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Het is alweer ruim drie jaar geleden dat wij in BTW-bulletin 2018/28 betoogden dat alle boetes aan een fiscale eenheid voor
de omzetbelasting van tafel moesten. Onze bijdrage bleef niet zonder reactie, zie onder andere WFR 2018/119. De Hoge
Raad heeft zich in het arrest van 9 april 2021 (ECLI:NL:HR:2021:508) inmiddels over deze problematiek uitgelaten.

De Hoge Raad is van oordeel dat de fiscale eenheid als ‘belastingplichtige’ kwalificeert en daarmee ook als normadressaat
voor de boetebepalingen in de AWR. Uit de wetsgeschiedenis leidt de Hoge Raad af dat de wetgever met de invoering van
art. 5:1 Awb niet heeft beoogd de toen bestaande boetebepalingen in de AWR te wijzigen of in toepassing te beperken, en
de fiscale eenheid evenmin heeft willen uitsluiten als mogelijke overtreder. In onze optiek doet de Hoge Raad hiermee
onvoldoende recht aan het wezen van het boeterecht en de beginselen die daaraan ten grondslag liggen, waardoor een
stap terug in de tijd is gezet en ook in de rechtsbescherming.
De vraag of een fiscale eenheid voor de omzetbelasting kan worden bestraft was goed beschouwd al beslist. Al in het arrest
van 29 juni 1999 (ECLI:NL:HR:ZD1362) heeft de strafkamer van de Hoge Raad die vraag (impliciet) ontkennend
beantwoord, door te overwegen:
“(…) dat als dader van art. 68 (oud) AWR voor wat de bij de Wet OB voorzien aangifte betreft niet de fiscale eenheid moet
worden aangemerkt, maar in gezamenlijkheid de onderdelen die de fiscale eenheid vormen.”

Vraag is waarom na dit arrest van de Hoge Raad (of ervoor, dat had ook gekund), niet ook de mogelijkheid van het
opleggen van een fiscale boete aan een fiscale eenheid OB is geproblematiseerd. Dat kan er mee te maken hebben dat de
punitieve aard van de fiscale boete, en de gevolgen daarvan, naar het lijkt maar langzaamaan in de fiscale wereld is
doorgedrongen.
In zijn revolutionaire arrest van 19 juni 1985 (ECLI:NL:HR:1985:AC8934) erkende de Hoge Raad, in navolging van het
EHRM, het punitieve karakter van een fiscale (opzet)boete. Daarmee werd een fundamenteel onderscheid gemaakt tussen
de heffing van belastingen en het opleggen van boetes. Later volgde ook het oordeel dat het opleggen van een
verzuimboete als strafvervolging in de zin van art. 6 EVRM kwalificeert (HR 24 januari 1990, ECLI;NL:HR:1990:ZC4216).
Stap voor stap werden waarborgen die in het strafrecht als vanzelfsprekend worden gezien, ook in het administratieve
boeterecht erkend. Zo werd in 1988 beslist dat het de inspecteur is die in overeenstemming met de onschuldpresumptie, het
opzet of de grove schuld van de belastingplichtige dient te bewijzen (HR 15 juli 1988, ECLI:NL:HR:1988:ZC3876). Voorts
werden, (ook) in navolging van de jurisprudentie van het EHRM, in de rechtspraak waarborgen ontwikkeld die bij het
opleggen van boetes in acht genomen dienden te worden. Van een boete moet vooraf kennis worden gegeven
(ECLI:NL:HR:1990:ZC4490), met een behoorlijke motivering (ECLI:NL:HR:1996:AA2001). Uiteindelijk werd per 1 januari
1998 een nieuw fiscaal boete- en strafstelsel in de wet ingevoerd, waarmee de meeste in de rechtspraak ontwikkelde
waarborgen in de wet werden gecodificeerd.
Verder is in de rechtspraak van de Hoge Raad een – expliciet – streven naar convergentie tussen het strafrecht en het
fiscale boeterecht te zien. Denk aan de interpretatie van het bestanddeel opzet c.q. de onmogelijkheid opzet van de een toe
te rekenen aan een ander.
Gelet op de discussie in de literatuur over het kunnen beboeten van een fiscale eenheid OB, kunnen wij ons niet aan de
indruk onttrekken dat de punitieve aard van de fiscale boete nog steeds niet voldoende is doorgedrongen.
Dat lijkt ook te kunnen worden afgeleid uit de beschouwingen van de Commissie ‘Aan wie kan een bestuurlijke boete
worden opgelegd?’ die, 22 jaar na het arrest uit 1985, benadrukte dat van oudsher een koppeling bestaat tussen
belastingheffing en boete, en opmerkte dat de fiscale praktijk prima uit de voeten lijkt te kunnen met de boete aan de fiscale

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D5A408&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 30-04-2021. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 1/2

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D5A408&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl


eenheid (Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 233). Vraag is of de praktijk de beginselen die aan
het boeterecht ten grondslag liggen voldoende heeft onderkend. Wij menen van niet.
De Hoge Raad lijkt uit een stilzwijgen van de wetgever af te leiden dat deze het aantal mogelijke overtreders niet heeft
willen inperken met de invoering van art. 5:1 Awb. De wetgever heeft bij de invoering van de vierde tranche geen specifieke
aandacht besteed aan de (kennelijk niet-gestelde) vraag of de fiscale eenheid als overtreder zou kunnen worden
aangemerkt. Wel is aandacht besteed aan de mogelijkheid om een medepleger en feitelijk leidinggever te beboeten. De
wetgever achtte wijziging van de boetebepalingen in de AWR voor dat doel echter niet nodig. Daarbij werd opgemerkt:
“Naar ons oordeel volgt uit de aard van de bestuurlijke boete dat deze kan worden opgelegd aan een ieder die in de context
van de desbetreffende regeling als overtreder kan worden aangemerkt” (Kamerstukken I 2007/08, 29 702, nr. C, p. 45).
Of de wetgever hiermee heeft bedoeld te zeggen dat een fiscale eenheid als overtreder kan worden aangemerkt, is uit deze
passage allerminst met zekerheid af te leiden. Ook als ervan uit wordt gegaan dat de wetgever weldegelijk heeft beoogd de
fiscale eenheid niet uit te sluiten als mogelijke overtreder, impliceert het legaliteitsbeginsel ex art. 5:4 lid 2 Awb en art. 7
EVRM dat de bedoeling van de wetgever nooit de grondslag voor een bestraffende sanctie kan zijn. De wettekst is leidend
(EHRM 11 november 1996, nr. 17862/91 (Cantoni t. Frankrijk), par. 29). Nu in de boetebepalingen van de AWR niet
expliciet is afgeweken van art. 5:1 Awb, is de tekst van die bepaling doorslaggevend. De bewoordingen van art. 5:1 lid 3
Awb laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Het is aan de wetgever deze eventuele discrepantie te herstellen (EHRM
28 juni 2018, nr. 1828/06 (G.I.E.M. S.R.L. e.a. t. Italië), par. 220). Onduidelijkheden in de wet mogen nooit ten detrimente
van de belastingplichtige werken (EHRM 25 juli 2013, nrs. 11082/06 en 13772/05 (Khodorkovskiy en Lebedev t. Rusland),
par. 778).
Er is nog een andere relevante consequentie van het strafkarakter van een fiscale boete. Een boete kan niet kan niet
worden opgelegd zonder dat de belastingplichtige blaam treft (het schuldbeginsel, art. 5:41 Awb). Van beboeting kan geen
sprake zijn zonder dat de overtreder een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. Het schuldbeginsel vloeit tevens voort uit
de onschuldpresumptie van art. 6 lid 2 EVRM (EHRM 29 augustus 1997, nr. 75/1996/694/886, E.L. e.a. tegen Zwitserland).
Een straf is enkel op zijn plaats als de betrokkene een individueel schuldverwijt kan worden gemaakt. Juist vanwege het
hoogstpersoonlijke karakter van een boete, kan deze niet vererven, in tegenstelling tot belastingschulden (HR 20 oktober
2017, ECLI:NL:HR:2017:2655).
Het onschuldbeginsel wordt ook door de belastingkamer van de Hoge Raad als uitgangspunt gehanteerd. In het arrest van
1 december 2006 (ECLI:NL:HR:2006:AU7741) overwoog de Hoge Raad dat de mogelijkheid van toerekening van opzet of
grove schuld van een ander dan de belastingplichtige aan de belastingplichtige dient te worden uitgesloten. Daarmee wordt,
aldus de Hoge Raad, voorkomen dat strijd zou ontstaan
“(…) met de in artikel 6, lid 2, EVRM neergelegde eis dat eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld, voor onschuldig
wordt gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.”

Het schuldbeginsel en daarmee de grondgedachte dat elke punitieve sanctie persoonlijk dient te zijn, komt ook terug in het
invorderingsrecht (art. 32 lid 2 IW 1990 en HR 25 juni 1997, ECLI:NL:HR:1997:AA2218). Bovendien impliceert het
schuldbeginsel dat geen boete kan worden opgelegd aan een ‘overleden’ rechtssubject, zoals is bevestigd in het arrest van
de Hoge Raad van 20 oktober 2017.
Aan een fiscale eenheid kan als zodanig geen schuldverwijt worden gemaakt. Het is een faciliteit die slechts bestaat ten
behoeve van de heffing van omzetbelasting. Een dergelijk schuldverwijt kan wel aan de afzonderlijke onderdelen (natuurlijke
of rechtspersonen) worden gemaakt, indien dat althans uit de gedragingen van de verschillende onderdelen van de fiscale
eenheid kan worden afgeleid. De wet voorziet hierin ook. Aan de onderdelen die verwijtbaar hebben gehandeld, zal een
medepleegboete kunnen worden opgelegd. Of er zal anderszins een in het boeterecht voorziene deelnemingsvorm kunnen
worden gebruikt. Daarmee kan de strafpraktijk prima uit de voeten. Dat moet in de fiscale praktijk ook te organiseren zijn.
Van een boetevacuüm is aldus geen sprake.
Het is wat ons betreft zeer de vraag of het oordeel van de Hoge Raad in het arrest van 9 april 2021 in lijn is met art. 6 en 7
EVRM. Het schuldbeginsel en het legaliteitsbeginsel staan in onze optiek in de weg aan het beboeten van een fiscale
eenheid. Het argument dat uit het stilzwijgen van de wetgever bij de invoering van de vierde tranche van de Awb kan
worden afgeleid dat de wetgever de fiscale eenheid niet als mogelijke overtreder heeft willen uitsluiten, lijkt ons niet de
doorslag te kunnen geven. Er zijn geen aanwijzingen dat de wetgever die afwijking heeft gewild, net zo goed dat er geen
aanwijzingen zijn dat de wetgever niet heeft willen afwijken van de Awb. Dan is er eerder reden aan te nemen dat de
wetgever een fout heeft gemaakt, dan wel het strafkarakter van de boete niet voldoende heeft onderkend. In geval van een
dergelijke systeemfout mogen het niet de belastingplichtigen zijn die op de blaren moeten zitten.

 
Voetnoten

[1]
Peter van Hagen en An Klaasse zijn beiden als advocaat verbonden aan Hertoghs advocaten in Rotterdam.
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