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Steekspel met de fiscus

De fiscale aftrekbeperking van steekpenningen

mr. A.A. Feenstra & G.H. Ulrich*

1. Inleiding

De bestrijding van corruptie staat al enige tijd hoog op de 
politieke agenda.1 Ook het Openbaar Ministerie heeft het 
zoeklicht gericht op corruptie, hetgeen wel blijkt uit diverse 
strafrechtelijke onderzoeken die recent de aandacht van 
de media hebben gehaald (SBM Offshore, gedeputeerde 
Hooijmaijers). Dat de bestrijding van corruptie ook onder-
deel uitmaakt van de fiscale wetgeving is minder bekend. 
In deze bijdrage zullen wij ingaan op de ontstaansgeschie-
denis van deze wetgeving en de fiscale praktijk in relatie 
tot steekpenningen. Het komt immers nog steeds voor dat 
ondernemers betalingen doen in de vorm van commissies, 
kortingen of bonussen in relatie tot het kunnen of mogen 
leveren van hun producten of diensten. In die gevallen 
is het mogelijk dat discussie ontstaat met de fiscus over 
de zakelijkheid en de aftrekbaarheid van deze betalingen.

2. Wettelijk kader

De fiscus heeft in principe geen beleidsvrijheid bij het 
opleggen van belastingaanslagen; de belastingschuld vloeit 
voort uit de wet zodra het belastbare feit zich voordoet. 
Zoals reeds in de Memorie van Toelichting bij de Wet op 
de Inkomstenbelasting 1914 werd opgemerkt, zijn “alle 
inkomsten, onverschillig van welken oorsprong, (…) geschikt” 
om belasting over te betalen.2 Als het inkomen onder één 
van de wettelijk omschreven bronnen van inkomsten 
geschaard kan worden, bestaat geen reden om het niet te 
belasten. Voor strafrechtelijke en zedelijke kwalificaties is 
in beginsel in deze analyse geen plaats. Zo oordeelde de 
Hoge Raad in 1951 dat de neutraliteit van het belasting-

* Anke Feenstra en Gabriëlla Ulrich zijn werkzaam als advocaat 
respectievelijk professional support lawyer bij Hertoghs 
advocaten-belastingkundigen.

1 Zie bijvoorbeeld de recente brief van minister Blok en mi-
nister Plasterk aan de Tweede Kamer over de Nederlandse 
inzet op het gebied van integriteitsbevordering en corrup-
tiebestrijding. (TK 10 maart 2015, 620476).

2 Kamerstukken II 1911/12, 144, nr. 3, p. 13.

recht betekent “dat in het algemeen de vraag, of inkomsten 
rechtmatig dan wel onrechtmatig zijn toegevloeid, voor de 
heffing van de inkomstenbelasting, welke het feitelijk genoten 
inkomen wil treffen, irrelevant is.”3 Dit uitgangspunt betekent 
in beginsel dat dan ook de kosten en lasten, die met dit 
inkomen samenhangen, voor aftrek van de inkomsten in 
aanmerking komen.

De wetgever heeft echter niet iedere medewerking willen 
verlenen aan het fiscaliseren van illegale inkomsten. 
Misdaad mag uiteindelijk niet lonen en vanuit fiscaal 
oogpunt is daarin door de wetgever voorzien. In de belas-
tingwet heeft dit zich als volgt vertaald.

In artikel 8 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: 
Wet Vpb) is opgenomen dat de winst van een onderne-
ming wordt opgevat en bepaald aan de hand van een groot 
aantal artikelen uit de Wet op de Inkomstenbelasting 
2001 (hierna: Wet IB). Een van deze artikelen is artikel 
3.8 Wet IB. In dit artikel is het winstbegrip opgenomen 
voor de IB-ondernemer. Het winstbegrip is in feite een 
containerbegrip, waaronder alle voor- (inkomsten/omzet) 
en nadelen (kosten en lasten) uit ondernemingsactiviteiten 
vallen. In artikel 3.14 Wet IB staan welke kosten en lasten 
niet in aftrek mogen worden gebracht van de winst. Dit 
artikel is zowel van toepassing op de IB-ondernemer als 
op het aan de Vpb onderworpen lichaam.

In artikel 3.14, lid 1, Wet IB is onder meer opgenomen dat 
kosten en lasten die verband houden met misdrijven ter 
zake waarvan de belastingplichtige door de Nederlandse 
strafrechter onherroepelijk is veroordeeld niet in aan-
merking komen voor aftrek.4 Hetzelfde geldt voor kosten 
en lasten die verband houden met misdrijven ter zake 
waarvan een strafbeschikking onherroepelijk is geworden.5

3 Hoge Raad 20 juni 1951, B. 9055.
4 Artikel 3.14, lid 1, sub d, Wet IB.
5 Artikel 3.14, lid 1, sub e, Wet IB. 
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Met ingang van 1 augustus 2006 is aan artikel 3.14, lid 1, 
Wet IB een nieuw onderdeel, sub h, toegevoegd, waarin 
de kosten en lasten die verband houden met corruptie 
niet in aftrek kunnen worden gebracht.6 Het eerste lid 
van artikel 3.14 Wet IB luidt sindsdien:

“Bij het bepalen van de winst komen niet in aftrek kosten 
en lasten die verband houden met de volgende posten:
(…)
h. giften, beloften of diensten indien blijkt dat sprake is 
van een strafbaar feit als bedoeld in artikel 126, eerste lid, 
177, 178, 178a, 328ter, tweede lid, of 328quater, tweede 
lid, van het Wetboek van Strafrecht.
(…).”

3. Wetsgeschiedenis

Eind jaren tachtig merkte de regering nog op dat betalin-
gen van steekpenningen en dergelijke aftrekbaar dienden 
te blijven teneinde de handelsmogelijkheden met landen 
waar dergelijke usance zijn, niet te belemmeren.7

Na aandringen van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (hierna: OESO) is echter 
in 2003 het wetsvoorstel ‘Uitbreiding niet-aftrekbaarheid 
kosten en lasten omkoping’ ingediend.8

Het doel van deze regeling is de intensivering van de 
bestrijding van corruptie.9 In de oude situatie werd de 
aftrek van kosten van steekpenningen ‘slechts’ uitgesloten 
indien deze konden worden aangemerkt als kosten die 
samenhangen met een misdrijf waarvoor de belasting-
plichtige was veroordeeld, of waarvoor een transactie/
schikking was getroffen. De nieuwe wettekst ging inhou-
den dat aftrek van kosten reeds zou worden uitgesloten 
als aannemelijk is dat de kosten steekpenningen betreffen.

Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel 
werd vanuit de Eerste Kamer de vraag gesteld of het niet 
voor de hand zou liggen om een zwaardere bewijslast van 
de inspecteur te eisen om aftrek te weigeren. In plaats van 
het aannemelijk maken van het karakter van steekpen-
ningen zou de inspecteur dit karakter moeten aantonen.10

De Staatssecretaris antwoordde hierop: 11

“In het fiscale recht geldt in beginsel dat een redelijke 
verdeling van de bewijslast met zich brengt dat een belas-

6 Zie over dit wetsvoorstel I. Leenders, ‘Is een wending nood-
zakelijk in het steekspel der penningen?’, TFB 2004/5. 

7 Kamerstukken II 1988/1989, 20 857, nr. 6, p. 9.
8 Kamerstukken II 2002/2003, 28 873, nr. 1 en 2.
9 Kamerstukken II 2002/2003, 28 873, nr. 3, p. 2-3 
10 Kamerstukken II 2004/2005, 28 873, nr. C, p. 2. 
11 Kamerstukken I 2004/2005, 28 873, nr. C, p.2 .

tingplichtige die beweert dat bepaalde uitgaven in aftrek 
kunnen worden gebracht, die stelling aannemelijk moet 
maken. De inspecteur moet in voorkomende gevallen 
aannemelijk maken dat kosten ten onrechte in aftrek zijn 
gebracht. Het staat de belastingplichtige en de inspecteur 
vrij om in het concrete geval met alle middelen rechtens – 
een element van de zogenoemde vrije bewijsleer dat ook hier 
opgeld doet – hun standpunten aannemelijk te maken. Het 
onderhavige wetsvoorstel brengt daar geen verandering in. 
Het gaat hier immers om het al dan niet kunnen toepas-
sen van een aftrekpost en niet om het opleggen van een 
punitieve sanctie in de sfeer van het strafrecht.”

Gedurende de parlementaire behandeling van het wets-
voorstel in de Eerste Kamer is de Staatssecretaris uitein-
delijk toch teruggefloten. De Staatssecretaris heeft daarop 
toegezegd het voorstel zodanig te wijzigen dat de bewijslast 
voor de inspecteur wordt verzwaard.12 In een nieuw voor-
stel van wet13 heeft de Staatssecretaris de uitsluiting van 
aftrek van steekpenningen alsnog tot evidente gevallen 
beperkt, namelijk indien ‘blijkt’ dat de kosten steekpen-
ningen betreffen. Blijkens de uiteindelijke wettekst zal 
de belastingdienst moeten doen blijken dat sprake is van 
een strafbaar feit.

4. De uitwerking in de fiscale praktijk

Zoals reeds is aangegeven wordt de winst van een onder-
neming – kort samengevat – bepaald door de inkomsten 
en baten te verminderen met de kosten en lasten. Indien 
een ondernemer betalingen doet in de vorm van commis-
sies, kortingen of bonussen in relatie tot het kunnen of 
mogen leveren van hun producten of diensten kunnen 
deze als kosten worden opgevoerd in de administratie. 
Dergelijke betalingen hebben, ondanks de door de onder-
nemer gestelde zakelijkheid, vaak een heimelijk karakter 
en zullen niet altijd expliciet in de administratie zijn opge-
nomen. Het wekt geen verbazing dat deze betalingen dan 
vragen kunnen oproepen bij de inspecteur.

4.1. Aftrekbeperking steekpenningen

De bewijslast dat sprake is van kosten en lasten, die ver-
band houden met het strafbare feit omkoping, rust blij-
kens de wettekst en de parlementaire geschiedenis, op de 
inspecteur. Zoals uit artikel 3.14, lid 1, sub h, Wet IB volgt 
moet hij doen blijken, ofwel overtuigend aantonen, dat 
sprake is van omkoping. Het voldoen aan deze bewijslast 
is niet eenvoudig voor de inspecteur. De inspecteur dient 
immers bewijs te leveren voor de delictsbestanddelen van 
de strafbare feiten genoemd in de artikelen uit het Wetboek 

12 Kamerstukken I, 2005/2006, staatssecretaris van Financiën 
6 september 2005, 28 873, Handelingen EK 33-1536 e.v.

13 Staatssecretaris van Financiën 12 december 2005, 
DDB2005/00024M, 28 873.
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van Strafrecht. Het enige verschil met het strafrecht is dat 
het belastingrecht een vrije bewijsleer kent in plaats van 
de in het strafrecht gebruikelijke minimum bewijsregels.14

Indien door een ondernemer betalingen worden verricht 
aan agentschappen, tussenpersonen of klanten in het 
buitenland, zal de inspecteur derhalve onderzoek in het 
buitenland moeten (laten) doen. In dat onderzoek moet 
worden vastgesteld dat wordt voldaan aan de delictsbe-
standdelen van de strafbepalingen inzake corruptie, bij-
voorbeeld dat sprake is van omkoping omdat een betaling 
door de ondernemer wordt gedaan aan een werknemer 
die deze betaling verzwijgt voor zijn werkgever. Slaagt de 
inspecteur er in dit overtuigend aan te tonen, dan kan hij 
voor deze betaling de aftrekbeperking van artikel 3.14, lid 
1, sub h, Wet IB hanteren.

Dat het voor de inspecteur niet eenvoudig is om aan de 
zware bewijslast te voldoen blijkt uit de enige (gepubli-
ceerde) uitspraak op dit moment over artikel 3.14, lid 1, sub 
h, Wet IB. Rechtbank Haarlem oordeelde op 6 juli 201115 
dat steekpenningen verstrekt aan ambtenaren aftrekbaar 
waren omdat de inspecteur niet had doen blijken dat 
sprake was van een strafbaar feit.

Ondanks dat het voor de inspecteur lastig is om aan de 
bewijslast te voldoen bestaat voor de belastingplichtige wel 
het gevaar dat de inspecteur de zaak voor strafrechtelijk 
onderzoek aanmeldt.16 Indien de inspecteur vervolgens 
aan zijn zware bewijslast voldoet, wellicht mede op basis 
van de resultaten van opsporingsonderzoek, en de aftrek 
weigert is het de vraag wat het gevolg is als uiteindelijk in 
een strafprocedure mocht blijken dat gerede twijfel bestaat 
dat is voldaan aan de delictsomschrijving van de betref-
fende strafrechtelijke omkoopbepaling. De Staatssecretaris 
heeft in de parlementaire geschiedenis toegezegd te zullen 
bevorderen dat de inspecteur in een dergelijke situatie 
gebruikmaakt van zijn bevoegdheid om een ambtshalve 
vermindering te verlenen.17 De Staatssecretaris heeft ver-
volgens toegezegd dat een nader beleidsbesluit zou volgen 
met hierin opgenomen onder welke voorwaarden ambts-
halve vermindering kan worden verleend.18

14 Zie hierover ook A.M.A. de Beer, ‘Strookt de fiscale behan-
deling van “criminele kosten” met de beginselen van het 
strafrecht?’, TFB 2006/4. 

15 Rechtbank Haarlem 6 juli 2011, V-N 2011/57.10. 
16 A.M.E. Nuyens en G.M. Boezelman, ‘De belastingambtenaar 

als tipgever?!’, OSP 2013/1.
17 Kamerstukken II 2002/2003, 28 873, nr. 5, p. 5. 
18 Kamerstukken I, 2005/2006, staatssecretaris van Financiën 

6 september 2005, 28 873, Handelingen EK 33-1541. Een 
besluit dat specifiek ziet op dit punt is echter voor zover ons 
bekend tot op heden niet gepubliceerd. 

Al met al menen wij dat artikel 3.14, lid 1, sub h, Wet IB 
weinig toegevoegde waarde biedt. De aftrek van steekpen-
ningen kon reeds worden geweigerd, indien een belas-
tingplichtige wordt veroordeeld of een strafbeschikking 
accepteert. Indien geen strafrechtelijk onderzoek is gestart 
lijkt het welhaast ondoenlijk voor de belastinginspecteur, 
en naar onze mening ook onwenselijk, dat hij op de stoel 
van de opsporingsambtenaar c.q. strafrechter gaat zitten 
om de betaling van steekpenningen in de zin van het 
Wetboek van Strafrecht te doen blijken om toepassing te 
kunnen geven aan artikel 3.14, lid 1, sub h, Wet IB.

4.2. Zakelijkheid betalingen

De aftrekbeperking van artikel 3,14, lid 1, sub h, Wet IB 
is echter niet het enige anker voor de belastinginspecteur. 
Hij kan ook de zakelijkheid van de betalingen ter discussie 
stellen, omdat uit de administratie niet direct duidelijk 
blijkt aan wie de betalingen zijn gedaan of waar de betalin-
gen betrekking op hebben. De belastingplichtige kan dan 
echter nog steeds aannemelijk maken dat de betalingen 
een zakelijk karakter hebben en dat deze betalingen ook 
daadwerkelijk zijn gedaan.

Zowel voor de baten als voor de lasten van een onder-
neming geldt dat voldoende zakelijk verband dient te 
bestaan met de onderneming. Of uitgaven ook zakelijk 
verantwoord zijn, is in beginsel ter beoordeling van de 
ondernemer c.q. de belastingplichtige. De inspecteur heeft 
niet het recht om te toetsen of deze op zakelijke overwe-
gingen berustende uitgaven ook zakelijk verantwoord 
zijn. Indien de inspecteur echter de zakelijkheid van een 
uitgave betwist, rust op de belastingplichtige de last te 
bewijzen dat deze uitgaven met het oog op de zakelijke 
belangen van de onderneming zijn gedaan.19

Een belastingplichtige kan van verschillende bewijsmidde-
len gebruik maken om zijn kosten aannemelijk te maken. 
Voorbeelden van bewijsmiddelen zijn: de administratie, 
nota’s en verklaringen van getuigen. Immers, in het fiscale 
recht geldt de vrije bewijsleer.

De administratie van een belastingplichtige vormt, indien 
betrouwbaar geacht, een sterk bewijsmiddel om aanneme-
lijk te maken dat bepaalde kosten ook daadwerkelijk zijn 
gemaakt. Daarnaast vormen verklaringen van getuigen 
een effectief bewijsmiddel. Indien het geschil uiteindelijk 
aan een rechter wordt voorgelegd, kan de rechter aan een 
verklaring van een getuige volledige bewijskracht toeken-
nen zelfs als de wederpartij de verklaring betwist.

19 Hoge Raad 23 september 1959, BNB 1959/338, Hoge Raad 9 
maart 2012, BNB 2012/134, Hoge Raad 12 april 1972, BNB 
1972/117 en Hoge Raad 1 juli 1992, BNB 1992/306.
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Een belastingplichtige moet derhalve controleerbare 
informatie verschaffen waaruit blijkt dat de kosten ook 
daadwerkelijk zijn gemaakt. Daarnaast speelt de relatieve 
omvang en frequentie van de betalingen een rol, alsmede 
de aannemelijkheid van de uitbetalingen, de betrouwbaar-
heid van de administratie en de gebruiken in de branche.

4.3. Jurisprudentie

Er is veel jurisprudentie verschenen over de zakelijkheid 
van bedrijfskosten. De Hoge Raad oordeelde reeds in een 
arrest van 31 december 195820:

“dat het Hof onder “bedrijfskosten” verstaan: kosten nodig 
voor de uitoefening van het bedrijf of rechtstreeks daarop 
betrekking hebbende;

dat onder kosten, rechtstreeks op het bedrijf betrekking heb-
bende, vallen uitgaven die, al mogen zij voor de uitoefening 
van het bedrijf niet noodzakelijk zijn geweest, zijn gedaan 
met het oog op de zakelijke belangen van het bedrijf;”

De Hoge Raad oordeelde in een arrest van 23 september 
1959 over de bewijslastverdeling bij de bepaling van de 
hoogte van het inkomen21:

“dat bij de vaststelling van een aanslag in de inkomsten-
belasting in afwijking van de aangifte het bewijs van de 
gegrondheid van die afwijking in het algemeen door den 
Inspecteur moet worden geleverd;

dat echter een redelijke verdeling van den bewijslast mede-
brengt, dat een belanghebbende, indien hij beweert, dat 
van een vaststaand bruto inkomen of winstbedrag een 
bepaald bedrag als onkosten in mindering moet worden 
gebracht, zulks aan het Hof aannemelijk heeft te maken;

dat dan ook het Hof, nu de Inspecteur dit had ontkend, 
terecht van belanghebbende heeft verlangd aannemelijk 
te maken, dat de dochter haar werkkracht voor 3/4 deel 
beschikbaar stelt voor de werkzaamheden in het café;”

Uit dit arrest blijkt dat een redelijke verdeling van de 
bewijslast met zich brengt dat een belastingplichtige, 
die beweert dat een bepaald bedrag als bedrijfsuitgave 
in aanmerking moet worden genomen, dit aannemelijk 
dient te maken. Deze bewijsregel is door de Hoge Raad 
bevestigd in recente arresten, waaronder een arrest van 
9 maart 2012.22

20 Hoge Raad 31 december 1958, BNB 1959/67. 
21 Hoge Raad 23 september 1959, BNB 1959/338.
22 Hoge Raad 9 maart 2012, BNB 2012/134. Zie ook Hoge Raad 

12 april 1972, BNB 1972/117, Hoge Raad 1 juli 1992, BNB 
1992/306.

In het arrest van 27 oktober 197623 was in geschil of de 
bedrijfskosten in de vorm van steekpenningen door de 
belanghebbende aannemelijk waren gemaakt. De Hoge 
Raad oordeelde:

“dat ‘s Hofs oordeel, dat geen grond aanwezig is om te 
twijfelen aan de juistheid van hetgeen belanghebbendes 
echtgenote als in ‘s Hofs uitspraak vermeld ter zitting van 
het Hof heeft medegedeeld, in cassatie niet met vrucht kan 
worden bestreden, daar de waardering van de bewijsmid-
delen is voorbehouden aan de rechter die over de feiten 
oordeelt;

dat het aan het Hof vrijstond aan evenbedoelde mededelin-
gen van belanghebbendes echtgenote volledige bewijskracht 
toe te kennen voor de daarin gerelateerde feiten;

dat het Hof, op grond van die mededelingen aannemelijk 
oordelende dat belanghebbende het door hem gestelde 
bedrag van totaal f 6894,02 aan steekpenningen heeft 
betaald ter verkrijging van bepaalde opdrachten, dan ook 
een oordeel van feitelijke aard heeft gegeven, dat naar de 
eis van de wet met redenen is omkleed;

dat het Hof niet heeft blijk gegeven van een onjuiste 
rechtsopvatting door evenbedoelde betalingen, die kunnen 
worden aangemerkt als te zijn gedaan met het oog op de 
zakelijke belangen van een onderneming, te rekenen tot 
belanghebbendes ondernemingskosten;

dat het middel derhalve niet tot cassatie kan leiden.”

Indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat de uit-
gaven met het oog op de zakelijke belangen zijn gemaakt, 
worden deze derhalve in aftrek toegelaten. Het is thans 
niet meer mogelijk om de zakelijkheid van de betalingen 
te onderbouwen door deze letterlijk als ‘steekpenningen’ 
te kwalificeren, omdat men dan in de valkuil van artikel 
3.14, lid 1, sub h, Wet IB valt.24 Niettemin menen wij dat 
betalingen met een heimelijk karakter, die niet kwalifice-
ren als steekpenningen, naar analogie van de voornoemde 
jurisprudentie voor aftrek in aanmerking komen.

Ten slotte, zodra de inspecteur zijn onderzoek start zal hij 
mogelijkerwijs ook geïnteresseerd zijn in de namen van 
de derden die de commissies ontvangen. Hij zal immers 
eventueel willen controleren of de derden de ontvangen 
commissies ook in hun administratie verwerken. Uit een 
uitspraak van Hof  ’s-Hertogenbosch25 volgt dat de inspec-

23 Hoge Raad 27 oktober 1976, BNB 1977/4.
24 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 mei 2014, VN 

2014/40.26.26 (81 RO: Hoge Raad 27 februari 2015, NTFR 
2015/843).

25 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 5 december 2002, NTFR 
2003-109.
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teur daarvoor dan een derdenonderzoek moet instellen. De 
inspecteur kan, aldus het Hof, de informatieverplichting 
van artikel 47 AWR niet gebruiken om informatie van 
derden af te dwingen bij een administratieplichtige.

5. Conclusie

Betalingen zoals commissies, bonussen en kortingen kwa-
lificeren als aftrekbare bedrijfskosten als ze zijn betaald in 
verband met de zakelijke bedrijfsbelangen, ook al hebben 
zij een heimelijk karakter. Gelet op de huidige stand van 
zaken in de jurisprudentie moet een belastingplichtige 
aan de hand van de administratie voldoende inzichtelijk 
kunnen maken dat de betalingen zakelijke kosten zijn, 
daadwerkelijk zijn gemaakt en dus ten laste van de winst 
mogen worden gebracht. Het is vervolgens aan de inspec-
teur om dit te ontkrachten.

Aan die bewijslast kan een belastingplichtige voldoen 
als deze betalingen bijvoorbeeld zijn te herleiden naar 
specifieke orders die door een afnemer of tussenpersoon 
zijn geplaatst. Om de betalingen nog explicieter vast te 
leggen zou een belastingplichtige er nog voor kunnen 
kiezen om de ontvanger van de commissie (de afnemer 
of tussenpersoon) een kwitantie te laten ondertekenen 
voor ontvangst.

Uit de jurisprudentie volgt dat het niet noodzakelijk is 
om de namen te verstrekken van de derden. Indien de 
inspecteur die namen wenst te verkrijgen zal hij daarvoor 
een derdenonderzoek moeten starten. Hij kan de namen 
niet afdwingen door de aftrekbaarheid van de commissies 
ter discussie te stellen.

Verder is van belang dat als de kosten en lasten samen-
hangen met een misdrijf waarvoor de belastingplichtige 
onherroepelijk is veroordeeld door de strafrechter of een 
onherroepelijke strafbeschikking is uitgevaardigd, deze 
kosten en lasten van aftrek zijn uitgesloten (artikel 3.14, lid 
1, sub d en e, Wet IB). Hetzelfde geldt voor giften, beloften 
en diensten indien blijkt dat sprake is van een strafbaar 
feit als bedoeld in artikel 126, lid 1, 177, 177a, 178, 178a, 
328ter, lid 2 of 328quater, lid 2, Wetboek van Strafrecht. 
Artikel 3.14, lid 1, sub h, Wet IB sluit deze kosten van 
aftrek uit, indien de inspecteur doet blijken dat sprake is 
van een strafbaar feit, zoals hiervoor genoemd.

Het lijkt ons welhaast onmogelijk dat de inspecteur aan 
zijn zware bewijslast van artikel 3.14, lid 1, sub h, Wet 
IB kan voldoen zonder strafrechtelijk onderzoek of straf-
rechtelijke veroordeling, een situatie waarin artikel 3.14, 
lid 1, sub d en e, Wet IB voorziet. De belastinginspecteur 
is immers geen opsporingsambtenaar en zou die functie 
in de controlesfeer ook niet moeten willen ambiëren. De 
inspecteur zal dan kunnen terugvallen op een discussie 

over de zakelijkheid van de betalingen. Hoewel de zake-
lijkheid van betalingen vaker ter discussie staat, is de 
bewijslast van de belastingplichtige in dezen een lichtere 
dan die van de inspecteur. Als de belastingplichtige erin 
slaagt om de zakelijkheid van de betalingen aannemelijk te 
maken, bestaat geen reden om deze in aftrek te weigeren. 
In zoverre kan het steekspel van de fiscus dan slechts een 
speldenprikje blijken te zijn.
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