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In deze rubriek worden twee uitspraken van de Hoge Raad besproken, één over straftoemeting en de verdiscontering van
niet in de tenlastelegging opgenomen belastingaangiften en één over het pleitbaar standpunt. Daarnaast bespreken wij
diverse uitspraken van feitenrechters, waarbij onder andere de samenloop van het strafrecht en de fiscale
informatieverplichtingen centraal staat, alsmede de uitleg van hetzelfde feit. Ten slotte staan we kort stil bij het
internetconsultatiewetsvoorstel over het fiscaal verschoningsrecht. Ondanks de coronamaatregelen aan ontwikkelingen in
het fiscaal strafrecht geen gebrek.

1. Hoge Raad 19 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:896

De vraag welke feiten en omstandigheden de rechter mag betrekken bij zijn straftoemetingsoordeel is een lastige tegen de
achtergrond van het strafvorderlijk voorschrift dat de rechter de vragen van de artikelen 348 en 350 Sv moet beantwoorden
op grondslag van de tenlastelegging. In dat verband komt dan concreet de vraag aan de orde of, en zo ja hoe, de rechter bij
de straftoemeting rekening mag houden met strafbare feiten die niet zijn tenlastegelegd. Voor zover het gaat om feiten die
zogenoemd ‘ad informandum’ zijn tenlastegelegd is dat niet kwestieus nu uit bestendige rechtspraak volgt dat, indien de
verdachte deze erkent, de feiten mogen worden meegenomen bij de straftoemeting en de verdachte in een dergelijk geval
niet opnieuw voor deze feiten mag worden vervolgd.
Kort gezegd kan de straftoemetingsbeslissing berusten op vier pijlers: 1. De bewezenverklaarde delicten, 2. niet
tenlastegelegde feiten die ad informandum zijn gevoegd, 3. niet tenlastegelegde feiten die kunnen worden aangemerkt als
‘omstandigheden waaronder de bewezen verklaarde delicten zijn begaan’ en 4. onherroepelijke veroordelingen voor niet
tenlastegelegde feiten, zijnde nadere onderbouwing van de persoonlijke omstandigheden van de verdachte (zie onder
andere HR 26 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM9968). Doorgaans ziet men bij fiscale strafdossiers een overzicht van
feiten over verschillende periodes/jaargangen, terwijl slechts enkele ‘representatieve’ periodes/jaargangen ook formeel zijn
tenlastegelegd terwijl die niet tenlastegelegde periodes/jaargangen evenmin met een fiscale boete zijn afgehandeld.
Dat de kwestie een lastige is illustreert ook het feit dat de advocaat-generaal in deze zaak in zijn conclusie tot een ander
standpunt komt dan de Hoge Raad. In deze zaak had het openbaar ministerie bewust ervoor gekozen de tenlastelegging te
beperken tot een negental representatieve maandaangiften omzetbelasting in plaats van de 32 die in het dossier waren
opgenomen. De rechtbank was bij de straftoemeting uitgegaan van het fiscaal nadeel van € 400.000,- gebaseerd op de
volledige 32 onjuiste aangiften. Ook het hof ging bij de straftoemeting uit van 32 onjuiste aangiften. De verdediging had
– tevergeefs dus – in eerste aanleg en in hoger beroep het standpunt ingenomen dat slechts de uitgeschreven negen
aangiften als basis voor de strafoplegging mochten worden gebruikt.
De advocaat-generaal bij de Hoge Raad komt na een doorwrocht betoog tot de conclusie dat de 23 niet tenlastegelegde
misdrijven bezwaarlijk kunnen worden aangemerkt als omstandigheden waaronder de negen wél bewezenverklaarde
gevallen van onjuiste belastingaangifte zijn begaan. Hij acht daarbij van veel belang dat het weliswaar om gelijksoortige
misdrijven gaat die in de tenlastegelegde periode zijn begaan, maar dat die misdrijven geen omstandigheden vormen die
zich gelijktijdig met het bewezenverklaarde hebben voorgedaan. Het directe verband met het bewezenverklaarde is daarom
allesbehalve evident. De werkwijze had wellicht wel door de beugel gekund als het hof de andere onjuiste
belastingaangiften enkel bij de straftoemeting had laten meewegen als nadere onderbouwing van de vaststelling dat de
bewezenverklaarde gevallen van belastingfraude een structureel karakter droegen omdat dan kan gezegd worden dat het
slechts gaat om een de hoofdzaak begeleidende omstandigheid die de ernst ervan inkleurt. Omdat de niet tenlastegelegde
misdrijven bij de vaststelling van het belastingnadeel echter ten volle meewerkten, met als gevolg dat de als
“omstandigheden waaronder” aangemerkte misdrijven bij de strafoplegging veel zwaarder wogen dan de
bewezenverklaarde feiten, kan hier in deze casus moeilijk van worden gesproken, aldus de advocaat-generaal
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(ECLI:NL:PHR:2020:139).
De Hoge Raad ziet dit anders en overweegt dat “in zaken als de onderhavige, waarin het in het bijzonder gaat om
verdenking van grootschalige fiscale fraude, dat grootschalige karakter van het delict een voor de straftoemeting relevante
omstandigheid kan betreffen, ook al volstaat de tenlastelegging met de beschrijving van een beperkt aantal strafbare feiten.
Dat grootschalige karakter dient op grond van het verhandelde ter terechtzitting aannemelijk te zijn geworden. Het hof heeft
bewezenverklaard dat de verdachte in de in de tenlastelegging genoemde periode feitelijk leiding heeft gegeven aan het
medeplegen van door een rechtspersoon opzettelijk indienen van negen onjuiste aangiften met een daarmee
samenhangend nadeel van ruim € 150.000. Het hof heeft vastgesteld dat het ging om repeterende, maandelijkse aangiften
omzetbelasting die de verdachte door zijn boekhouder liet opmaken, en dat van in het totaal 32 belastingaangiften negen
representatieve belastingaangiften in de tenlastelegging en bewezenverklaring zijn vermeld. Het hof heeft voorts vastgesteld
dat ook de 23 niet in de tenlastelegging genoemde belastingaangiften deel uit maken van het dossier en tijdens het
voorbereidend onderzoek aan de verdachte zijn voorgehouden. Het hof heeft overwogen dat in deze zaak “het in volle
omvang ten laste leggen van alle 32 aangiften geen toegevoegde waarde heeft”, waarbij het hof heeft gewezen op “het
repeterend op identieke wijze feitelijk leiding geven aan het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting”. Het hof heeft,
naast de negen bewezenverklaarde onjuiste belastingaangiften, ook de 23 niet in de tenlastelegging genoemde
belastingaangiften bij de strafoplegging betrokken en is ten aanzien van de strafmaat uitgegaan van 32 onjuiste
belastingaangiften met een fiscaal nadeel van ruim € 400.000. Het hof heeft daarbij overwogen dat met het betrekken van
deze 32 belastingaangiften in de strafmaat ervan mag worden uitgegaan dat geen vervolging meer zal plaatsvinden ten
aanzien van de 23 niet in de tenlastelegging genoemde belastingaangiften en voorts dat het niet aannemelijk is (geworden)
dat de verdachte op deze wijze in zijn verdediging wordt geschaad. Met betrekking tot de 23 niet in de tenlastelegging
genoemde belastingaangiften heeft het hof vastgesteld dat niet is betwist dat deze aangiften onjuist waren. Voor zover de
verdachte heeft betwist dat hij de 23 niet in de tenlastelegging genoemde onjuiste aangiften heeft laten indienen, heeft het
hof deze betwisting “volstrekt ongeloofwaardig” geacht. Het hof heeft daarbij overwogen dat gebleken is van een structureel
patroon met een omvangrijk karakter (over nagenoeg vier jaar, het merendeel van de in te dienen belastingaangiften). Ten
slotte heeft het hof in aanmerking genomen dat de verdachte heeft erkend dat hij – kort samengevat – het ene gat met het
andere vulde teneinde zijn bedrijf gaande te houden en dat daarom teneinde voldoende cashflow beschikbaar te hebben, de
aangiftes omzetbelasting valselijk te laag werden gehouden. Een en ander in aanmerking genomen, heeft het hof de 23
aangiften waarop de bewezenverklaring geen betrekking had, kennelijk beschouwd als omstandigheden waaronder het
bewezenverklaarde feit is begaan. Dat oordeel getuigt in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen niet van een onjuiste
rechtsopvatting. Het is verder mede gelet op hetgeen de verdachte omtrent die aangiften heeft aangevoerd niet
onbegrijpelijk.” Daarmee acht de Hoge Raad het middel tevergeefs voorgesteld.
Kort en goed maken wij uit dit arrest op dat bij de straftoemeting mag rekening worden gehouden met in totaal 32 onjuiste
aangiften, waarbij a. ervan mag worden uitgegaan dat voor de 23 aangiften geen vervolging meer zal plaatsvinden en b.
voorts aannemelijk is dat verdachte op deze wijze niet in zijn verdediging wordt geschaad. Als aan deze voorwaarden is
voldaan, kunnen deze feiten worden beschouwd als ‘omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde feit is begaan’. De
Hoge Raad lijkt hiermee enige ruimte te laten voor situaties waarin een dergelijke verdiscontering niet is toegestaan. Maar
die ruimte zal, denken wij, beperkt zijn aangezien ook in deze zaak de verdachte in feite nadrukkelijk had ontkend die 23
onjuiste aangiften te hebben in ingediend. Die ontkenning werd door het hof gepareerd met de overweging dat gelet op het
structurele en omvangrijke karakter van de fraude deze betwisting volstrekt ongeloofwaardig was en de verdachte
daarnaast had erkend dat hij het ene gat met het andere vulde om zijn bedrijf staande te kunnen houden. En dat vond de
Hoge Raad niet onbegrijpelijk.

2. Hoge Raad 6 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1504

De verdachte in deze zaak is vastgoedhandelaar en zijn bv verkoopt vanwege de financiële crisis in 2008 een aantal
panden aan woningbouwvereniging Rochdale. Verdachte wordt later als leidinggevende van de bv vervolgd, omdat de
verschuldigde BTW (€ 1.486.750) – op basis van een foutieve aangifte – niet is afgedragen. In deze zaak was de vraag aan
de orde of de notariële afrekening dan wel de akte van levering moet worden aangemerkt als een ‘factuur’ op grond
waarvan BTW moest worden afgedragen (artikel 37 Wet OB). De belastingkamer van de Hoge Raad heeft hier in 2016 een
oordeel over geveld en is daarbij ‘om’ gegaan. Volgens de strafkamer van Hof Amsterdam was er evenwel ten tijde van het
doen van aangifte geen pleitbaar standpunt om de Rochdale-deal niet in de aangifte op te nemen. De vastgoedhandelaar
krijgt een gevangenisstraf van twintig maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.
Verdachte beroept zich in cassatie op het arrest van de belastingkamer van de Hoge Raad van 21 april 2017 over het
pleitbaar standpunt.
De advocaat-generaal volgt het verweer van verdachte en concludeert dat het cassatieberoep van gegrond is. De
overweging van het hof dat ten tijde van het doen van de aangifte geen sprake was van een pleitbaar standpunt omdat de
Hoge Raad pas op 25 november 2016 heeft geoordeeld dat een notariële akte niet als een factuur kan worden aangemerkt
en de pleitbaarheid van een dergelijk standpunt dus in 2008 nog niet kenbaar en zeker niet voorzienbaar was, vindt hij niet
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begrijpelijk. Het gaat om een standpunt dat naar huidig recht, ook in de fiscale procedure ten aanzien van de onderhavige
naheffingsaanslag, voor juist zal worden gehouden. De Hoge Raad heeft in 2016 geoordeeld dat het standpunt in zoverre
juist is zonder aan dat oordeel belangrijke veranderingen in de wet- en regelgeving in de tussengelegen periode ten
grondslag te leggen. Dat lijkt een belangrijke indicatie dat het standpunt ten tijde van het doen van de aangifte naar
objectieve maatstaven gemeten achteraf bezien in zoverre minst genomen pleitbaar was.
De Hoge Raad volgt de advocaat-generaal niet, maar volgt het hof in de vaststelling dat de notariële afrekening met de door
de verkoper verschuldigde BTW, die door verdachte voor akkoord is ondertekend als ‘eigen’ verkoopfactuur van de bv is
aan te merken, zodat de verschuldigdheid van de BTW reeds voortvloeide uit artikel 37 Wet OB 1968. Het hieruit
voorvloeiende oordeel van het hof dat niet kan worden gezegd dat de bv ten tijde van het doen van haar aangifte – naar
objectieve maatstaven gemeten – redelijkerwijs kon en mocht menen dat deze aangifte, ondanks het niet daarin opnemen
van de aldus door haar in rekening gebrachte omzetbelasting, toch juist was, is evenmin onjuist of onbegrijpelijk. Er was dus
geen pleitbaar standpunt. Verdachte had immers ofwel op basis van de akte van levering ofwel op basis van de
eindafrekening omzetbelasting moeten aangeven. Als niet één van beide opties wordt gekozen, dan biedt een pleitbaar
standpunt kennelijk geen uitkomst. Zoals al wel blijkt uit de conclusie van de advocaat-generaal is de uitleg van het leerstuk
van het pleitbaar standpunt bij gecompliceerde casuïstiek nog steeds niet eenvoudig.
Het cassatieberoep van verdachte is slechts gegrond omdat de redelijke termijn is overschreden. De straf wordt daarom
gematigd tot achttien maanden en drie weken, waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

3. Hof Den Bosch 12 mei 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1563/1564/1565/1566

Deze vier samenhangende zaken betreffen vier familieleden die werden verdacht van medeplegen van opzettelijk een bij de
belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, meermalen
gepleegd, medeplegen van opzettelijk onjuist of onvolledig verstrekken van inlichtingen, gegevens of aanwijzingen, terwijl
het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven en medeplegen van valsheid in geschrift. Na de verkoop van het
familiebedrijf van verdachten hadden zij het fiscaal advies van een van hen gevolgd om het vrijgekomen geld onder te
brengen in een Antilliaanse Stichting Particulier Fonds (SPF) en aldus dit buiten beeld van de fiscus te houden. In de kern
kwam het verwijt erop neer dat van deze SPF geen melding was gemaakt in de belastingaangiften.
In eerste aanleg was een van de vier verdachten vrijgesproken (die zich aan witwassen zou hebben schuldig gemaakt) en
ten aanzien van de andere drie verdachten waren geringere taakstraffen opgelegd. Bij een van de verdachten werd
daarnaast nog een geldboete opgelegd. In alle zaken stelde het openbaar ministerie hoger beroep in. Ook de verdediging
ging in hoger beroep, met uitzondering van de zaak waarin de verdachte in eerste aanleg was vrijgesproken. Het onderzoek
in hoger beroep is ter terechtzitting gestart op 26 juni 2018 en regievoering heeft plaatsgehad en de zaak is verwezen naar
de raadsheer-commissaris om vier getuigen te horen. Na afronding van de getuigenverhoren is de zaak weer op zitting
aangebracht. Kort voor aanvang van de zitting blijkt dat de Belastingdienst, het openbaar ministerie en de verdachten met
elkaar in overleg zijn geweest in verband met de kennelijk fiscale afwikkeling van de zaken. Dit leidde ertoe dat zowel de
verdachten als het openbaar ministerie het hoger beroep introkken. Gelet hierop gaf het hof toepassing aan artikel 416 lid 2
en 3 en verklaarde het hoger beroep van verdachte en het openbaar ministerie niet-ontvankelijk.
Hoewel het arrest hierover niets vermeldt mag men aannemen dat het openbaar ministerie in dit overleg de positie heeft
ingenomen dat het slechts bereid zou zijn het hoger beroep in te trekken, wanneer de uitkomst van dat overleg met de
Belastingdienst recht zou doen aan het belang van de maatschappij waar het openbaar ministerie voor staat. Het arrest
maakt in dit verband melding van een e-mailbericht van 6 mei 2020 waarin de advocaat-generaal aan het hof meedeelt dat
tussen het openbaar ministerie en de verdachte overeenstemming is bereikt over een ‘alternatieve’ afdoening van de zaak.
Wat hiermee onopgehelderd blijft is hoe dit ‘onderhandelingsresultaat’ zich verhoudt tot de rechtbankvonnissen nu er in een
van de zaken toch wel een groot verschil bestond tussen de eis in eerste aanleg, te weten 30 maanden gevangenisstraf en
de door de rechtbank opgelegde taakstraf van 50 uur en een geldboete van € 10.000,-. Nu sinds de inwerkingtreding van de
wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen per 1 januari 2020 het openbaar ministerie niet langer belast is
met de executie van strafrechtelijke beslissingen lijken afspraken omtrent (niet of gedeeltelijke) tenuitvoerlegging lastig.
Wellicht heeft het openbaar ministerie toegezegd dat het positief zal adviseren bij een ingediend gratieverzoek? Of was de
uitkomst van de alternatieve afdoening van dien aard dat recht werd gedaan aan het maatschappelijk belang? Immers, het
hof had – nu het onderzoek ter terechtzitting al een aanvang had genomen – geen gevolg hoeven geven aan de te late
intrekkingen van de procesdeelnemers en de zaak inhoudelijk kunnen behandelen.

4. Hof Amsterdam 3 juni 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1447

Hof Amsterdam heeft de DGA en de financieel directeur van een bv vrijgesproken van het feitelijk leiding geven aan het
opzettelijk onjuist doen van een BTW-aangifte, omdat geen sprake was van een ‘bij de belastingwet voorziene aangifte’ in
de zin van artikel 69, lid 2, AWR. Beiden werden strafrechtelijk vervolgd, nadat was gebleken dat op 21 december 2009

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D46BA0&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 26-04-2021. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 3/6

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D46BA0&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl


namens de bv een onjuiste aangifte BTW was gedaan door over september 2009 maar € 1.900 in plaats van € 144.782 aan
af te dragen BTW aan te geven.
De strafkamer van Rechtbank Amsterdam veroordeelde de verdachten nog tot onvoorwaardelijke celstraffen van
respectievelijk acht en negen maanden. Het Hof Amsterdam sprak hen vrij van het feitelijk leidinggeven aan het opzettelijk
onjuist doen van de BTW-aangifte, omdat de aangifte van 21 december 2009 niet gold als ‘een bij de belastingwet
voorziene aangifte’ als bedoeld in artikel 69, lid 2, AWR aangezien die niet binnen de daarvoor gestelde termijn was
gedaan. Het Hof wees daarbij op een arrest van de Hoge Raad van 28 juni 2016. Het hof constateerde vervolgens dat de
maandelijkse BTW-aangifte meestal met een vast rond bedrag aan omzet was gedaan. De omzet die in de aangifte over
september 2009 niet was opgegeven, had betrekking op twee facturen die geen verband hadden met reguliere activiteiten
van de bv, maar op een (eenmalige) handeling. Het hof hield het voor mogelijk dat een werknemer van de bv deze facturen
bij de BTW-aangifte in december over het hoofd had gezien. Er was onvoldoende bewijs dat deze werknemer de omzet
bewust buiten de BTW-aangifte had gelaten. Het was ook niet bewezen dat de verdachten daartoe opdracht hadden
gegeven of daarop anderszins hadden aangestuurd. Het dossier bevatte weliswaar aanwijzingen dat de werknemer, al dan
niet in samenspraak met de verdachten, geld nodig had gehad voor een project in Duitsland of voor de aflossing van een
‘lening’ van zijn vader, maar solide bewijs dat hij dit had gedaan met de aan de bv betaalde BTW ontbrak. Het hof
constateerde dat binnen de bv een daartoe opgeleide medewerker belast was met het doen van BTW-aangiften. Dat was
bovendien, gegeven de feitelijke situatie van een vast bedrag per maand, betrekkelijk eenvoudig. Met betrekking tot de
omzet van september 2009 ging het volgens het hof om een incidentele situatie en was het mogelijk dat de onjuiste BTW-
aangifte over september 2009 bij vergissing niet was gedaan. Volgens het hof kon niet worden bewezen dat de bv
opzettelijk, ook niet in voorwaardelijke zin, onjuiste BTW-aangifte had gedaan, zodat ook het opzettelijk gebruikmaken van
een vals geschrift niet kon worden bewezen. Het hof sprak de verdachten ook daarvan vrij.

5. Hof ’s-Hertogenbosch (belastingkamer) 23 juli 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:2351

Deze kwestie betreft een fiscaal geschil, maar is gelet op de samenloop met een strafrechtelijk onderzoek voor deze rubriek
van belang. Belanghebbende houdt, indirect, de aandelen in een Nederlandse bv. Hij houdt ook de aandelen in een limited,
die op de Turks & Caicos eilanden is gevestigd. De Nederlandse bv verricht werkzaamheden ter zake van de aanvraag van
visa en tewerkstellingsvergunningen voor Chinese koks. In 2011 brengt de bv ruim € 1,2 miljoen aan kosten in aftrek die
aan een Chinese limited zijn betaald en in 2012 nogmaals een bedrag van € 723.374. Deze Chinese limited maakt forse
bedragen over aan de limited op de Turks & Caicos eilanden. Naar aanleiding van een boekenonderzoek stelt de inspecteur
dat de Chinese limited helemaal geen prestaties heeft verricht aan de Nederlandse bv en dat sprake is van een kasrondje
tussen de entiteiten. Verder stelt hij dat de bv middellijk winst aan belanghebbende heeft uitgekeerd. De inspecteur legt
daarom een IB-navorderingsaanslag 2012 op aan belanghebbende waarbij, na bezwaar, een belastbaar inkomen uit
aanmerkelijk belang van € 532.974 in aanmerking wordt genomen. De inspecteur probeert eerst tevergeefs via een fiscaal
rechtshulpverzoek aan de autoriteiten in Hong Kong om de benodigde informatie te verkrijgen. Als het openbaar ministerie
vervolgens via de strafrechtelijke route dezelfde informatie als de inspecteur opvraagt wordt hieraan wel gevolg gegeven.
Daarbij wordt echter het voorbehoud gemaakt dat de informatie niet zonder goedkeuring voor andere doeleinden mag
worden gebruikt. Deze informatie uit Hong Kong komt vervolgens met een verzoek ex artikel 55 AWR in handen van de
inspecteur.
Het Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur de tussen verdragstaten vereiste verdragstrouw heeft geschonden
door gebruik te maken van de stukken uit het strafrechtelijke dossier. De wijze waarop de inspecteur deze stukken heeft
verkregen, druist in tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht en dit gebruik moet onder
alle omstandigheden ontoelaatbaar worden geacht. Dit geldt ook indien Hong Kong alsnog zou instemmen met het gebruik
van de verstrekte informatie voor belastingheffingsdoeleinden. Nu met deze stukken geen rekening wordt gehouden, zijn de
overige door de inspecteur aangevoerde bewijsstukken onvoldoende om aannemelijk te maken dat belanghebbende
inkomen uit aanmerkelijk belang heeft genoten. De door de inspecteur gehanteerde U-bocht kan niet door de beugel en het
hof vernietigt de navorderingsaanslag.

6. Hof Den Haag 14 augustus 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1532

In deze zaak vorderde het openbaar ministerie in hoger beroep haar eigen niet-ontvankelijkheid ten aanzien van het niet
tijdig (of niet binnen de daartoe door de Inspecteur gestelde termijn) doen van aangiften inkomstenbelasting over 2015 en
2015. Het hof besliste conform deze eis. Wat was er aan de hand? Het hof stelde van dat ‘ter zake van de feiten’ die aan de
verdachte ten laste zijn gelegd, voor de aanslagjaren 2014 en 2015 reeds verzuimboeten waren opgelegd. En dit betreft
dezelfde feiten in de zin van artikel 243 lid 2 Sv in samenhang met artikel 68 Sr. Daarom is hier sprake van ‘bestuurlijke
boeten’ met dezelfde rechtsgevolgen als een kennisgeving van niet verdere vervolging, wat met zich brengt dat op grond
van artikel 246 lid 1 Sv de zaak daardoor is geëindigd. Kennelijk had het openbaar ministerie in deze zaak geen (of
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tevergeefs?) gebruik gemaakt van de mogelijkheid die artikel 225 Sv biedt om bij bekend geworden ‘nieuwe bezwaren’ de
zaak alsnog op zitting te mogen aanbrengen.
Springend punt in deze zaak ligt naar ons idee bij de vraag of hier sprake is van dezelfde feiten in de zin van artikel 68 Sr.
Richtinggevend is hierbij HR 1 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BM9102. Hierin benoemde de Hoge Raad als relevante
criteria: enerzijds de juridische aard van de feiten, de rechtsgoederen die worden beoogd te beschermen, de strafmaxima
tegen de achtergrond van de kwalificatie misdrijf of overtreding, en anderzijds de gedraging van de verdachte, waarbij de
mate van verschil tussen de gedragingen van belang kan zijn evenals de aard en de kennelijke strekking van de
gedragingen als wat betreft de tijd waarop, de plaats waar en de omstandigheden waaronder zij zijn verricht. Tot slot
overweegt de Hoge Raad in dit verband nog dat een aanzienlijk verschil in de juridische aard van de feiten en/of
gedragingen tot de slotsom kan leiden dat geen sprake is van hetzelfde feit in de zin van artikel 68 Sr. In dit verband kan
allereerst worden opgemerkt dat de delictsomschrijving van artikel 69 lid 1 AWR opzet vermeldt terwijl dat opzet in artikel
67b AWR dat ziet op de verzuimboete bij het niet of niet tijdig doen van aangifte, niet is opgenomen. Daarnaast lijkt het te
beschermen rechtsgoed uiteenlopend; met artikel 69 lid 1 AWR wordt bestraffing beoogd van criminele gedragingen die
gericht zijn op belastingbesparing, terwijl artikel 67b AWR juist beoogt een verplichting in te scherpen ten einde laksheid of
onachtzaamheid ten aanzien van iemands administratieve verplichtingen te voorkomen. Tot slot merken wij op dat de
strafmaat nogal uiteenloopt; bij de verzuimboete ( € 131) en bij artikel 69 lid 1 AWR maximaal vier jaar gevangenisstraf en
een geldboete van de vierde categorie of 100% van de te weinig geheven belasting. Kortom: gelet op de genoemde criteria
lijkt ons een andere benadering geenszins onverdedigbaar. Het zou daarom voor de rechtspraktijk goed zijn wanneer de
Hoge Raad, indien de gelegenheid zich voordoet, de kans zou aangrijpen om deze kwestie te beslechten. Wij merken op
dat de benadering van het Hof Den Haag op zich goed aansluit bij een meer feitelijke benadering van de hetzelfde feit-
kwestie.

7. Hof Arnhem-Leeuwarden 23 september 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7629

In DD 2019/38 besteedden wij aandacht aan de zaak waarin strafrechtelijk onderzoek werd gedaan en dwangmiddelen
waren toegepast terwijl de fiscale bezwaarprocedures ter zake van de vermeende schending van de fiscale informatieplicht
nog hangende was. De casus leidde tot Rb. Overijssel 4 maart 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1013. Deze rechtbank
verklaarde het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in de strafvervolging. Het openbaar ministerie ging tegen deze uitspraak
in hoger beroep wat resulteerde in deze beslissing van het hof. Ook het Hof Arnhem-Leeuwarden verklaart het openbaar
ministerie niet-ontvankelijk in de strafvervolging wegens schending van de fiscale informatieplicht. Verdachten bevonden
zich nog in de fiscale bezwaarprocedure om de informatiebeschikking aan te vechten en er was nog geen oordeel van de
belastingrechter in de zin dat er sprake is van kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht. Ondanks het feit dat het
openbaar ministerie hiervan op de hoogte was, waren tijdens de doorzoekingen stukken en andere gegevensdragers in
beslag genomen, waarvan afgifte door de verdachten is geweigerd in de fiscaalrechtelijke bezwaarprocedure. Die stukken
waren vervolgens ook aan de Belastingdienst verstrekt zodat het openbaar ministerie de door de wetgever beoogde
rechtsbescherming ernstig had tekortgedaan. Het onder die omstandigheden instellen en voortzetten van de vervolging,
zonder rechtvaardiging daarvoor is onverenigbaar met de beginselen van goede procesorde, in het bijzonder het beginsel
van een redelijke en billijke belangenafweging, aldus het hof. Ook in dit arrest wordt melding gemaakt van een situatie
waarin een dergelijke handelwijze wel acceptabel is: te denken valt aan een geval waarin onredelijk gebruik van fiscaal
procesrecht wordt gemaakt – de informatieplichtige die puur handelt uit traineringsoverwegingen – of een geval waarin een
reëel gevaar bestaat dat hangende de bezwaar- en beroepsprocedure de opgevraagde informatie wordt weggemaakt.

8. Rb. Rotterdam 23 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:6585 t/m 6590

Net als in de voorgaande beslissing stond ook de integriteit van het openbaar ministerie centraal – zij het op een heel ander
punt – in deze zaken van de Rechtbank Rotterdam. In deze zaak was uit onderzoek gebleken dat een groot sushi-restaurant
concern (omzet)belastingfraude had gepleegd door contante omzetten uit de kas te verwijderen waarmee werknemers
‘zwart’ werden uitbetaald. Aan het administratiekantoor was vervolgens een valse administratie verstrekt zodat onjuiste
aangiften werden gedaan. De rechtbank veroordeelde de verdachte ter zake van belastingfraude, het voeren van een
ondeugdelijke administratie en aan het deel uitmaken van een criminele organisatie met als doel het plegen van
belastingfraude en gewoontewitwassen.
Twee bijzondere aspecten van de zaak zijn relevant. Het eerste ziet op de uitleg van het feitsbegrip van artikel 68 Sr. Het
tweede op de gevolgen van het met de zaak laten meelopen van een documentairemaker in opdracht van de FIOD.
De rechtbank oordeelde dat het openbaar ministerie de verdachte niet opnieuw mocht vervolgen voor de feiten die waren
betrokken bij een in een vaststellingsovereenkomst opgelegde boete. Dit levert strijd met het ne bis in idem-beginsel op.
Hierbij beoordeelt de rechtbank of de ten laste gelegde feiten ‘hetzelfde feit’ opleveren als het feit dat ten grondslag lag aan
de fiscale boete en gaat uit van een ruime uitleg van het feitsbegrip van artikel 68 Sr. Zij overweegt dat gelet op hetzelfde
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rechtsbelang van de bepalingen bij de belastingfraude moet worden gesproken van ‘hetzelfde feit’, waarbij geen waarde
wordt gehecht aan het soort belastingaangifte en het moment van belastingaangifte. Datzelfde geldt voor het voeren van
een ondeugdelijke administratie aangezien het feitelijk hetzelfde handelen betreft. Daarentegen is wel sprake van een ander
feit waar het gaat om deelname aan een criminele organisatie die witwassen als doel had. De witwasbepalingen zien
immers op de integriteit van het financiële verkeer. Omdat de rechtbank onvoldoende bewijs aanwezig acht om tot een
veroordeling te komen ten aanzien van artikel 140 Sr volgt vrijspraak.
Een bijzonder element in deze zaken vormt het feit dat in opdracht van de FIOD en het openbaar ministerie heeft gewerkt
aan een documentaire over de zaak. Na berechting zou de documentaire op televisie worden uitgezonden. De verdediging
stelde zich op het standpunt dat door het meelopen van de journalisten met de FIOD het recht op de persoonlijke
levenssfeer was geschonden. Echter, omdat er geen veroordelend vonnis tot stand kwam onthield de rechtbank zich van
een oordeel hierover.
Dat oordeel kwam er wel in de samenhangende strafzaak waarin de feitelijk leidinggever werd vervolgd. Ook in deze zaak
kwam het ne bis in idem-beginsel aan de orde, zij het met een beroep op de rechtspraak van het EHRM en van het Hof van
Justitie. De rechtbank oordeelde dat het feit dat zowel fiscale als strafrechtelijke sancties worden opgelegd, geen schending
van genoemd beginsel oplevert, in geval die sancties zien op juridisch onderscheiden natuurlijke of rechtspersonen.
Wat betreft het aangevoerde inzake de schending van het recht op persoonlijke levenssfeer oordeelde de rechtbank dat
hoewel met deze documentaire geen strafprocessueel voorschrift was geschonden en de ernst van de inbreuk beperkt was
gebleven, geen juiste afweging was gemaakt tussen de privacy en een (maatschappelijk) zwaarwegend belang. De
rechtbank vindt het kwalijk dat het openbaar ministerie opzettelijk heeft geprobeerd om de documentaire voor de rechtbank
en verdediging geheim te houden. Deze beoogde misleiding van de rechtbank en de verdediging wordt als een ernstig
verzuim beschouwd dat moet leiden tot vergaande compensatie in de straf. De rechtbank overweegt hierbij dat de
verdachte het concern heeft moeten sluiten en groot financieel nadeel heeft geleden. Daar kwam nog bij dat verdachte
bijzonder hard was getroffen door de Bibob-procedures die waren gestart door diverse gemeenten tegen de door het
concern uitgebate restaurants. Een en ander had tot gevolg dat de verdachte de activa en/of de aandelen in bijna al zijn
ondernemingen had moeten verkopen en daarmee zijn door hem zelf opgebouwde concern ten gronde zag gaan. Vanwege
de financiële en de persoonlijke gevolgen, alsmede de ruime mate van publiciteit die de zaak ten deel viel, oordeelde de
rechtbank dan kon worden volstaan met een schuldigverklaringen zonder oplegging van straf of maatregel.

9. Wetsvoorstel aanpassing wettelijke fiscaal verschoningsrecht

De staatssecretaris van Financiën heeft een internetconsultatie voor een wetsvoorstel tot verduidelijking en aanpassing van
het wettelijke fiscale verschoningsrecht gepubliceerd. De voorgestelde wijzigingen in artikel 53 AWR en 63 IW zouden
moeten leiden tot een verduidelijking van het wettelijke fiscale verschoningsrecht voor notarissen, advocaten, bekleders van
een geestelijk ambt, artsen en apothekers en daarnaast bijdragen aan meer fiscale transparantie en een juiste
belastingheffing en een correcte invordering. De internetconsultatie is inmiddels geëindigd op 23 oktober 2020.
Dit consultatiewetsvoorstel is op grote weerstand gestuit van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke
Notariële Beroepsorganisatie. Er wordt felle kritiek geleverd omdat de vertrouwelijke communicatie met geheimhouders
hierdoor ten onrechte onder druk komt te staan. Gelet op de bestaande jurisprudentie van de Hoge Raad en de bestaande
mogelijkheden van de Belastingdienst om informatie op te vragen is de voorgestelde beperking van het verschoningsrecht
bovendien overbodig. Beide beroepsorganisaties dringen aan op een gesprek met de Staatssecretaris om eventuele
knelpunten te inventariseren en te bespreken.

W.E.C.A. Valkenburg & A.A. Feenstra
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