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In deze aflevering bespreken wij wederom de recente ontwikkelingen op het terrein van het fiscale strafrecht. De afschaffing
van de inkeerregeling is in de voorgaande rubrieken aan de orde gesteld, maar behoeft een laatste aanvulling. Verder gaan
we in op een tweetal arresten van het Hof van Justitie EU en andere ontwikkelingen in Europa. Tot slot komen enkele
nationale uitspraken aan de orde.

Inkeerregeling, Kamerstukken II 2017/18, 34786

Kort voor de jaarwisseling is de wet Overige fiscale maatregelen 2018 van 20 december 2017, die in onze rubriek in
december reeds aan de orde kwam, ingrijpend gewijzigd door een amendement van Kamerlid Pieter Omtzigt
(Kamerstukken II 2017/18, 34786, 15). Door dit aangenomen amendement wordt zowel de boeterechtelijke als
strafrechtelijke inkeerregeling niet geheel afgeschaft, maar enkel voor zogenoemde ‘zwartspaarders’. Daartoe is aan artikel
69, derde lid, AWR een tweede volzin toegevoegd:

“In afwijking van de eerste volzin vervalt het recht tot strafvervolging op de voet van dit artikel niet voor zover de schuldige
alsnog een juiste en volledige aangifte doet, dan wel juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen verstrekt die
betrekking heeft, onderscheidenlijk hebben, op inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen.”

Met deze toevoeging wil Omtzigt voorkomen dat de volledige afschaffing van de inkeerregeling tot gevolg zou hebben dat
belastingplichtigen niet meer vrijwillig alsnog een juiste aangifte zouden doen. Voor box 1 en 2 kan aldus alsnog worden
ingekeerd zonder het risico van strafvervolging. Voor box 3 is dit niet meer mogelijk voor inkomen uit sparen en beleggen
dat in het buitenland is opgekomen.

De reden waarom de inkeerregeling enkel is afgeschaft voor buitenlands vermogen wordt niet duidelijk uit de toelichting bij
het amendement. De suggestie wordt gewekt dat zwartsparen in het buitenland dermate verwijtbaar en ernstig is dat een
vrijwillige verbetering geen invloed mag hebben op de beslissing tot strafvervolging. Hiermee wordt in onze optiek een
onterecht onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van belastingfraude en tussen binnenlands en buitenlands
vermogen. Bovendien wordt zwartsparen in het buitenland tegengegaan door allerlei ontwikkelingen op het gebied van
internationale gegevensuitwisseling. Ten slotte heeft de staatssecretaris steeds opgeroepen om buitenlands vermogen nog
steeds vrijwillig te melden. Hoe dit gaat uitwerken in de fiscale strafpraktijk blijft derhalve nog onduidelijk.

Hof van Justitie EU 5 december 2017, ECLI:EU:C:2017:936 en Hof van Justitie EU 20 maart 2018,
ECLI:EU:C:2018:197

HvJ EU 5 december 2017

In het arrest van 5 december 2017 gaat het Hof van Justitie EU nader in op de verhouding tussen het legaliteitsbeginsel en
de verplichting van de lidstaten om btw-fraude doeltreffend en afschrikkend te bestraffen. Eerder oordeelde het Hof van
Justitie in het arrest Taricco dat de Italiaanse verjaringsregeling in strijd kan komen met het EU-recht. Daarvan kan sprake
zijn indien verjaring van strafbare feiten in de weg staat aan de opleggen van doeltreffende en afschrikkende sancties in een
groot aantal gevallen van ernstige btw-fraude (HvJ EU 8 september 2015, nr. C-105/14 (Taricco)). De nationale rechter
dient in dergelijke gevallen bepalingen van nationaal recht buiten toepassing te verklaren.
In het onderhavige arrest oordeelt het Hof dat nationale bepalingen eveneens moeten wijken indien de verjaringstermijnen
ten aanzien van ernstige btw-fraude korter zijn dan voor gevallen van ernstige fraude met nationale belastingen. Wel
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formuleert het Hof een belangrijke uitzondering op het buiten toepassing laten van verjaringstermijnen. De
verjaringstermijnen moeten worden gehandhaafd, indien het buiten toepassing laten daarvan tot gevolg heeft dat de wet
onvoldoende nauwkeurig is of doordat het lex mitior-beginsel wordt geschonden.
Eerder oordeelde het Hof in het Taricco-arrest dat het legaliteitsbeginsel uit artikel 7 EVRM en artikel 49 van het Handvest
niet in de weg stond aan de verlenging van verjaringstermijnen ten aanzien van feiten die op dat moment nog niet zijn
verjaard (HvJ EU 8 september 2015, nr. C-105/14 (Taricco), par. 7).

HvJ EU 20 maart 2018

Na het arrest van A. en B. tegen Noorwegen van het EHRM (EHRM 15 november 2016, nr. 24130/11 en 29758/11 (A. en B.
t. Noorwegen)), waarin de reikwijdte van het ne bis in idem-beginsel werd genuanceerd, is nu ook duidelijk hoe het Hof van
Justitie EU tegen het verbod op dubbele vervolging en bestraffing aankijkt.
In het arrest A. en B. tegen Noorwegen heeft het EHRM uiteengezet dat voor eenzelfde gedraging zowel strafrechtelijk kan
worden vervolgd en een fiscale boete kan worden opgelegd, wanneer de twee procedures zowel temporeel als inhoudelijk
voldoende samenhang vertonen. Om te bepalen of sprake is van een dergelijke samenhang, zijn de volgende criteria van
belang:
– de vraag of de procedures andere aspecten van de strafwaardige gedraging bestraffen en daarmee sprake is

van complementaire procedures;
– de voorzienbaarheid van cumulatie van procedures;
– de samenwerking van de autoriteiten en de vraag of dubbele bewijsgaring wordt voorkomen;
– de proportionaliteit van de totale straf.

In de zaak Luca Menci bleek uit een boekenonderzoek door de Italiaanse fiscus dat Menci niet had voldaan aan de
betalingsverplichting van circa € 280.000. Tezamen met een aanslag werd ook een boete opgelegd. Naast deze fiscale
zaak werd door het openbaar ministerie een strafrechtelijk onderzoek geïnitieerd vanwege hetzelfde feit. De Italiaanse
rechter heeft vervolgens de prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie EU voorgelegd of de cumulatie van bestuurlijke en
strafrechtelijke sancties voor het niet betalen van btw strijdig is met het ne bis in idem-beginsel zoals neergelegd in artikel
50 van het Handvest.
Eerder had advocaat-generaal Campos Sánchez-Bordona gepleit voor een ruimhartigere rechtsbescherming dan de koers
van het EHRM (Conclusie van A-G M. Campos Sánchez-Bordona 12 september 2017, C-524/15 (Menci)). De A-G was
voorstander van de benadering uit het arrest Åkerberg Fransson uit 2013 (HvJ EU 26 februari 2013, C-617/10 (Åkerberg
Fransson), par. 35-37). Het Hof van Justitie EU volgt de conclusie niet en wijkt af van het eerdere arrest. Het Hof oordeelt
dat een beperking van het ne bis in idem beginsel in bepaalde gevallen gerechtvaardigd is. Eenzelfde gedraging mag zowel
fiscaal als strafrechtelijk worden bestraft, indien:
– de cumulatie van procedures wordt gerechtvaardigd door een doel van algemeen belang, namelijk het optreden

tegen belastingfraude met btw. De twee procedures dienen wel aanvullende doelen te hebben;
– de nationale procedures regelingen bevatten dat de procedures op elkaar kunnen worden afgestemd. De regels

moeten mogelijk maken dat de cumulatie tot het strikt noodzakelijke wordt beperkt;
– de nationale procedures regelingen bevatten die het mogelijk maken dat de zwaarte van totale straf

proportioneel is en wordt beperkt tot het strikt noodzakelijke.

Vervolgens benadrukt het Hof van Justitie nogmaals dat de nationale rechter ervoor moet waken dat de sancties in
verhouding blijven staan tot de ernst van het delict. In het beoordelingskader van het Hof van Justitie EU kunnen gedeelten
van de voorwaarden van het EHRM worden herkend. Zo hechten beide hoven aan samenwerking, aanvullende strafdoelen
en de proportionaliteit van de totale straf. Het Hof van Justitie EU plaatst afwijkingen van het ne bis in idem-beginsel echter
uitdrukkelijk in het teken van btw-fraude. Enkel de aanpak van fraude met omzetbelasting kan een tweede bestraffing voor
dezelfde gedraging rechtvaardigen.

Andere Europese ontwikkelingen

Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

Het Europees Parlement heeft op 1 maart jl. de commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
(hierna: commissie) ingesteld. Deze commissie bestaat uit 45 leden en borduurt voor op het uitkomsten van de commissie
die de beruchte Panama Papers heeft onderzocht. De resultaten van de journalistieke onderzoeken, bekend onder de naam
Paradise Papers waarin diverse belastingontwijkingsconstructie werden achterhaald, worden eveneens nadrukkelijk in het
onderzoek betrokken. Het accent van onderzoek ligt bij BTW-fraude, belastingverdragen en de EU-lijst waarop de landen
zijn vermeld die als belastingparadijs zijn bestempeld. De commissie heeft voor haar onderzoek één jaar de tijd.
Naast dit onderzoek dient de commissie erop toe te zien dat de Europese Commissie en de lidstaten daadwerkelijk gevolg
geven aan eerdere Europese aanbevelingen ten aanzien van fraudebestrijding. Wat betreft de zwarte lijst van zeventien
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landen die als belastingparadijs kunnen worden aangemerkt en die het Europees Parlement in december 2017
presenteerde, zijn er begin dit jaar alsnog een aantal geschrapt. Het gaat om Panama, Barbados, Grenada, de Verenigde
Arabische Emiraten, Mongolië, Tunesië, Macau en Zuid-Korea. De zwarte lijst bestaat slechts uit namen van landen van
buiten de EU, in het bijzonder die landen die nauwelijks vennootschapsbelasting heffen, weigeren mee te werken aan
initiatieven om belastingontwijking te voorkomen en/of niet transparant zijn.
Bij het opstellen van de oorspronkelijke lijst van december 2017 had de PvdA-fractie nog voorgesteld om ook Nederland
officieel op de lijst te plaatsen, hetgeen overigens niet gebeurde omdat de stemmen hierover in het Europees Parlement
staakten. De reden waarom eerder genoemde acht landen onlangs van de lijst zijn geschrapt is hun belofte om maatregelen
te nemen tegen belastingontwijking. Daartoe hebben ze één jaar de tijd. De landen worden tijdelijk overgeheveld naar een
zogenoemde ‘grijze lijst’ waarop intussen de namen van ongeveer vijftig landen staan vermeld, waaronder Aruba, Curaçao,
de Kaaimaneilanden, Zwitserland en Liechtenstein.

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (wetsvoorstel 34808)

De richtlijn is de vierde richtlijn waarmee op Europees niveau wordt geprobeerd de dreiging van witwassen en financieren
van terrorisme aan te pakken. De onderhavige richtlijn vervangt de derde anti-witwasrichtlijn en vult het bestaande
instrumentarium om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan verder aan. Ter (gedeeltelijke) implementatie
beoogt het aanhangige wetsvoorstel wijzigingen aan te brengen in de Wet te voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme (Wwft) en enkele andere wetten. Andere voorgestelde wijzigingen houden verband met de uitvoering van de
verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (nr. 1781/2006). Het voorstel is op 6 maart jl. door de
Tweede Kamer aangenomen en ligt thans bij de Eerste Kamer. Hier volgt kort de inhoud van het voorstel.
De Wwft zal worden uitgebreid met een aantal nieuwe instellingen dat geconfronteerd wordt met onderzoeksverplichtingen.
Het gaat hierbij om de categorie aanbieders van kansspelen. Tevens vindt een uitbreiding plaats van de categorie
‘grootwaardehandelaren’ bij de Wwft instellingen. Verder bevat het voorstel een verduidelijking en uitbreiding van de
risicogebaseerde benadering op diverse terreinen. Bovendien zal het cliëntenonderzoek in versterkte mate moeten
plaatsvinden naar aanleiding van een risicoweging op grond van de in de vierde anti-witwasrichtlijn geïdentificeerde
risicofactoren. De vierde anti-witwasrichtlijn verplicht de lidstaten tot oplegging van passende sancties wanneer de
verplichtingen niet worden nageleefd. Daartoe wordt in het wetsvoorstel aangesloten bij de Wet op het financieel toezicht
(Wft). Aldus zal voor banken en andere financiële ondernemingen op grond van de Wwft een met de Wft vergelijkbaar
boetestelsel gaan gelden. Op deze manier ontstaat ook voor de toezichthoudende autoriteiten De Nederlandsche Bank
(DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) consistentie wat betreft handhavingsmogelijkheden. De maximale boetes
die de toezichthoudende autoriteiten kunnen opleggen bij overtredingen van de Wwft worden gewijzigd. Bovendien wordt de
mogelijkheid opgenomen om de vergunning van een instelling in te trekken bij overtreding van de Wwft. Aan de
toezichthoudende autoriteit zal verder de bevoegdheid worden toegekend om een waarschuwing of publieke verklaring uit te
vaardigen bij overtreding van de Wwft. De toezichthoudende autoriteiten krijgen ook de verplichting opgelegd om in beginsel
alle besluiten openbaar te maken waarbij een bestuurlijke sanctie of maatregel is opgelegd ter zake van overtreding van een
nationale bepaling ter omzetting van de vierde anti-witwasrichtlijn. De bepalingen uit de vierde anti-witwasrichtlijn inzake de
verwerking van persoonsgegevens worden tot slot in de Wwft opgenomen.

Rechtbank Amsterdam 24 mei 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:4419

In het vonnis van Rechtbank Amsterdam 24 mei 2017 – eind 2017 gepubliceerd – stond de strafrechtelijke aansprakelijkheid
van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting centraal. Aan de verdachte was tenlastegelegd het feitelijk leiding geven
aan het doen van onjuiste aangifte omzetbelasting. De btw-aangiften waren ingediend op naam van een fiscale eenheid, die
bestond uit verschillende B.V.’s. De verdachte werd veroordeeld wegens feitelijk leidinggeven aan belastingfraude gepleegd
door de B.V.’s. De rechtbank verwierp het verweer van de verdachte dat de fiscale eenheid als pleger moest worden
aangemerkt en niet de B.V.’s die onderdeel uitmaakten van de fiscale eenheid. Ondanks het feit dat de fiscale eenheid de
belastingplichtige is, zijn de onderliggende B.V.’s strafrechtelijk aansprakelijk.
De Hoge Raad heeft zich reeds in 1999 uitgelaten over de strafrechtelijke positie van de fiscale eenheid (HR 29 juni 1999,
NJ 1999/719). In dat arrest oordeelde de Hoge Raad dat de normadressaat van artikel 69 Sr (toen artikel 68 Sr) niet de
fiscale eenheid is, maar de onderdelen gezamenlijk. Met andere woorden, de rechtspersonen die samen een fiscale
eenheid vormen zijn allen aansprakelijk als medeplegers.
Het verschil van inzicht van de verdachte en de rechtbank kan worden verklaard door de uiteenlopende fiscale en
strafrechtelijke terminologie. Hoewel een fiscale eenheid voor de omzetbelasting als belastingplichtige kwalificeert, heeft de
figuur van de fiscale eenheid geen rechtspersoonlijkheid als bedoeld in artikel 51 Sr.
Het vonnis van de rechtbank is ook om een andere reden interessant. Bij de bepaling van de strafmaat houdt de rechtbank
niet enkel rekening met het belastingnadeel van de belastingfraude zoals bewezenverklaard. De veroordeling heeft
betrekking op negen onjuiste btw-aangiften met een gezamenlijk fiscaal nadeel van € 150.000. De rechtbank neemt echter
het fiscale nadeel uit het FIOD-dossier tot uitgangspunt, waarin 32 onjuiste belastingaangiften worden geverbaliseerd. Het
nadeel van deze 32 belastingaangiften betrof € 400.000.
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Deze strafmotivering is waarschijnlijk ingegeven door het feit dat de verdachte ter zitting heeft erkend dat hij onjuiste
aangiften had gedaan, omdat hij krap bij kas zat. Deze afdoening doet denken aan de voeging ad informandum, waarbij de
rechter onder voorwaarden niet tenlastegelegde feiten kan meenemen in de strafoplegging. In dit vonnis is hier echter geen
sprake van. Bovendien heeft de verdediging op juridische gronden (de aansprakelijkheid van de fiscale eenheid) tot
vrijspraak gepleit. Het oordeel van de rechtbank in het kader van straftoemeting is in onze optiek daarom niet geheel zuiver.

Gerechtshof Den Bosch 13 maart 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1054

In de tenlastelegging van deze zaak is (primair) een verdenking opgenomen van het feitelijk leidinggeven aan accijnsfraude,
gepleegd door een vennootschap. Het hof gaat allereerst na of sprake is van het voorhanden hebben van onveraccijnsde
goederen aan de hand van de criteria van de Belastingkamer van de Hoge Raad (HR 13 juni 2003,
ECLI:NL:HR:2003:AF0380 en HR 14 mei 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9493). Daarvan is sprake als:
– de persoon de hoedanigheid van de goederen kent, en
– deze daadwerkelijk toegang heeft tot die goederen, en
– deze persoon tevens weet of redelijkerwijs moet weten dat de goederen niet overeenkomstig de bepalingen van

de Wet op de accijns in Nederland in de heffing zijn betrokken.
Het hof komt vervolgens tot de conclusie dat de vennootschap onveraccijnsde goederen voorhanden heeft gehad. Hoewel
het hof niets vaststelt omtrent het opzet van de vennootschap (hetgeen nodig is om tot een bewezenverklaring van de
strafrechtelijke accijnsfraude te komen), beoordeelt het hof vervolgens de vraag of sprake is van feitelijk leidinggeven aan
deze vennootschap door de verdachte.
Er wordt vastgesteld dat de verdachte door de vennootschap naar een expediteur wordt gestuurd om vervoersdocumenten
af te geven en dat hij in de nabijheid is geweest van een lege vrachtwagen. Dit acht het hof echter onvoldoende om te
concluderen dat de verdachte leiding heeft gegeven aan de vennootschap. Evenmin is hij bestuurder of heeft hij een
zodanige bijdrage geleverd aan het complex van gedragingen of initiatieven genomen dat gesproken kan worden van
feitelijk leidinggeven. Dit leidt derhalve tot vrijspraak van een groot deel van de ten laste gelegde feiten.
Verdachte wordt uiteindelijk enkel veroordeeld voor het medeplegen van valsheid in geschrifte ten aanzien van enkele
accijnsgeleidedocumenten (AGD’s). Uit de overwegingen ten aanzien van de straftoemeting blijkt dat aan de verdachte ook
een naheffingsaanslag accijns ten bedrage van € 1,1 miljoen is opgelegd. Nu de strafkamer van dit hof aan de hand van de
fiscale criteria ook oordeelt dat niet bewezen kan worden dat de verdachte zelf feitelijke beschikkingsmacht heeft gehad
over onveraccijnsde goederen, kan dit mogelijk een positieve wending geven aan de fiscale bezwaarprocedure, ook al dient
de inspecteur daar het voorhanden hebben slechts ‘aannemelijk te maken’.

Gerechtshof Amsterdam 14 november 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5050

Verdachte had zich in deze zaak meerdere jaren schuldig gemaakt aan belastingfraude door opzettelijk onjuiste aangiften
inkomstenbelasting te doen; en dat niet alleen voor zichzelf, maar ook voor derden door te hoge of gefingeerde aftrekposten
op te nemen. Aldus kreeg hij een te hoge teruggave. Daarnaast had hij in verband met zijn eigen aangifte vervalste facturen
en nota’s voorhanden gehad.
Van de zijde van de verdediging was aangevoerd dat de zaak niet strafrechtelijk had behoren te mogen afgedaan omdat
niet aan de voorwaarden van de richtlijnen was voldaan.
Het hof overwoog naar aanleiding van dit verweer dat ten tijde van het tripartiete overleg in november 2013 aanmelding voor
strafrechtelijke afdoening mogelijk was als het fiscale nadeel minder dan € 100.000 bedroeg en als sprake was van een
vermoeden van opzet en een of meer aanvullende wegingscriteria daartoe aanleiding gaven. Bij deze verdachte, zo
oordeelde het hof, bestond het vermoeden dat een bestuursrechtelijke boete niet zou kunnen worden verhaald en dat
sprake was van een combinatie van een fiscaal delict met één of meer niet fiscale delicten. Aldus is bij de
vervolgingsbeslissing niet alleen rekening gehouden met de onmogelijkheid van verhaal van een bestuurlijke boete maar
ook aan een tweede vereiste, de combinatie van een fiscaal delict met een ander delict (valsheid in geschrift) is betekenis
toegekend. Het verweer werd daarom verworpen.
Het hof plaatste de beoordeling expliciet in het kader van het Protocol aanmelding en afdoening van fiscale delicten en
delicten op het gebied van douane en toeslagen (AAFD) zo blijkt uit de aanhef van de overweging.
Wat opvalt is dat de toetsing door het hof plaatsvindt in het licht van het protocol AAFD dat pas op 1 juli 2015 in werking is
getreden, terwijl het tripartiete overleg kennelijk in november 2013 had plaatsgevonden. Wellicht heeft het hof bij lezing van
het protocol vastgesteld dat dit in tegenstelling tot de bij dezelfde datum vervallen aanmeldings-, transactie- en
vervolgingsrichtlijnen van fiscale delicten geen overgangsbepaling kent. Ons inziens had het meer in lijn gelegen met
voorgaande versies van de frauderichtlijnen om de vervolgingsbeslissing te toetsen aan de destijds geldende ATV-
richtlijnen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1574

Bij de vraag of een belastingplichtige tijdig een beroep heeft gedaan op de inkeerregeling is bepalend of de betrokkene
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objectief gezien niet redelijkerwijs behoefde te vermoeden dat de inspecteur met de onjuistheid of onvolledigheid van de
aangifte bekend was of bekend zou worden. Dit besliste de belastingkamer van de Hoge Raad al in zijn arrest van HR 2 mei
2001, ECLI:NL:HR:AB1375, daarin gevolgd door de strafkamer in HR 30 maart 2010, NJ 2010/199). Deze benadering komt
er – kort gezegd – op neer dat als er een serieuze mogelijkheid bestaat dat de onjuistheid in de aangifte niet zal worden
achterhaald, de inkeer nog tijdig is. Een voorbeeld van een casus waarin de inkeer te laat is aan de orde in het arrest van
het hof Arnhem-Leeuwarden.
In deze zaak ging het om een verdachte die als directeur grootaandeelhouder gedurende een periode van vijf jaren facturen
had laten vervalsen om zo de kosten van geleverde goederen en diensten voor zijn privéwoning en voor privé doeleinden
van derden zakelijk te kunnen boeken. Dit resulteerde uiteraard in onjuiste aangiften inkomstenbelasting, onjuiste aangiften
omzetbelasting en vennootschapsbelasting over meerdere jaren.
Van de zijde van de verdediging werd onder meer een beroep gedaan op de inkeerregeling. Het standpunt luidde dat
verdachte al langer van plan was om in te keren in verband met de facturen en de aangiften rondom de bouw en de
inrichting van zijn woonhuis. Dat plan werd slechts versterkt door een doorzoeking in augustus 2011 in een geheel ander
(strafrechtelijk) onderzoek.
Verdachte heeft dit voornemen besproken met zijn advocaten en op 30 januari 2012 was aan de Belastingdienst melding
gedaan van onvolledigheden in de aangiften omzetbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting met de
kanttekening dat slechts de op dat moment aan verdachte bekende feiten en omstandigheden waren genoemd in
afwachting van de uitkomsten van gestart intern onderzoek ten einde een volledig overzicht te verkrijgen van alle relevante
facturen en de boekingen in de verschillende vennootschappen. Na afronding van dit onderzoek was bij brief van 27 februari
2012 het inkeerverzoek verder aangevuld (zgn. gefaseerde inkeer).
De verdediging stelde verder dat hierbij niet bewust informatie was achtergehouden en dat aldus op voldoende
voortvarende wijze uitvoering was gegeven aan verdachtes voornemen tot verbetering. Bij de eerste melding van 30 januari
2012 had verdachte veel uit zijn geheugen moeten putten en daarom is daarna uitvoerig intern onderzoek gedaan terwijl
verdachte bij die eerste melding niet wist dat de Belastingdienst of de FIOD al van de onregelmatigheden op de hoogte was
of zou komen en evenmin had hij reden te vermoeden dat dit zo was.
Ook wees de verdediging erop dat van wetenschap of redelijk vermoeden aan de kant van verdachte dat ambtenaren met
opsporingsbevoegdheid van de onvolledigheden/onjuistheden op de hoogte zouden zijn of zouden komen geen sprake was
en evenmin uit het dossier kon worden afgeleid.
Het hof ging hier onder verwijzing naar hetgeen de rechtbank op dit punt had overwogen niet in mee.
Verdachte was namelijk tijdens het strafrechtelijk onderzoek ‘08Rome’ als (mede)verdachte verhoord. De processen-verbaal
van deze verhoren van 21 juni 2011 tot en met 23 juni 2011 waren in het onderzoek van deze zaak gevoegd. De verdenking
zag op de verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte ten aanzien van verdachte en een van zijn ondernemingen.
Bij de verhoren in die zaak was verdachte onder meer gevraagd of de apparatuur genoemd in een bepaalde factuur van
B&O, bij verdachte in de woning, zijn bedrijf of elders is geïnstalleerd en was hem tevens gevraagd naar de andere facturen.
Hij was ook bevraagd over de routing van de facturatie ten aanzien van een van zijn bedrijven en hoe de betaling van de
facturen en de administratie plaatsvond. Ten aanzien van deze feiten heeft uiteindelijk met de verdachte getransigeerd.
Vervolgens hebben ambtenaren van de Belastingdienst naar aanleiding van informatie uit het strafrechtelijk onderzoek
‘08Rome’ met betrekking tot vier facturen open bronnen geraadpleegd en dat resulteerde in een aantal publicaties over
verdachte onder andere over de bouw en inrichting van zijn privéwoning. In een van de publicaties werd een aantal
bedrijven genoemd (waaronder B&O) die hadden gewerkt aan de bouw van de woning of goederen en/of diensten daarvoor
hebben geleverd. Naar aanleiding hiervan zijn op 20 december 2011 en 13 januari 2012 derden-onderzoeken bij deze
bedrijven ingesteld. Bij een van die onderzoeken heeft een getuige verklaard dat verdachte hem in de eerste week van
januari 2012 heeft gebeld met de vraag ‘zijn ze bij jullie geweest’. Deze getuige heeft hierop geantwoord dat de
Belastingdienst bij hem is geweest voor een derden-onderzoek en dat ze kopieën hebben gemaakt. Ook andere getuigen in
de derden-onderzoeken van begin januari maakten gewag van contact tussen hen en de verdachte dat hij hen had
uitgehoord naar aanleiding van die onderzoeken. Een controleambtenaar had tot slot nog verklaard dat zij tijdens de
derden-onderzoeken hoorden van een aantal leveranciers van verdachte dat ze verdachte op de hoogte hadden gesteld
van het bezoek van de Belastingdienst en aan verdachte hadden verteld wat de reden voor het onderzoek van de
Belastingdienst was. De reden was dat de Belastingdienst het vermoeden had dat verdachte kosten voor zijn woning op de
zaak had laten factureren.
Gelet op dit voorgaande verbaast het niet dat rechtbank en hof zich op het standpunt stellen dat hier geen sprake meer kon
zijn van een tijdige inkeer. Twee momenten worden onderscheiden. Het eerste moment betreft de doorzoeking op 30
augustus 2011 bij welke gelegenheid onder meer de auditfiles gericht aan een van de bedrijven in beslag waren genomen,
op welke moment verdachte al redelijkerwijs moest vermoeden dat een of meer van de in artikel 80, eerste lid van de
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, bedoelde ambtenaren (belastingambtenaren en/of opsporingsambtenaren) met de
onjuistheid of onvolledigheid van de belastingaangiften genoemd in de tenlastelegging bekend zouden worden. Hij was op
30 augustus 2011 immers al bevraagd over de vier vermeende valse facturen gericht aan een van de bedrijven en toen had
verdachte zich al een tijd lang schuldig gemaakt aan het (laten) opnemen van vervalste facturen in de (bedrijfs)administratie
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van een van zijn bedrijven, welke administratie ten grondslag heeft gelegen aan belastingaangiften genoemd in de
tenlastelegging. Aldus was de kans – objectief gezien – groot dat dit bij een onderzoek aan de auditfiles aan het licht zou
komen bij de belastingambtenaren of opsporingsambtenaren.
De rechtbank benoemt – zekerheidshalve? – ook nog een tweede moment. Verdachte wist in ieder geval al vóór het
moment van indiening van de eerste inkeerbrief op 30 januari 2012, dat één of meer van de in artikel 80, eerste lid,
bedoelde ambtenaren (belastingambtenaren en/of opsporingsambtenaren) de onjuistheid of onvolledigheid van de
belastingaangiften bekend was of bekend zou worden, of moest hij dit redelijkerwijs vermoeden. Dat vindt zijn basis in
stukken uit de derden-onderzoeken.
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