt naar de adviseur
ter verwerking in de belastingaangiften. De overweging van de Hoge Raad in het arrest van 3 februari
2017 dat evenmin van een belastingplichtige wordt verwacht dat hij zich in betrekkelijk eenvoudige
formele voorwaarden verdiept, sluit hierbij aan.6

Uit de opdracht die de Hoge Raad in dit arrest aan de verwijzingsrechter meegeeft, blijkt dat de relatie
tussen de belastingplichtige en zijn adviseur van groot belang is bij de vraag of de belastingplichtige
erop mocht vertrouwen dat de met bijstand van de adviseur gedane aangifte juist zou zijn:

‘2.6. (…) Voor het geding na cassatie is het volgende van belang. In verband met hetgeen is beslist
in het arrest BNB 2009/114 aangaande een belanghebbende die zich heeft laten bijstaan door een
adviseur, komt het erop aan of de relatie met de adviseur van dien aard is dat de belanghebbende
erop mocht vertrouwen dat de met bijstand van die adviseur gedane aangiften juist zouden zijn.
(…) In verband hiermee moet na verwijzing worden onderzocht of de relatie tussen belanghebbende
en het kantoor meebracht dat het kantoor zou beoordelen of en in hoeverre was voldaan aan de

5 HR 13 februari 2009, 07/12891, ECLI:NL:2009:BH2586, BNB 2009/114.

6 HR 3 februari 2017, 16/02451, ECLI:NL:HR:2017:127.

Pagina 3 van 8



wettelijke voorwaarden voor toepassing van de afdrachtvermindering en daarmee bij het opmaken
van de aangiften rekening zou houden.’

Ook is de vraag opgekomen of de belastingplichtige zich niet gemakkelijk kan disculperen op grond van
het enkele feit dat hij zijn aangifte liet verzorgen door een adviseur. Had de belastingplichtige de door
zijn adviseur verzorgde aangifte niet minstens marginaal moeten controleren? Het antwoord daarop van
de Hoge Raad is negatief:7

‘2.4.4. Opmerking verdient in dit verband dat ook indien de belasting- of inhoudingsplichtige zich wél
zelf heeft verdiept in de op hem toepasselijke belastingregelingen, hetgeen belanghebbende stelt
gedaan te hebben, dat enkele feit nog niet meebrengt dat hij gehouden is om te controleren of de
door zijn deskundige adviseur opgemaakte aangiften juist waren (vgl. het arrest BNB 2009/114).’

De Hoge Raad heeft deze rechtsregel ook toegepast in het arrest van 28 februari 2020. De
belastingplichtige wist dat inkomsten uit persoonsgebonden budget belastbaar zijn en heeft de
gegevens aan de adviseur verstrekt. De adviseur heeft deze niet in de aangifte verwerkt. De Inspecteur
heeft gesteld dat belanghebbende grofschuldig heeft nagelaten de door zijn adviseur ingediende
aangifte te controleren op vermelding van de PGB-inkomsten. Het standpunt van de belanghebbende
dat hem geen verwijt treft omdat hij heeft mogen vertrouwen op zijn adviseur wordt door de Hoge Raad
terecht gevolgd. Ook in dit geval mag de belastingplichtige vertrouwen op de juistheid van de door de
adviseur opgemaakte aangifte. De belastingplichtige hoefde niet op te merken dat de inkomsten in de
door de adviseur opgemaakte aangifte afweken van de door hem verstrekte informatie.8 De Hoge Raad
stelt onzes inziens terecht voorop dat de belastingplichtige moet kunnen vertrouwen op de juistheid van
de door de deskundig adviseur ingediende aangifte. De belastingplichtige laat de aangifte immers door
een adviseur indienen omdat hij ervan uitgaat dat de adviseur kennis van zaken heeft met betrekking tot
de wijze waarop de aangifte moet worden ingevuld.

4. Toepassing in de praktijk

Uit de arresten van de Hoge Raad volgt op welke wijze moet worden beoordeeld of de belastingplichtige
die een adviseur heeft ingeschakeld grove schuld of opzet kan worden verweten indien achteraf blijkt
dat de belastingaangifte onjuist was.

Het toetsingskader kan in de volgende stappen uiteen worden gezet:

1. Laat de belastingplichtige zich bijstaan door een deskundig adviseur?

2. Heeft de belastingplichtige in de samenwerking met de adviseur de zorg betracht die redelijkerwijs
van hem kon worden gevergd en mocht hij op de juistheid van de door de adviseur ingediende
aangifte vertrouwen?

Ad 1. Een deskundige adviseur

Getoetst wordt of de belastingplichtige de vereiste zorg heeft betracht bij de keuze van de adviseur.
Daarbij moet worden beoordeeld of de adviseur die is ingeschakeld deskundig is. Een deskundig
adviseur is een adviseur die de belastingplichtige voor voldoende deskundig mocht houden en aan
wiens zorgvuldige taakvervulling hij niet behoefde te twijfelen. Het gaat er dus niet om of achteraf blijkt
of de adviseur al dan niet deskundig was. Het gaat erom of de belastingplichtige mocht menen dat
de adviseur deskundig was. Dat kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op de opleiding van de adviseur, het
kantoor waar de adviseur werkt, de informatie op de website van de adviseur of de informatie in de
overeenkomst van opdracht. Daarbij is het overigens geen vereiste dat een adviseur is aangesloten bij

7 HR 11 augustus 2017, 16/04756, ECLI:NL:HR:2017:1611, NLF 2017/2025, met noot van Nuyens.

8 HR 28 februari 2020, 19/01242, ECLI:NL:HR:2020:254, NLF 2020/0668, met noot van Krukkert; zie ook Conclusie A-G

IJzerman 21 november 2019, 19/01242, ECLI:NL:PHR:2019:1208, NLF 2019/0226, met noot van Hageman.
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een van de beroepsorganisaties, hoewel een dergelijk lidmaatschap onzes inziens zeker zal kunnen
bijdragen aan de onderbouwing van het standpunt dat de adviseur deskundig is.

In de praktijk wordt veelal ter onderbouwing van de deskundigheid van de adviseur verwezen naar de
opleiding, werkervaring en eventuele eerdere ervaringen in de samenwerking met de adviseur. Voor de
vraag of een belastingplichtige zich door een deskundige heeft laten bijstaan is het niet van belang
of die deskundige als zelfstandige optrad, dan wel als werknemer, noch is van belang of hij optrad als
natuurlijk persoon dan wel in de vorm van een rechtspersoon.9

In de jurisprudentie wordt deskundigheid van de adviseur overigens doorgaans verondersteld. Dat kan
te maken hebben met het feit dat de Inspecteur moet bewijzen dat de belastingplichtige er niet van
uit mocht gaan dat de adviseur deskundig is. Een voorbeeld waarin de Inspecteur daarin wel slaagde,
betreft de uitspraak van Rechtbank Breda.10 De aangifte was door een derde ingediend op basis van
een verklaring dat deze derde voor een teruggaaf van belasting kon zorgen. Over de derde was in de
procedure niets bekend. In dat geval oordeelt de Rechtbank dat de bewijslast op de Inspecteur rust en
dat is bewezen dat de belastingplichtige niet de zorg heeft betracht die van hem kan worden verlangd
bij de keuze van degene die zijn aangifte invult. Onzes inziens ziet dit oordeel ook op het ontbreken van
deskundigheid van de adviseur omdat de Rechtbank het oordeel plaatst in de te betrachten zorg bij de
keuze van de adviseur. Dit is uiteraard een uitzonderlijke situatie.

Ad 2. Relatie en samenwerking met de adviseur

Als de belastingplichtige een deskundig adviseur heeft ingeschakeld, dan is de tweede vraag van
belang. Daarbij gaat het om de rol van de belastingplichtige. Heeft hij in de samenwerking met de
adviseur de zorg betracht die redelijkerwijs van hem kon worden gevergd en mocht hij op de juistheid
van de door de adviseur ingediende aangifte vertrouwen?

Uit de jurisprudentie blijkt dat cruciaal is of de belastingplichtige alle voor de aangifte benodigde
informatie aan de adviseur heeft verstrekt. Als dat het geval is, dan heeft de belastingplichtige
doorgaans in de samenwerking met de adviseur de zorg betracht die redelijkerwijs van hem kan worden
gevergd. Dit is ook logisch nu de adviseur over alle informatie beschikt om de aangifte juist in te dienen.
Hierop mag de belastingplichtige dan ook vertrouwen.

De belastingplichtige kan in dat geval geen grove schuld of opzet worden verweten indien blijkt
dat de aangifte onjuist is. Ook het niet (marginaal) toetsen van de ingediende aangifte kan de
belastingplichtige niet worden verweten. Hij mag immers afgaan op de door de adviseur ingediende
aangifte, zoals blijkt uit het arrest van de Hoge Raad van 28 februari 2020.

Ook ten aanzien van de toepassing van het recht op de feiten, mag de belastingplichtige doorgaans
vertrouwen op de door de adviseur ingediende aangifte en/of het gegeven advies. Dit blijkt bijvoorbeeld
recent uit de uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 4 november 2020.11 In deze procedure
is de omzetbelasting op correcte wijze in de boekhouding verwerkt, maar zijn vervolgens, naar achteraf
blijkt, ten onrechte nihilaangiften ingediend. De accountant heeft ervoor gekozen nihilaangiften in te
dienen in afwachting van het vooroverleg met de Belastingdienst. Naar het oordeel van de Rechtbank
mocht de belastingplichtige erop vertrouwen dat de door de accountant voorgestane werkwijze met
betrekking tot de afdracht van omzetbelasting acceptabel was. De belastingplichtige mocht dan
ook op de door de adviseur, als gevolg van deze werkwijze, opgestelde nihilaangiften vertrouwen. De
omstandigheid dat de transacties van belanghebbende nooit onder de vrijstelling zouden kunnen vallen,

9 Hof Den Bosch 1 oktober 2010, 09/00317, ECLI:NL:GHSHE:2010:BP6036.

10 Rechtbank Breda 4 maart 2011, 10/4130, ECLI:NL:RBBRE:2011:BP9262.

11 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 november 2020, 20/4999, ECLI:NL:RBZWB:2020:5411, NLF 2020/2695.
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kan daaraan naar het oordeel van de Rechtbank niet afdoen, aangezien dat een inhoudelijke component
is die op het terrein van de adviseur ligt.

Deze toets komt ook terug in de uitspraak van Rechtbank Gelderland van 20 augustus 2020 waarin
een projectontwikkelaar ten aanzien van de verbouwing van een pand omzetbelasting in aftrek heeft
gebracht. Dit was gebaseerd op een advies van de adviseur en bleek achteraf onjuist te zijn.12 De
Rechtbank acht van belang dat het advies niet is gebaseerd op een interpretatie van feiten, maar op
een interpretatie van regelgeving. Voor wat betreft de inhoud van het advies kan de belastingplichtige,
ook wanneer het advies niet volledig is onderbouwd of op onderdelen wordt opengelaten, voldoende
vertrouwen ontlenen aan de deskundigheid van de adviseur. De belastingplichtige kon geen verwijt
worden gemaakt.

Zodra het gaat om de uitleg en toepassing van het recht, kan de belastingplichtige dus vertrouwen op
het advies van de adviseur. Dat geldt onzes inziens ook als de belastingplichtige zelf de aangifte indient
en een advies daarin toepast.

Bij de beoordeling of de belastingplichtige mocht vertrouwen op de juistheid van de door de adviseur
ingediende aangifte, kan ook de reikwijdte van de opdracht die aan de adviseur is verstrekt van belang
zijn. Betreft dit het indienen van alle aangiften of bijvoorbeeld alleen de aangiften omzetbelasting? De
feitelijke gang van zaken is onzes inziens echter doorslaggevend. Want als de adviseur bijvoorbeeld de
aangifte vennootschapsbelasting wel heeft ingediend, dan mocht de belastingplichtige onzes inziens
erop vertrouwen dat de adviseur ook deze aangifte juist deed. De bewijslast dat de belastingplichtige
daarop niet mag vertrouwen, rust op de Inspecteur.

5. Voeren van het boeteverweer

Een beroep op de adviseursjurisprudentie wordt pas relevant nadat (door de rechter) is geoordeeld
dat de aangifte onjuist is. In dat geval komen de boeteverweren aan bod. Een beroep op de
adviseursjurisprudentie is één van de boeteverweren die kan worden gevoerd. Dan zal het
standpunt worden ingenomen dat de aangifte is ingediend door een deskundig adviseur en dat de
belastingplichtige op de juistheid van die aangifte mocht vertrouwen.

De complexe vraag komt dan op of de adviseur dit verweer zelf kan voeren voor zijn cliënt. Wij menen
dat dat in beginsel mogelijk is. De adviseur dient dan het standpunt in te nemen dat de cliënt ervan uit
mocht gaan dat hij een deskundig adviseur heeft ingeschakeld en dat de cliënt op de juistheid van de
door hem ingediende aangifte mocht vertrouwen. Dit kan anders liggen als de adviseur een eigen positie
heeft of kan krijgen. De eerste stap is dan ook nagaan welk verwijt de belastingplichtige wordt gemaakt
en of daarbij de adviseur een verwijt wordt of kan worden gemaakt. Daarbij is van belang dat fouten
maken mag en dat dit niet beboetbaar of strafbaar is. Ook als een pleitbaar standpunt wordt ingenomen
is geen grondslag voor beboeting aanwezig. Overigens is van verwijtbaarheid ook geen sprake als de
adviseur in de aangifte een standpunt inneemt waarvan de Inspecteur aangeeft het daar niet mee eens
te zijn. Het kan immers zo zijn dat de rechter dit standpunt wel volgt.13 Voor beboeting is opzet of grove
schuld vereist waarbij de bewijslast op de Inspecteur rust.

De situatie kan zich voordoen dat de adviseur wellicht een verwijt kan worden gemaakt. Als de adviseur
grofschuldig of (voorwaardelijk) opzettelijk een onjuiste aangifte heeft ingediend dan kan bijvoorbeeld
de medepleegboete ex artikel 5:1 Awb of één van de deelnemingsvarianten van artikel 67o AWR

12 Rechtbank Gelderland 20 augustus 2020, 20/84 en 20/87, ECLI:NL:RBGEL:2020:4012.

13 Zie Hof Den Bosch 23 september 2014, 20-003904-13, ECLI:NL:GHSHE:2014:3755 en HR 14 februari 2020, 18/00885,

ECLI:NL:HR:2020:270, NLF 2020/0481, met noot van Krukkert (belastingkamer).
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voor de adviseur in beeld komen.14 Daarbij moet de Inspecteur dan ook bewijzen dat aan de overige
bestanddelen van de deelnemingsvariant is voldaan zoals de nauwe en bewuste samenwerking bij
medeplegen. De adviseur krijgt dan een eigen belang in de procedure. Signalen hiervoor zijn bijvoorbeeld
indien de Inspecteur vragen stelt die (ook) op de rol en de wetenschap van de adviseur zien. Als
dergelijke vragen in vragenbrieven voorkomen, dienen er bij de adviseur alarmbellen af te gaan omdat
het onderzoek zich weleens op hem kan richten.

In dat geval ontstaat voor de adviseur een eigen belang ten aanzien van dezelfde feiten als het belang
van zijn cliënt. Deze belangen kunnen parallel lopen maar ook uit elkaar gaan lopen. De kans bestaat
dat de cliënt gaat wijzen op fouten die door de adviseur zouden zijn gemaakt en dat de adviseur gaat
wijzen op tekortkomingen door de cliënt bijvoorbeeld bij de naleving van een advies. Een dergelijke
belangenverstrengeling zal ook vanuit tuchtrechtelijk perspectief ongewenst zijn. Zo dient de adviseur
volgens de beroepsregels van de NOB en de RB zijn onafhankelijkheid te bewaken tegenover de
klant.15 Dit houdt onder meer in dat de adviseur moet voorkomen dat bij zijn advisering elementen
van eigenbelang een rol kunnen spelen. Ook betekent dit dat opdrachten uitgevoerd moeten worden
overeenkomstig de geheimhoudingsplicht. In het kader van de verdediging van zijn eigen belangen
kan de adviseur genoodzaakt worden informatie prijs te geven die onder de geheimhouding behoort te
blijven. Om geen risico te lopen tegen de beroepsregels in te handelen, doet de adviseur er dan goed aan
het boeteverweer niet zelf voor de belastingplichtige te voeren.

De vraag wanneer de adviseur een beboetbaar verwijt zou kunnen worden gemaakt, bespreken wij nader
aan de hand van de twee hiervoor genoemde Rechtbankuitspraken.

In de uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 4 november 2020 vond vooroverleg plaats
tussen de adviseur en de Belastingdienst. Door in afwachting van de uitkomst van dit vooroverleg
nihilaangiften in te dienen kan volgens de Rechtbank niet worden gezegd dat grofschuldig onjuiste
aangiften zijn gedaan. De wijze waarop de aangiften moesten worden ingevuld werd namelijk nog
besproken met de Inspecteur. Nu vooroverleg plaatsvond met de Inspecteur kan ons inziens geen
sprake zijn van grove schuld bij de adviseur.

De hiervoor genoemde uitspraak van Rechtbank Gelderland van 20 augustus 2020 ziet op de
situatie waarin de adviseur tot het advies kwam dat ten aanzien van de verbouwing van een pand
omzetbelasting in aftrek mocht worden gebracht. Dit bleek achteraf onjuist te zijn. De adviseur merkte
in haar advies aan de belastingplichtige op dat als de aangifte onjuist is de Belastingdienst dat tijdens
een controle wel aangeeft en daarom de omzetbelasting in aftrek kan worden gebracht. De Rechtbank
overweegt dat dit mogelijk tot nalatigheid aan de zijde van de adviseur leidt. Een verwijt aan de adviseur
ligt hier dus op de loer. Echter, mogelijke nalatigheid is onvoldoende voor beboeting van de adviseur.
Daarvoor is grove schuld dan wel (voorwaardelijk) opzet vereist en dient aan de overige voorwaarden
van de deelnemingsvariant te zijn voldaan.

6. Afrondend

Als aan de belastingplichtige een boete is opgelegd en de aangifte is ingediend door een
adviseur of de aangifte is gebaseerd op een advies van een adviseur, dan kan een beroep op de
adviseursjurisprudentie worden gedaan. De Hoge Raad heeft de criteria die gelden voor een beroep op
de adviseursjurisprudentie de laatste jaren verder ingevuld.

14 Wij verwijzen naar J.N. de Boer, G.M. Boezelman en R.W.J. Kerckhoffs, ‘Straf-, boete- en tuchtrechtelijke uitdagingen van

de fiscale professional’, Strafblad 2018/3 en A.C.M. Klaasse en A.J.C. Perdaems, ‘Medeplegers aan de schandpaal’, TFB

2019/7.

15 Zie artikel 2 en 4 Reglement Beroepsuitoefening (Code of Conduct) van de NOB en het Reglement Beroepsuitoefening

Register Belastingadviseurs.
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De beoordeling of aan de vereisten is voldaan is veelal feitelijk van aard. De feitenrechter moet toetsen
of de belastingplichtige de adviseur voor deskundig mocht houden en de vereiste zorg heeft betracht
bij de keuze van de adviseur. Daaraan zal snel zijn voldaan. Slechts in uitzonderlijke situaties is daarvan
geen sprake, zoals de adviseur die anoniem bleef in de procedure en alleen werd benaderd omdat
dan een teruggaaf van belasting kon worden verkregen. Als de belastingplichtige de adviseur voor
deskundig mocht houden, dan moet worden beoordeeld of de relatie tussen de belastingplichtige en
de adviseur meebracht dat de belastingplichtige mocht vertrouwen op de juistheid van de door de
adviseur ingediende aangifte. Daarover bestaat in de praktijk meer discussie. Van belang is dat de
belastingplichtige niet is gehouden de door de adviseur ingediende aangifte te controleren. In de praktijk
blijkt dat het bij een beroep op de adviseursjurisprudentie cruciaal is of de adviseur beschikte over
de gegevens. Als dat het geval is, dan mag de belastingplichtige erop vertrouwen dat de ingediende
aangifte juist is en is geen grond voor een vergrijpboete aanwezig. Dat geldt ook als de discussie ziet op
de uitleg en toepassing van het recht. Daarvoor benadert een belastingplichtige een adviseur en hij mag
op de juistheid van die uitleg vertrouwen.

Het uitgangspunt is dan ook dat als de belastingplichtige de gegevens aan de adviseur heeft verstrekt,
hij erop mocht vertrouwen dat de aangifte juist is ingediend. Als achteraf blijkt dat de aangifte
onjuist was, kan de belastingplichtige geen verwijt van grove schuld of opzet worden gemaakt. De
belastingadviseur kan dit verweer onzes inziens doorgaans zelf voeren. Hij kan het standpunt innemen
dat zijn cliënt ervan uit mocht gaan dat hij een deskundig adviseur is en dat de cliënt op de juistheid van
die aangifte mocht vertrouwen. Als de adviseur een eigen positie heeft of kan krijgen doordat hem zelf
(ook) een verwijt zou kunnen worden gemaakt, dan ligt dat anders.

Tot slot is de bewijslastverdeling van belang. De adviseursjurisprudentie is alleen van toepassing als
daar een beroep op wordt gedaan. De belastingplichtige moet dus in de (bezwaar)procedure stellen
dat hij mocht vertrouwen op de juistheid van de aangifte omdat deze is ingediend door een deskundig
adviseur dan wel is ingediend op basis van een advies van een deskundig adviseur. Bij betwisting
door de Inspecteur van die stelling moet de belastingplichtige deze onderbouwen. Vervolgens rust de
bewijslast dat de adviseursjurisprudentie niet van toepassing is op de Inspecteur. De Inspecteur moet
dan bijvoorbeeld bewijzen dat de belastingplichtige de adviseur niet voor deskundig mocht houden
of dat de adviseur niet over alle relevante feiten beschikte. Kortom, een belangrijk verweer om bij
opgelegde boetes een beroep op te doen.

mr. A.J.C. Perdaems
Hertoghs advocaten

mr. R.A.R. Hoekman
Hertoghs advocaten
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