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In het afgelopen half jaar hebben zich weinig vermeldenswaardige ontwikkelingen op het gebied van het fiscale strafrecht
voorgedaan. Niettemin is er één conclusie van advocaat-generaal Wattel, die door alle geïnteresseerden in het fiscale
(straf)recht met veel belangstelling is gelezen en besproken. Deze conclusie kan derhalve in deze rubriek niet onbesproken
blijven. In samenhang daarmee zullen ook de recente ontwikkelingen in het Rekeningenproject worden beschreven. Ten
slotte heeft de Belastingkamer van de Hoge Raad een opmerkelijk arrest gewezen over het pleitbaar standpunt.

Conclusie advocaat-generaal Wattel (Civiele kamer) 1 maart 2013, LJN BZ3640

In de vorige rubriek fiscaal strafrecht werd het Chambaz-arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (hierna:
EHRM) besproken over de samenloop tussen het nemo tenetur beginsel en de fiscale inlichtingenverplichting. In navolging
daarvan heeft advocaat-generaal Wattel een conclusie geschreven in een civiele dwangsomprocedure tegen een
begunstigde van een Liechensteinse Stiftung, waarbij de fiscus onder dreiging van een dwangsom alsnog de gevraagde
informatie afdwingt. Deze begunstigde heeft aangegeven dat hij slechts beperkte herinnering heeft aan zijn betrokkenheid
bij de Stiftung, die reeds in 2000 is geliquideerd. De fiscus neemt hiermee geen genoegen een start een kort geding. De
voorzieningenrechter in eerste aanleg en in hoger beroep hebben de vordering van de fiscus toegewezen en de betrokkene
onder verbeurte van een dwangsom verplicht om de gevorderde informatie te verstrekken. In het cassatieberoep wordt de
vraag aan de orde gesteld of de fiscale inlichtingenverplichting, gecombineerd met een dwangsomprocedure, in strijd is met
het zwijgrecht van artikel 6 EVRM.
De advocaat-generaal geeft een uitvoerig overzicht van de jurisprudentie van het EHRM, de nationale jurisprudentie en
recente literatuur. Hij komt tot de navolgende analyse (par. 10.1):

“10.1

Ik acht de Straatsburgse rechtspraak over de litigieuze kwestie niet onduidelijk: een ieder is gehouden zijn wettelijke
verplichtingen ten dienst van het (fiscaal-)bestuurlijke toezicht na te komen, óók zijn informatieverstrekkingsplichten, en hij
kan zonder grondrechtelijk bezwaar bestraft worden als hij dat niet of onjuist doet. Art. 6 EVRM is niet bedoeld om normale
fiscale verplichtingen en effectief toezicht door de autoriteiten te kunnen frustreren (Abas, Allen, I.J.L., G.M.R. en A.K.P. v
UK). Als echter sprake is van een criminal charge, en ook als dat (nog) niet het geval is (en zelfs als er nooit een charge
blijkt te volgen (Shannon, § 40)) maar de betrokkene kan niet uitsluiten dat de van hem in de toezichtsfeer onder dwang
gevorderde informatie ook strafvorderlijk tegen hem gebruikt zal worden, dan kan hij niet zonder schending van art. 6 EVRM
bestraft of met straf of boete bedreigd worden voor niet-verklaren of niet-overhandigen van testimonial or communicative
evidence, waaronder begrepen documenten waarop de autoriteiten zonder zijn actieve medewerking (minstens een
wilsbesluit) niet de hand kunnen leggen (Funke, Heaney and McGuinness, J.B., Marttinen, Shannon, Chambaz), tenzij:
(i) het gaat om boeten of druk waarvan onder de gegeven omstandigheden niemand wakker hoeft te liggen en de sanctie in
elk geval non-custodial is (O’Halloran and Francis; Allen) of
(ii) er procedurele waarborgen bestaan dat de in de toezichtsfeer afgedwongen informatie of documenten niet strafvorderlijk
gebruikt zullen worden (Marttinen; Chambaz).”

Aangezien de onder sub ii genoemde procedurele waarborgen in de Nederlandse wetgeving ontbreken, concludeert de
advocaat-generaal dat de belastingrechter in de aanslagprocedure of de civiele rechter in de dwangsomprocedure moeten
oordelen dat het materiaal dat op grond van de fiscale inlichtingenverplichting met sanctiedreiging is verkregen niet voor
punitieve doeleinden mag worden gebruikt. De advocaat-generaal meent dat het ingediende middel doel treft, maar niet het
beoogde doel, omdat het niet tot cassatie leidt. De advocaat-generaal meent dat een dwangsom toelaatbaar is, mits de
Hoge Raad in het arrest uitdrukkelijk opneemt dat door de betrokken belastingplichtige aan de Inspecteur onder dwang
verstrekte gegevens en inlichtingen niet voor punitieve doeleinden gebruikt zullen worden. Op 7 juni 2013 wordt de
uitspraak van de Hoge Raad verwacht. Bij lezing van deze rubriek zullen de hierna te bespreken vragen wellicht al
beantwoord zijn.
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Niettemin houdt deze conclusie de fiscale gemoederen sindsdien behoorlijk bezig. Het is de vraag of de Hoge Raad nu
eindelijk ‘om’ gaat en zo ja in hoeverre. Daarbij rijst de vraag of een overweging van de burgerlijke rechter of de fiscale
rechter over het uitsluiten van bewijs voor punitieve doeleinden wel afdoende zal blijken. Stel dat de fiscus de stoute
schoenen aantrekt en de verkregen informatie toch aan het Openbaar Ministerie verstrekt, doorstaat deze
informatieverstrekking dan de strenge toets van artikel 359a Sv? Het zal niet voor het eerst zijn dat de Strafkamer van de
Hoge Raad oordeelt dat onrechtmatig handelen van de fiscus niet aan het Openbaar Ministerie kan worden toegerekend
(HR 8 mei 2012, nr. 11/00465, LJN BW5002). Daarbij komt dat de Hoge Raad de term ‘voorbereidend onderzoek’ als
bedoeld in artikel 359a Sv beperkt wenst te interpreteren (HR 26 juni 2012, LJN BV1642) met als gevolg dat
onregelmatigheden die zich niet in het licht van dat onderzoek hebben voorgedaan buiten het toetsingskader van dat artikel
vallen.

Daarnaast kan de vraag worden gesteld of het een taak van de rechter is om de regels te bepalen over het gebruik van
bewijs uit een fiscaal onderzoek. Uit de door de advocaat-generaal besproken jurisprudentie (Martinnen en Chambaz) blijkt
dat de Finse en Zwitserse autoriteiten aanleiding hebben gezien om de wet hierop aan te passen. Er ligt hier derhalve
eerder een taak voor de Nederlandse wetgever.

Rb. Amsterdam 8 mei 2013, LJN BZ9607

De aanstaande uitspraak van de Hoge Raad over de dwangsomprocedure in relatie tot de fiscale inlichtingenverplichtingen
heeft de staatssecretaris van Financiën niet weerhouden om – wellicht op de valreep – nog een groot aantal kort gedingen
aan te kondigen en aanhangig te maken.
In een persbericht van 8 april 2013 kondigde de staatssecretaris een kort geding aan tegen een groep van 150 tot 200
vermeende zwartspaarders bij de KB-Luxbank. In 2000 heeft de Belastingdienst van de Belgische collega’s de beschikking
gekregen over gegevens waaruit bleek dat er Nederlandse belastingplichtigen waren met een bankrekening bij deze
Luxemburgse bank. Vervolgens is de Belastingdienst het zogeheten Rekeningenproject gestart en zijn de personen die op
de lijst staan aangeschreven. Dit project loopt derhalve al ruim twaalf jaar. Niettemin acht de Belastingdienst thans een
spoedeisend belang aanwezig om de laatste betrokkenen uit dit project te doen zwichten om inlichtingen te verstrekken.
Inmiddels zijn de eerste uitspraken in deze reeks aan kort gedingen bekend. De eerste uitspraak is van de Rechtbank
Noord-Holland, locatie Alkmaar (18 april 2013, LJN BZ7872). Ook heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Amsterdam een oordeel geveld in acht zaken, waarvan de zaak, waarin de meeste verweren worden behandeld, is
gepubliceerd (8 mei 2013, LJN BZ9607).
Uit voormelde uitspraken blijkt dat tegen de vordering in kort geding uitvoerig verweer is gevoerd, namelijk (onder meer) dat
een met voldoende waarborgen omgeven bestuursrechtelijke rechtsgang openstaat, dat de inlichtingenverplichtingen niet
meer van toepassing zijn indien een rechterlijke procedure aanhangig is (BNB 1988/160), dat de Belastingdienst geen
(spoedeisend) belang heeft, dat sprake is van een schending van artikel 6 EVRM (Chambaz).
De voorzieningenrechters blijken weinig gevoelig voor deze stortvloed aan argumenten. De vordering van de
Belastingdienst wordt toegewezen. Daar waar de Rechtbank Alkmaar geen voorbehoud maakt, doet de Rechtbank
Amsterdam dit wel. De Rechtbank Amsterdam wijst de vordering van de Belastingdienst toe onder voorbehoud dat de fiscus
deze gevorderde gegevens en inlichtingen alleen gebruikt voor de belastingheffing en niet voor de oplegging van fiscale of
strafrechtelijke sancties ten grondslag zal leggen, tenzij de Hoge Raad in het op 7 juni 2013 te verwachten arrest oordeelt
dat artikel 6 EVRM hieraan niet in de weg staat. Anders dan de Rechtbank Alkmaar toetst de Rechtbank Amsterdam deze
kwestie wel rechtstreeks aan (de recente ontwikkelingen over) artikel 6 EVRM, daar waar de Rechtbank Alkmaar nog
volstaat met een verwijzing naar de bestaande jurisprudentie van de Hoge Raad over het nemo tenetur beginsel.
Het is opmerkelijk dat deze voorzieningenrechters geen vraagtekens zetten bij de ‘timing’ van deze actie van de
staatssecretaris en geen aanleiding hebben gezien om de uitspraak in deze kort gedingen aan te houden tot na de uitspraak
van de Hoge Raad. De mogelijkheid bestaat immers dat de Hoge Raad verdergaande consequenties aan een schending
van artikel 6 EVRM verbindt en oordeelt dat – bij gebreke van procedurele waarborgen – een vordering in een
dwangsomprocedure in verband met fiscale inlichtingenverplichtingen moet worden afgewezen.

Hoge Raad (Belastingkamer) 19 april 2013, LJN BW7156

Deze uitspraak behelst primair een oordeel van de Hoge Raad over de kostenaftrekbeperking van artikel 3.14, lid 1
onderdeel d Wet IB in relatie tot een ontnemingsvordering. De Hoge Raad oordeelt dat de kosten die zijn gemaakt in
verband met criminele activiteiten niet aftrekbaar zijn, ook niet voor zover deze in aanmerking zijn gekomen bij de bepaling
van het te ontnemen wederrechtelijk verkregen voordeel. In feite leidt dit oordeel van de Hoge Raad tot dubbele heffing over
criminele kosten, maar het voert te ver om op dit typisch fiscale aspect in deze rubriek verder in te gaan.
Voor deze rubriek is meer van belang dat de Hoge Raad terloops ook een oordeel lijkt te vellen over het pleitbaar standpunt.
Tot op heden werd er vanuit gegaan dat de Belastingkamer van de Hoge Raad een objectief criterium hanteert bij de
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beoordeling van een pleitbaar standpunt. Sinds de uitspraak van 6 maart 2012 van de Strafkamer van de Hoge Raad is wel
duidelijk dat de Strafkamer een subjectief criterium hanteert (LJN BQ8596). Het arrest van 19 april 2013 doet echter
vermoeden dat (ook) de Belastingkamer op dit punt is omgegaan. In rechtsoverweging 3.5 oordeelt de Hoge Raad:
“Hoewel het middel terecht erover klaagt dat het Hof zich niet heeft uitgelaten over belanghebbendes stelling dat hij een
pleitbaar standpunt had, kan ook die klacht niet tot cassatie leiden, aangezien dat standpunt blijkens het middel geen
betrekking had op belanghebbendes gedragingen bij het doen van de hiervoor vermelde aangiften, op grond van welke
gedragingen het Hof het voor de boetes vereiste opzet heeft aangenomen.”

Het is jammer dat niet geheel duidelijk wordt of de Hoge Raad hiermee daadwerkelijk heeft beoogd om het criterium van het
pleitbaar standpunt in te perken of dat het cassatiemiddel, waarin een pleitbaar standpunt is opgenomen over de al dan niet
aftrekbaarheid van kosten, geen doel treft voor de jaren 2001 en 2002. Het hof oordeelt namelijk voor die jaren dat
belanghebbende buiten de bekende, althans traceerbare, legale inkomsten nog een andere, onbekende inkomstenbron
moet hebben gehad. Het hof acht aannemelijk, mede gezien het feit dat deze inkomsten voortkomen uit verboden
handelingen, dat belanghebbende willens en wetens heeft nagelaten daarvan aangifte te doen (r.o. 4.6. van Hof ’s-
Hertogenbosch 14 juli 2011).

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