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De (dunne?) scheidslijn 
tussen onzorgvuldigheid en 
voorwaardelijk opzet 
Een analyse van de strafrechtelijke en 
fiscale jurisprudentie

mr. K.M.G. Demandt en mr. A.C.M. Klaasse1

1. Inleiding 

In veel strafrechtelijke delictsomschrijvingen is 
de term ‘opzet’ opgenomen. Zonder opzet is de ge-
draging (of het nalaten) ook niet straf baar. Zo is het 
opzettelijk doen van onjuiste of onvolledige belas-
tingaangifte straf baar gesteld in art. 69 Algemene 
wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR). Ook in 
het fiscale boeterecht komt het bestanddeel ‘opzet’ 
terug. Vergrijpboetes in de zin van art. 67cc t/m 67f 
AWR kunnen enkel worden opgelegd indien het 
handelen of nalaten aan de opzet of grove schuld 
van de belastingplichtige is te wijten. 
De ondergrens van opzet is voorwaardelijk opzet: 
het bewust aanvaarden van de aanmerkelijke kans 
dat een bepaald gevolg zal intreden. In de praktijk 
komt het voor dat met een bepaalde mate van on-
zorgvuldigheid wordt gehandeld. De vraag is dan 
of uit slordig handelen, het niet vervullen van een 
zorgplicht of het nalaten van onderzoek (wat wij 
hierna het ‘onzorgvuldig handelen’ zullen noemen) 
‘(voorwaardelijk) opzet’ kan worden afgeleid.
Aan het onderscheid tussen (on)zorgvuldigheid 
en (voorwaardelijk) opzet bij belastingadviseurs 
wordt recent de nodige aandacht besteed.2 Het the-
ma is actueel aangezien in de praktijk daadwerke-
lijk boetes aan medeplegers worden opgelegd en 
door de rechtbank in stand worden gelaten.3 De 
relatie tussen (on)zorgvuldig handelen en opzet is 
ook in breder perspectief van belang, zoals voor het 

1. Kim Demandt is advocaat bij Hertoghs advocaten 
en An Klaasse is juridisch medewerker bij Hertoghs  
advocaten. 

2. Zie bijvoorbeeld A.A. Feenstra & I. Leenders, ‘Straf-
rechtelijke vervolging van belastingadviseurs, geluk-
kig eerder uitzondering dan regel’, TvS&O 2017/2-3;  G. 
de Bont, ‘Een onderzoeksplicht voor de belastingadvi-
seur?’, TvS&O 2017/ 1.

3. Zie Rechtbank Gelderland 24 april 2017, ECLI: NL: RB-
GEL: 2017: 2297. 

doen en laten van de belastingplichtige zelf. In deze 
bijdrage bespreken we allereerst kort het leerstuk 
van voorwaardelijk opzet. Vervolgens gaan we in 
op de (fiscaal) strafrechtelijke jurisprudentie om 
duidelijk te maken hoe de relatie tussen onzorg-
vuldig handelen en het voorwaardelijk opzet wordt 
ingevuld. Vervolgens gaan we in op de fiscale juris-
prudentie om die relatie te duiden, om daarna af te 
sluiten met een analyse en conclusie. 

2. Voorwaardelijk opzet en de grens met 
grove schuld

Er is een duidelijk onderscheid tussen dolus (opzet) 
en culpa (schuld). Om die scheidslijn nader in te ka-
deren is een goed begrip van de definitie van voor-
waardelijk opzet van belang. De kern van opzet 
wordt gevormd door ‘willens en wetens’ handelen. 
Het weten veronderstelt bewustheid van de gevol-
gen van het gedrag. Met het wilselement komt tot 
uiting dat de betreffende persoon de gevolgen van 
zijn gedrag voor lief heeft genomen. 
Voorwaardelijk opzet is de ondergrens van opzet. 
De huidige formule van voorwaardelijk opzet is het 
‘bewust aanvaarden van de aanmerkelijke kans’ en 
vloeit voort uit het HIV I-arrest uit 2003.4 De Hoge 
Raad heeft voorwaardelijk opzet als volgt geformu-
leerd: 

‘3.6. (…) Voorwaardelijk opzet op een bepaald ge-
volg - zoals hier de dood - is aanwezig indien de 
verdachte zich willens en wetens heeft blootge-
steld aan de aanmerkelijke kans dat dat gevolg 
zal intreden.

4. Hoge Raad 25 maart 2003, ECLI: NL: HR: 2003: AE9049, 
NJ 2003/552. 
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De beantwoording van de vraag of de gedra-
ging de aanmerkelijke kans op een bepaald 
gevolg in het leven roept, is afhankelijk van 
de omstandigheden van het geval, waarbij be-
tekenis toekomt aan de aard van de gedraging 
en de omstandigheden waaronder deze is ver-
richt. Er is geen grond de inhoud van het begrip 
"aanmerkelijke kans" afhankelijk te stellen van 
de aard van het gevolg. Het zal in alle gevallen 
moeten gaan om een kans die naar algemene 
ervaringsregelen aanmerkelijk is te achten.

Voor de vaststelling dat de verdachte zich wil-
lens en wetens heeft blootgesteld aan zulk een 
kans is niet alleen vereist dat de verdachte we-
tenschap heeft van de aanmerkelijke kans dat 
het gevolg zal intreden, maar ook dat hij die 
kans ten t ijde van de gedraging bewust heeft 
aanvaard (op de koop toe heeft genomen). Uit 
de enkele omstandigheid dat die wetenschap 
bij de verdachte aanwezig is dan wel bij hem 
moet worden verondersteld, kan niet zonder 
meer volgen dat hij de aanmerkelijke kans op 
het gevolg ook bewust heeft aanvaard, omdat 
in geval van die wetenschap ook sprake kan zijn 
van bewuste schuld.

Van degene die weet heef t van de aanmerkelijke 
kans op het gevolg, maar die naar het oordeel 
van de rechter ervan is uitgegaan dat het gevolg 
niet zal intreden, kan wel worden gezegd dat hij 
met (grove) onachtzaamheid heeft gehandeld 
maar niet dat zijn opzet in voorwaardelijke 
vorm op dat gevolg gericht is geweest.

Of in een concreet geval moet worden aangeno-
men dat sprake is van bewuste schuld dan wel 
van voorwaardelijk opzet zal, indien de ver-
klaringen van de verdachte en/of bijvoorbeeld 
eventuele getuigenverklaringen geen inzicht 
geven omtrent hetgeen ten t ijde van de gedra-
ging in de verdachte is omgegaan, afhangen 
van de feitelijke omstandigheden van het geval. 
Daarbij zijn de aard van de gedraging en de 
omstandigheden waaronder deze is verricht, 
van belang. Bepaalde gedragingen kunnen 
naar hun uiterlijke verschijningsvorm worden 
aangemerkt als zo zeer gericht op een bepaald 
gevolg dat het - behoudens contra-indicat ies - 
niet anders kan zijn dan dat de verdachte de 
aanmerkelijke kans op het desbetref fende ge-
volg heeft aanvaard.”

In dit leidende arrest zijn drie elementen van voor-
waardelijk opzet geduid: de aanmerkelijke kans, de 
wetenschap van die kans en het aanvaarden daar-
van. Allereerst dient sprake te zijn van een kans die 
aanmerkelijk is te noemen. Een kans of een moge-
lijkheid dat een bepaald gevolg zal intreden, is niet 
voldoende. De aanmerkelijke mate van de kans 
wordt door de Hoge Raad objectief ingekleurd. De 
grootte van de kans (en daarmee dus ook de aan-
merkelijke mate van de kans) staat los van de aard 
en ernst van het gevolg. In alle gevallen (dus ook 

ernstige gevallen) moet de kans ‘naar algemene er-
varingsregelen’ als aanmerkelijk zijn te kwalifice-
ren. In fiscalibus betekent dit bijvoorbeeld dat de 
aanmerkelijke mate van de kans niet kan worden 
afgeleid uit de omvang van het belastingnadeel. Be-
langrijk hierbij is dat bij de vraag of sprake is van 
voorwaardelijk opzet moet worden gekeken naar 
de omstandigheden van het geval, waaronder de 
aard van de gedraging en de omstandigheden waar-
onder deze is verricht.
Het delictsbestanddeel culpa (schuld) in strafrech-
telijke delictsomschrijvingen wordt geduid als min 
of meer grove of aanmerkelijke schuld.5 Culpa levis 
– het niet betrachten van de zorg zoals de meest 
voorzichtige persoon – is daarvoor niet voldoende. 
Enkel culpa lata, oftewel grove schuld, komt in aan-
merking.6 
In het fiscale boeterecht is sprake van grove schuld 
wanneer de belastingplichtige zodanig onzorgvul-
dig heeft gehandeld dat de handelswijze als een 
aan opzet grenzende vorm van onachtzaamheid 
moet worden gekwalificeerd.7 Er moet dermate 
lichtvaardig zijn gehandeld dat het aan zijn grove 
schuld is te wijten dat te weinig belasting is gehe-
ven.8

Opzet en (grove) schuld zijn zelfstandige, te on-
derscheiden begrippen. Sterker nog, betoogd kan 
worden dat opzet en schuld elkaar dogmatisch uit-
sluiten.9 Bij voorwaardelijk opzet wordt de aanmer-
kelijke kans op het gevolg aanvaard, terwijl bij grof-
schuldig handelen het aanvaarden van die kans nu 
juist ontbreekt. Gesproken kan worden van tegen-
gestelde wilsrichtingen. De belastingkamer van 
de Hoge Raad lijkt deze opvatting te zijn toegedaan 
door te overwegen dat opzet niet mede schuld om-
vat.10 Advocaat-Generaal Van den Berge meent dat 
ook te kunnen af leiden uit de totstandkomingsge-
schiedenis van het Wetboek van Strafrecht, omdat 
bij veel delicten zowel opzet als grove schuld straf-
baar is gesteld.11 Sommige auteurs betogen echter 
dat de overgang van schuld naar opzet als glijdende 
schaal moet worden gezien. Zo bezien is schuld het 
mindere van opzet, zodat een verdachte die opzet-
telijk heeft gehandeld tevens kan worden veroor-

5. Hoge Raad 14 april 2015, ECLI: NL: HR: 2015: 952; Hoge 
Raad 29 juni 2010, ECLI: NL: HR: 2010: BL5630, NJ 
2010/674; Hoge Raad 2 februari 2012, ECLI: NL: HR: 
2012: BU2878, NJ 2012/119. 

6. Zie voor een uiteenzetting van culpa in het strafrecht 
D.G.J. Grimmelikhuijzen, ‘Grove schuld. Over de bete-
kenis van verwijtbaarheid bij commune culpoze de-
licten’, DD 2015/68. 

7. Hoge Raad 19 december 1990, ECLI: NL: HR: 1990: 
ZC4481, BNB 1992/217.

8. Hoge Raad 23 september 1992, ECLI: NL: HR: 1992: 
ZC5105, BNB 1993/193. Zie ook paragraaf 25 Besluit Be-
stuurlijke Boeten Belastingdienst.

9. J. Remmelink, Mr. D. Hazewinkel-Suringa’s inleiding tot 
de studie van het Nederlandse Strafrecht, Deventer: Gou-
da Quint 1996, p. 232. 

10. Hoge Raad 22 september 1999, ECLI: NL: HR: 1999: 
AA2870, BNB 2000/122. 

11. A-G Van den Berge bij Hoge Raad 17 augustus 1998, 
ECLI: NL: HR: 1998: AA2283, BNB 1998/329.
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deeld voor een culpoos delict indien dit ten laste is 
gelegd.12 Dit is twee jaar geleden bevestigd door de 
straf kamer van de Hoge Raad met betrekking tot 
opzet- en schuldwitwassen.13 Naar het oordeel van 
de Hoge Raad sluit het opzettelijk handelen van 
de verdachte ‘op zichzelf niet uit dat, indien zulks is 
tenlastegelegd, bewezen kan worden verklaard dat de 
verdachte ‘redelijkerwijs moest vermoeden’ dat het geld 
uit misdrijf afkomst ig was’. Ongeacht welke visie 
wordt aangehangen, er is ontegenzeggelijk sprake 
van een overgang tussen dolus en culpa, een zoge-
naamd omslagpunt in gedragingen en overtuigin-
gen c.q. gezindheid die grofschuldig handelen doet 
omslaan in voorwaardelijk opzet. 
Zowel in het strafrecht als in het fiscale recht wordt 
voorwaardelijk opzet bepaald aan de hand van de 
criteria zoals uiteengezet in het HIV I-arrest. In 
het navolgende gaan wij in op de invulling van het 
voorwaardelijk opzet in het strafrecht. 

3. Voorwaardelijk opzet in het strafrecht

Alle drie de voorwaarden van voorwaardelijk opzet 
moeten aanwezig zijn voordat aan een bewezen-
verklaring kan worden toegekomen: een kans die 
aanmerkelijk is, de wetenschap van die kans en 
het aanvaarden daarvan. Wanneer één of meerde-
re elementen ontbreken, is geen sprake van voor-
waardelijk opzet. In de strafrechtelijke jurispru-
dentie komt deze toetsing dan ook nadrukkelijk 
naar voren. In het navolgende wordt eerst aan de 
hand van commune delicten uiteengezet welke rol 
het al dan niet doen van onderzoek speelt bij de be-
wezenverklaring van voorwaardelijk opzet, in het 
bijzonder bij het toetsen aan de drie componenten 
van het voorwaardelijke opzet. Vervolgens gaan 
wij na welke invloed het doen dan wel nalaten van 
onderzoek heeft op de kwalificatie voor voorwaar-
delijk opzet in het fiscale strafrecht. 

3.1. De aanmerkelijke kans

Een goed voorbeeld waaruit duidelijk wordt dat 
niet alleen sprake dient te zijn van een kans op 
bepaalde gevolgen, maar dat die kans aanmerkelijk 
moet zijn, is een arrest van de Hoge Raad van eind 

12. A.A. van Dijk, Strafrechtelijke aansprakelijkheid her-
overwogen. Over opzet, schuld, schulduitsluit ingsgron-
den en straf, Apeldoorn: Maklu-Uitgevers 2008, p. 
421-428; J. de Hullu, Materieel strafrecht. Over algemene 
leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar 
Nederlands recht, Deventer: Kluwer 2015, p. 284-285. 
De Jong acht zowel de aluid-opvatting als de mi-
nus-theorie verdedigbaar. Opzet omvat mede culpa 
voor zover aan dezelfde criteria wordt getoetst en bij 
culpa sprake is van een tekort. Zie F. de Jong, Daad-
Schuld. Bijdrage aan een strafrechtelijke handelingsleer 
met bijzondere aandacht voor de normat ivering van het 
delictsbestanddeel opzet, Den Haag: Boom Juridische 
uitgevers 2009, p. 386, voetnoot 228. 

13. Hoge Raad 16 juni 2015, ECLI: NL: HR: 2015: 1660, NJ 
2015/362.

2015. De Hoge Raad casseerde een arrest waarin 
het hof tot een bewezenverklaring kwam van een 
poging tot opzettelijk toebrengen van zwaar licha-
melijk letsel door het gooien van een vuurwerkbom 
op een ME-bus.14 Volgens het hof had de verdachte 
op zijn minst de aanmerkelijke kans aanvaard op 
zwaar lichamelijk letsel, omdat de verdachte zich 
er niet van had vergewist of er iemand in het voer-
tuig zat. De Hoge Raad oordeelde echter anders. 
Het enkele gooien van een vuurwerkbom op de bus 
zonder zeker te zijn dat zich niemand in de bus be-
vond, is onvoldoende voor voorwaardelijk opzet. 
Het hof had zijn oordeel nader moeten motiveren, 
mede gelet op het feit dat een ME-bus gepantserd is 
waardoor de kans op letsel niet aanmerkelijk was. 
Omdat de overwegingen van de Hoge Raad zien op 
de grootte van de kans en de vraag of deze aanmer-
kelijk was, is het in onze optiek niet uit te sluiten 
dat het oordeel anders had geluid wanneer sprake 
was geweest van een niet-gepantserde bus. 

3.2. Wetenschap: de bewustheid 

Zonder de bewustheid van de aanmerkelijke kans op 
de gevolgen van het handelen, heeft de verdachte 
geen opzet op die gevolgen. Dit wordt benadrukt in 
een arrest van de Hoge Raad van 8 december 2015.15 
In deze zaak gaat het om het opzettelijk behulpzaam 
zijn bij hennepteelt, waarbij de verdachte de resten 
van een hennepoogst heeft opgeruimd en heeft ver-
klaard dat hij wist dat het om hennep ging. Daarna 
heeft vervolgens nog een oogst plaatsgevonden. Het 
hof oordeelt dat de verdachte had moeten weten dat 
hij schoonmaakte met als doel het voorbereiden 
van een volgende oogst. De Hoge Raad casseert, 
aangezien de enkele omstandigheid dat de verdach-
te ‘had moeten weten’ dat hij schoonmaakte met als 
doel het voorbereiden van de volgende oogst, de ge-
volgtrekking dat sprake is van opzet niet kan dra-
gen. Volgens A-G Spronken is de wetenschap van 
de verdachte niet komen vast te staan. Bovendien 
betekent het feit dat de verdachte ‘had moeten weten’ 
niet dat hij de kans ook bewust heeft aanvaard, nog 
daargelaten of de kans aanmerkelijk was.16 
Betekent dit dat een belastingplichtige zich altijd 
van de domme kan houden om te voorkomen dat 
bij hem wetenschap wordt geconstateerd? Zoals 
reeds gezegd wijst ‘had moeten weten’  eerder op 
grove schuld en is in beginsel niet voldoende om te 
concluderen tot wetenschap. Zo wordt in recente 
arresten benadrukt dat zonder wetenschap geen 
sprake kan zijn van opzet. Zo gaat het in een arrest 
uit 2015 om een verhuurder van een kantoorpand 
waar een roofoverval heeft plaatsgevonden.17 Het 
pand zou worden gebruikt voor het ‘doen van za-

14. Hoge Raad 1 december 2015, ECLI: NL: HR: 2015: 3430, NJ 
2016/41.

15. Hoge Raad 8 december 2015, ECLI: NL: HR: 2015: 3490.
16. Zie conclusie A-G mr. T.N.B.M. Spronken, ECLI: NL: 

PHR: 2015: 2361.
17. Hoge Raad 14 april 2015, ECLI: NL: HR: 2015: 949, NJ 

2015/338.
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ken met zwart geld’ en er wordt € 60.000 aan huur 
betaald, terwijl het pand slechts enkele malen voor 
één dag is gehuurd. De verdachte (de verhuurder) 
heeft niet doorgevraagd naar deze ‘zaken’. De Hoge 
Raad overweegt dat het oordeel van het hof (‘het 
moeten hebben begrepen dat derden zouden kunnen 
worden misleid en ernst ig ermee rekening hebben moe-
ten houden dat sprake zou zijn van afdreiging met wa-
pens’) geen voldoende grond is voor het aannemen 
van voorwaardelijk opzet. 

3.3. Het aanvaarden 

Niet alleen de bewustheid van de aanmerkelijke 
kans, maar ook het aanvaarden van die kans op het 
straf bare gevolg is een onderdeel van opzet dat door 
de rechter dient te worden bewezen verklaard. Het 
aanvaarden wordt in sommige gevallen afgeleid uit 
het feit dat de verdachte bekend was met de risico’s, 
maar desalniettemin heeft nagelaten onderzoek te 
doen. 
Met name bij drugsdelicten zijn verschillende voor-
beelden te vinden waarbij voorwaardelijk opzet 
wordt aangenomen op grond van het nalaten van 
het verrichten van onderzoek in combinatie met 
de algemene ervaringsregel dat het reizen naar of 
het handel drijven met bepaalde landen risico’s met 
zich brengt.18 Het nalaten van onderzoek naar de 
inhoud van een bagagekoffer of het opslaan van ge-
importeerde goederen in een loods kan dan leiden 
tot het aannemen van voorwaardelijk opzet, omdat 
de aanmerkelijke kans dan is aanvaard. Deze ont-
wikkeling in de jurisprudentie is niet zonder kri-
tiek ontvangen. Zo spreekt Kelk over een Garant-
stellung en een soort ‘waakzaamheidsopzet’ bij 
opiumdelicten.19 Bij het (onder)verhuren van ruim-
tes waar hennepkwekerijen worden aangetroffen, 
lijkt de Hoge Raad strenger te zijn bij het aannemen 
van het vereiste opzet voor medeplichtigheid van 
de verhuurders.20

Ook bij andersoortige delicten kan het niet ver-
richten van (nader) onderzoek een rol spelen bij de 
vraag of de verdachte de aanmerkelijke kans heeft 
aanvaard. Naar aanleiding van het verwijt van het 
opzettelijk voorhanden hebben van valse identi-
teitsdocumenten door een uitzendbureau, oordeelt 
het hof dat sprake is van voorwaardelijk opzet, want 
als professional moet de betrokkene zijn bedacht op 

18. Hoge Raad 22 oktober 1985, ECLI: NL: HR: 1985: AC9054, 
NJ 1986/346; Hoge Raad 28 november 2006, ECLI: NL: 
HR: 2006: AZ0264; Hoge Raad 2 november 2007, ECLI: 
NL: HR: 2007: BA7911, NJ 2007/327; Hoge Raad 5 juli 
2011, ECLI: NL: HR: 2011: BQ6140, NJ 2011/327.

19. C. Kelk, Studieboek materieel strafrecht, Deventer: Klu-
wer 2013, p. 271.

20. Hoge Raad 19 april 2016, NJ 2017/67; Hoge Raad 14 
februari 2017, ECLI: NL: HR: 2017: 226, NJ 2017/107. 
Vergelijk ook Hoge Raad 3 november 2009, ECLI: 
NL: HR: 2009: BJ6931, NJ 2010/335; Hoge Raad 16 no-
vember 2010, ECLI: NL: HR: 2010: BN8363, NJ 2010/639; 
Hoge Raad 28 juni 2011, ECLI: NL: HR: 2011: BQ1961, NJ 
2011/319 en Hoge Raad 25 september 2012, ECLI: NL: 
HR: 2012:  BX4845.

de gebruikmaking van valse documenten door uit-
zendkrachten. De verdachte heeft verklaard dat hij 
niet ging onderzoeken of de paspoorten vals waren 
of niet aangezien hij de werknemers hard nodig 
had en bovendien is de verdachte in 2002 via een 
brief van de politie op de risico’s hiervan gewezen. 
Ook na deze datum zijn geen afdoende voorzorg-
maatregelen getroffen door het (doen) controleren 
van identiteitspapieren. De Hoge Raad laat het ar-
rest van het hof in stand.21

Een iets ouder voorbeeld betreft een arrest van Hof 
Den Bosch uit 2005.22 Het ging hier om opzetheling 
van computers die werden aangetroffen in de ga-
rage van de verdachte, met een gezamenlijke waar-
de van ongeveer € 200.000. De computers had de 
verdachte gekocht van een onbekende derde voor 
€ 35.700. Dit bedrag heeft hij contant betaald, toen 
de computers op zondagmorgen werden geleverd. 
De verdachte had de computers niet gecontroleerd, 
maar was afgegaan op hetgeen een werknemer 
hem had verteld over de waarde van de computers. 
Het hof overweegt dat de verdachte opzettelijk 
heeft gehandeld door behoorlijk onderzoek naar de 
herkomst van de computers na te laten. Dergelijk 
onderzoek lag wel in de rede gelet op het feit van 
algemene bekendheid dat het kopen van ongeregel-
de goederen risico’s met zich brengt, in combinatie 
met de lage prijs voor computers van een gerenom-
meerd merk, de contante betaling en het ongebrui-
kelijke tijdstip van levering.
In een andere zaak was bewezenverklaard dat de 
verdachte opzettelijk varkens had gehouden zon-
der een zogenoemd varkensrecht.23 De verdediging 
had aangevoerd dat de verdachte er op vertrouw-
de dat de voormalige pachters het recht om meer 
varkens te houden toegekend zouden krijgen. De 
zaak was echter nog onder de rechter. De Hoge 
Raad oordeelde dat geen sprake was van opzet: ‘Het 
enkele feit dat de verdachte dat vertrouwen niet mocht 
hebben, sluit niet uit dat zij dat vertrouwen wel had, 
mede in aanmerking genomen dat nog niet vaststond 
dat de uitkomst van de lopende procedure ongunst ig 
voor haar zou zijn.’ Hieruit volgt dat vertrouwen op 
een goede af loop, hoe misplaatst ook, als zodanig 
geen voorwaardelijk opzet met zich brengt. De aan-
merkelijke kans op een bepaald gevolg – in casu het 
houden van varkens zonder varkensrecht – is dan 
niet aanvaard.
In de volgende paragraaf wordt bezien hoe het na-
laten van onderzoek door de fiscale strafrechter 
wordt betrokken in de bewijsmotivering voor op-
zet.

21. Hoge Raad 17 januari 2012, ECLI: NL: HR: 2012: BU4211, 
NJB 2012/363.

22. Hof Den Bosch 26 januari 2005, ECLI: NL: GHSHE: 2005: 
AT4790, NJ 2005/277.

23. Hoge Raad 2 september 2014, ECLI: NL: HR: 2014: 2574, 
NJ 2014/395.
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3.4. Het doen van onderzoek in het fiscale 
strafrecht

In het arrest van de Hoge Raad 4 december 2012 ging 
het om een juwelier die ten onrechte het nihiltarief 
in de btw had toegepast bij leveringen van horlo-
ges.24 De horloges werden feitelijk geleverd aan een 
afnemer in Nederland in plaats van aan een per-
soon buiten de Europese Unie. Het hof oordeelt dat 
de verdachte onder de gegeven omstandigheden en 
bij een dergelijke frequentie van leveringen onder 
vermelding van telkens dezelfde naam (nader) on-
derzoek had moeten verrichten met betrekking tot 
de hoedanigheid van de koper. Door dat onderzoek 
na te laten heeft de verdachte willens en wetens de 
aanmerkelijke kans aanvaard dat de verkoopfac-
turen op naam van personen werden gesteld die 
niet werkelijk de kopers van de horloges waren. De 
Hoge Raad doet het cassatieberoep af met art. 81 lid 
1 Wet op de rechterlijke organisatie (hierna: RO).
De invulling van voorwaardelijk opzet speelt ook 
een rol in zaken waarin de verdachte als feitelijk lei-
dinggever van belastingfraude wordt aangemerkt. 
Zoals nogmaals uiteengezet in het overzichtsarrest 
van de Hoge Raad over feitelijk leidinggeven van 26 
april 2016, geldt een zelfstandig opzetvereiste voor 
de feitelijk leidinggever.25 Met andere woorden, 
niet enkel de rechtspersoon dient opzet te hebben 
op de verboden gedraging, maar ook de feitelijk lei-
dinggever dient minstens bewust de aanmerkelij-
ke kans op de gevolgen te hebben aanvaard. In de 
zaak van Rechtbank Amsterdam van 4 maart 2016 
werd een (middellijk) bestuurder gedagvaard voor 
het feitelijk leidinggeven aan het opzettelijk doen 
van onjuiste btw-aangiften door de holdingmaat-
schappij.26 De holding had naar aanleiding van een 
verkoop van registergoederen ruim € 6.000.000 
ontvangen, inclusief circa € 1.500.000 btw. Deze 
btw was echter ten onrechte niet opgenomen in 
de aangifte omzetbelasting, doordat het gehele be-
drag van € 6.000.000 als omzet was geboekt. In zijn 
functie van bestuurder werden de aangiften om-
zetbelasting aan verdachte voorgelegd ter controle. 
Ten behoeve van deze controle had verdachte een 
medewerker verzocht een financieel overzicht te 
maken. De medewerker had het overzicht gemaakt 
mede aan de hand van de akte van levering en nota 
van afrekening van de verkoop, die door verdachte 
aan de medewerker waren toegestuurd. In het ont-
vangen overzicht was geen reservering gemaakt 
voor de te betalen omzetbelasting. Na het uiteenzet-
ten van het juridisch kader van feitelijk leidingge-
ven, overweegt de rechtbank dat ‘verdachte zich had 
moeten realiseren dat hij maatregelen moest nemen om 
te zorgen dat de aangif te omzetbelast ing over het derde 
kwartaal van 2008 correct zou worden gedaan, door 
die aangif te omzetbelast ing nauwkeurig te controle-

24. Hoge Raad 4 december 2012, ECLI: NL: HR: 2012: BY2254.
25. Hoge Raad 26 april 2016, ECLI: NL: HR: 2016: 733, NJ 

2016/375. 
26. Rechtbank Amsterdam 4 maart 2016, ECLI: NL: 

RBAMS: 2016: 1137.

ren.’ De rechtbank is van oordeel dat het verdach-
te ‘had (…) moeten opvallen dat er door [medewerker 1] 
geen reservering was gemaakt voor te betalen omzet-
belast ing’. Ons inziens wijzen de overwegingen van 
de rechtbank in de richting van culpa, en kan niet 
worden vastgesteld dat de verdachte wetenschap 
had van de aanmerkelijke kans dat de btw-aangifte 
onjuist was. De motivering van de rechtbank lijkt 
immers op de ‘had moeten weten’ beredenering uit 
de commune strafzaken.
Ook in het geval dat een belastingplichtige een 
adviseur heeft ingeschakeld, speelt het verrichten 
van onderzoek door een belastingplichtige een ze-
kere rol. Hoewel opzet aanwezig bij een adviseur 
niet een-op-een kan worden toegerekend aan een 
belastingplichtige (en vice versa), staat dit niet aan 
de mogelijkheid in de weg dat ook de belastingplich-
tige opzettelijk heeft gehandeld. Daarbij kan van 
belang zijn of de belastingplichtige de zorg heeft 
betracht die redelijkerwijs van hem kan worden 
gevergd bij de keuze van de adviseur en de samen-
werking met de adviseur.27 Deze zorgplicht was aan 
de orde in een recent arrest van Hof Den Bosch.28 
In die zaak was een bestuurder van een B.V. veroor-
deeld voor het opdracht geven aan het opzettelijk 
doen van onjuiste aangiften btw. De bestuurder had 
een boekhouder ingeschakeld voor het doen van de 
btw-aangiften. In tegenstelling tot haar eerdere 
boekhouder, controleerde de nieuwe boekhouder 
de door verdachte aangeleverde gegevens niet en 
werden er op het einde van het jaar geen suppletie-
aangiften ingediend. De nalatigheid van de boek-
houder pleit de bestuurder echter niet vrij. Gelet op 
het verschil in de gang van zaken met haar eerdere 
boekhouder had de bestuurder moeten ingrijpen. 
Door niet in te grijpen waar dat wel had gemoeten, 
is verdachte naar het oordeel van het hof tekortge-
schoten in haar samenwerking met de boekhou-
der. Het hof oordeelt dat ‘door dit tekortschieten, in 
combinat ie met de omstandigheid dat de verdachte zelf 
maandelijks aan [boekhoudkantoor] alleen de bedragen 
aan omzetbelast ing doorgaf, heef t de verdachte bewust 
de aanmerkelijke kans aanvaard dat de aangif ten om-
zetbelast ing onjuist werden ingediend.’ Door niet in te 
grijpen had de bestuurder bewust de aanmerkelijke 
kans aanvaard dat de btw-aangiften onjuist waren. 
Het hof oordeelt dat de verdachte ‘wist dan wel rede-
lijkerwijs had moeten weten’ dat de door haar doorge-
geven omzetbedragen niet werden gecontroleerd. 
Met deze overweging laat het hof in onze optiek in 
het midden of de verdachte wetenschap had van het 
feit dat de bedragen niet werden gecontroleerd, en 
daarmee de wetenschap van de onjuistheid van de 
btw-aangiften. De motivering van het hof kan de 
conclusie van voorwaardelijk opzet derhalve niet 
dragen. 
Dat een gebrek aan het verrichten van onderzoek 
niet automatisch tot opzet leidt, volgt uit een arrest 

27. Hoge Raad 1 december 2006, ECLI: NL: HR: 2006: 
AU7741.

28. Hof Den Bosch 4 juli 2017, ECLI: NL: GHSHE: 2017: 2996. 
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van Hof Amsterdam.29 Namens een vof waren on-
juiste aangiften btw ingediend. De verdachte had 
voor het bedrijf enkel incidentele verkoopwerk-
zaamheden verricht, terwijl haar inmiddels over-
leden echtgenoot zich altijd had bezig gehouden 
met de administratie en de overige activiteiten van 
de vennootschap. Hoewel de verdachte niet op de 
hoogte was van het laten opstellen en opnemen van 
valse facturen in de administratie ten behoeve van 
de aangiften btw, wist zij wel dat de administratie 
in de voorgaande jaren niet voldeed aan de eisen. 
Het hof overweegt dat verdachte geen voorwaar-
delijk opzet had door het niet controleren van de 
administratie. Bovendien was aan de uiterlijke 
verschijningsvorm van de betreffende facturen 
ook niet af te leiden dat deze vals of vervalst zou-
den zijn. Nu verdachte geen wetenschap had van de 
verboden gedragingen, is er geen sprake van voor-
waardelijk opzet.
In een vonnis van 17 oktober 2016 plaatst Rechtbank 
Overijssel het laten doen van de administratie en 
de btw-aangiften in de sleutel van het inschakelen 
van een adviseur.30 In deze zaak heeft de verdachte 
een eenmanszaak opgericht. Verdachte heeft ver-
klaard dat haar echtgenoot de administratie van 
het bedrijf deed – waaronder de btw-aangiften – en 
dat zij erop vertrouwde dat hij de btw-aangiften 
juist invulde. De rechtbank stelt dat de verdachte 
haar echtgenoot als ‘adviseur’ heeft ingeschakeld 
en ziet zich voor de vraag gesteld of de verdachte 
de nodige zorg heeft betracht met betrekking tot de 
keuze van en de samenwerking met deze ‘adviseur’. 
De rechtbank oordeelt dat dit niet het geval is en 
hecht daarbij belang aan het feit dat haar echtge-
noot geen boekhouder of belastingadviseur is, dat 
hij reeds meerdere malen is veroordeeld wegens 
valsheid in geschrift, dat enkel negatieve btw-aan-
giften zijn ingediend en dat verdachte op geen enke-
le wijze heeft gecontroleerd of laten controleren of 
de btw-aangiften correct waren gedaan. De recht-
bank: ‘stelt verdachte daarvoor ook strafrechtelijk aan-
sprakelijk en overweegt daartoe dat het niet anders kan 
zijn dan dat verdachte zich bewust is geweest van de 
aanmerkelijke kans dat de door [medeverdachte] inge-
vulde aangif ten OB onjuist waren. Door niettemin een 
controle op de ingevulde aangif ten achterwege te laten, 
is zij op zijn minst onverschillig geweest ten aanzien 
van de verwezenlijking van voornoemde aanmerkelijke 
kans en heeft daarmee deze kans bewust aanvaard.’ De 
rechtbank veroordeelt verdachte dan ook voor het 
medeplegen van onjuiste btw-aangiften.

29. Hof Amsterdam 11 maart 2015, ECLI: NL: GHAMS: 2015: 
854, FutD 2015-0725.

30. Rechtbank Overijssel 17 oktober 2016, ECLI: NL: RBO-
VE: 2016: 4005.

4. Het fiscale recht en (voorwaardelijk) 
opzet

4.1.  Voorwaardelijk opzet in het 
belastingrecht

Wanneer is in de fiscaliteit sprake van zodanig on-
zorgvuldig handelen dat het verwijt van voorwaar-
delijk opzet kan worden gemaakt? Vooropgesteld 
zij dat in het fiscale recht opzet of grove schuld mag 
worden gebaseerd op vermoedens – voor zover de 
belastingplichtige die niet kan ontzenuwen.31 Dat 
bewijsvermoedens en feiten van algemene bekend-
heid meespelen, blijkt ook uit een arrest van de 
Hoge Raad van 28 juni 2013, waarin het opzet mede 
werd gebaseerd op het feit dat de belastingplichtige 
een bankrekening aanhoudt in een land met een 
bankgeheim. Het was immers ‘van algemene bekend-
heid (…) dat banktegoeden en rente-inkomsten daaruit 
die de vrijgestelde bedragen te boven gaan, waren on-
derworpen aan heffing van vermogensbelast ing dan 
wel inkomstenbelast ing/premie volksverzekeringen en 
daarom aangegeven moesten worden als vermogen res-
pect ievelijk inkomsten uit vermogen.’32

Dat is dus een hele andere bewijslast dan die we 
kennen in het strafrecht: daar geldt dat wettig en 
overtuigend bewijs moet worden geleverd. Een 
belangrijk arrest hierover dateert uit 1985, waarin 
de Hoge Raad heeft overwogen dat vergrijpboeten 
strafrechtelijke sancties zijn die dienen te voldoen 
aan de elementaire strafrechtelijke normen zoals 
neergelegd in art. 6 EVRM.33 Fiscale boetes zijn dus 
gelijk te stellen met strafrechtelijke sancties. In 
fiscalibus wordt voor de invulling van het opzet-be-
grip dan ook aangesloten bij het strafrecht. 
Zoals ook uit de hiervoor aangehaalde fiscale straf-
rechtjurisprudentie blijkt kan een belastingplich-
tige het verwijt krijgen dat hij voorwaardelijk op-
zettelijk een onjuiste aangifte heeft ingediend als 
hij onzorgvuldig is geweest met zijn keuze voor een 
adviseur. In het arrest uit 1989 heeft de Hoge Raad 
korte metten gemaakt met belastingplichtigen die 
(opzet)boetes hebben geprobeerd af te wentelen 
door zich te verschuilen achter hun adviseur. Dit is 
slechts dan mogelijk als de belastingplichtige kan 
aantonen dat er geen reden was te twijfelen aan de 
fiscale aanvaardbaarheid van de mededelingen en 
adviezen van de adviseur.34 Maar dit is een uitzon-
deringssituatie, zo overweegt de Hoge Raad. Alleen 
als de belastingplichtige kan aantonen dat hij ge-
rechtvaardigd kon afgaan op de adviezen van zijn 
adviseur, kan worden voorkomen dat een onjuist-

31. Hoge Raad 17 januari 1990, ECLI: NL: HR: 1990: ZC4207, 
BNB 1990/193. Zie ook noot  J.A.G. van der Geld bij Hoge 
Raad 17 augustus 1998, ECLI: NL: HR: 1998: AA2283, BNB 
1998/329 en Hoge Raad 15 april 2011, ECLI: NL: HR: 2011: 
BN6324, BNB 2011/206, r.o. 4.8.3.

32. Hoge Raad 28 juni 2013, ECLI: NL: HR: 2013: 63.
33. Hoge Raad 19 juni 1985, ECLI: NL: HR: 1985: AC8934, BNB 

1986/29. Zie ook Hoge Raad 3 mei 1989, ECLI: NL: HR: 
1989: ZC4301, BNB 1989/256. 

34. Hoge Raad 15 juli 1988, ECLI: NL: HR: 1988: ZC3876, BNB 
1988/270.
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heid in de aangifte – die te wijten is aan opzet of 
grove schuld van de adviseur – voor rekening van 
de belastingplichtige komt. Zoals reeds in para-
graaf 3.4. aangestipt, gaat de Hoge Raad in 2006 om: 
opzet en grove schuld van een derde (de adviseur) 
kan niet aan een belastingplichtige worden toege-
rekend, en vice versa ook niet.35

4.2.  Gevallen waarin onzorgvuldigheid 
leidt tot voorwaardelijk opzet

Een sprekend voorbeeld van onzorgvuldigheid 
van een belastingplichtige bij het kiezen van een 
belastingadviseur waardoor aan de belastingplich-
tige het verwijt van voorwaardelijk opzet wordt 
gemaakt, is een zaak waarbij een belastingplichti-
ge zijn aangiftebiljet had laten invullen door een 
onbekende derde.36 Die derde zou dat doen in ruil 
voor een bedrag van € 150, en beloofde een belas-
tingteruggave tussen de € 300 en € 5.000. De belas-
tingplichtige ging hierop in en had na het invullen 
van het aangiftebiljet daarna zonder het verder te 
controleren zijn handtekening eronder gezet en de 
aangifte ingediend. De belastingplichtige kreeg uit-
eindelijk een teruggave van € 500. De ingediende 
aangifte bleek onjuist, waardoor te weinig belas-
ting is betaald. Het hof verwijst naar het arrest van 
de Hoge Raad uit 2006 en haalt aan dat de vraag is 
of de belastingplichtige ‘de zorg heeft betracht die re-
delijkerwijs van hem kan worden gevergd bij de keuze 
van zijn adviseur en bij de samenwerking met die advi-
seur. Wat in dit opzicht redelijkerwijs van de belast ing-
plicht ige kan worden gevergd, zal van geval tot geval 
sterk kunnen verschillen, bij voorbeeld naar gelang zijn 
hoedanigheid en zijn kennis en ervaring omtrent de ter 
zake relevante fiscale en andere aspecten. De inspecteur 
heeft van een en ander de stelplicht en de bewijslast.’ 
Het hof acht de omstandigheden waaronder en de 
wijze waarop de aangifte is ingediend van belang 
bij de vraag of sprake is van voorwaardelijk opzet. 
In dit geval was de aangifte ingediend door de on-
bekende derde, op basis van fictieve gegevens. De 
beloofde teruggave kwam hem ook goed uit, aange-
zien hij schulden had die moesten worden afgelost. 
De belastingplichtige had de aangifte ondertekend, 
zonder te weten wat hij daarmee had bevestigd en 
zonder nadere vragen te hebben gesteld. De beloof-
de teruggave was volgens het hof te mooi om waar 
te zijn, maar de belastingplichtige zou zo zijn in-
genomen met dat vooruitzicht, dat de kans dat de 
aangifte onjuist was voor lief is genomen.37 Het hof 
oordeelt dat de belastingplichtige door zijn han-
delswijze willens en wetens de aanmerkelijke kans 
heeft aanvaard dat te weinig belasting zou worden 
geheven. De Hoge Raad laat het oordeel van het hof 
over voorwaardelijk opzet in stand en doet de zaak 
af met art. 81 RO.

35. Hoge Raad 1 december 2006, ECLI: NL: HR: 2006: 
AU7741, BNB 2007/151. 

36. Hoge Raad 18 april 2014, ECLI: NL: HR: 2014: 929.
37. Gerechtshof Amsterdam 1 augustus 2013, ECLI: NL: 

GHAMS: 2013: 2711.

In deze zaak heeft het hof de criteria van voorwaar-
delijk opzet correct toegepast en daarbij ook de 
omstandigheden waaronder en de wijze waarop de 
aangifte is ingediend in de beoordeling betrokken. 
Echter blijkt uit de gepubliceerde fiscale jurispru-
dentie dat lang niet altijd aan alle drie de criteria 
van voorwaardelijk opzet zoals geformuleerd door 
de Hoge Raad in het HIV I-arrest wordt getoetst.
Een voorbeeld is de uitspraak van Rechtbank Zee-
land-West-Brabant van 30 juni 2017.38 In deze zaak 
is te weinig omzetbelasting afgedragen, terwijl uit 
de administratie van de belastingplichtige bleek 
dat deze omzetbelasting wel was verschuldigd. De 
inspecteur heeft de belastingplichtige meermalen 
gewezen op het nakomen van de OB-verplichtin-
gen. Volgens de rechtbank ‘heeft de inspecteur aan-
nemelijk gemaakt dat het aan het opzet van belang-
hebbende is te wijten dat te weinig OB is voldaan.’ Ook 
kan het afdragen van de omzetbelasting niet aan de 
aandacht van de belastingplichtige zijn ontsnapt, 
gelet op de hoogte van het bedrag. ‘Indien dat toch 
het geval zou zijn, dan is de rechtbank van oordeel dat 
belanghebbende administrat ieve processen zodanig ge-
brekkig zijn dat sprake is van voorwaardelijk opzet, in 
aanmerking genomen de eerdere waarschuwing van de 
inspecteur.’ In dit geval is aan de belastingplichtige 
op grond van art. 67f AWR een boete opgelegd van-
wege het opzettelijk niet of niet tijdig betalen van 
het belastingbedrag. Overwegingen omtrent de 
aanmerkelijke kans dat het bedrag aan belasting 
niet of niet tijdig zou worden betaald, dat de belas-
tingplichtige daar wetenschap van had en de aan-
merkelijke kans heeft aanvaard, ontbreken in zijn 
geheel. Impliciet kan worden gesteld dat het wel op-
nemen van de verschuldigde omzetbelasting in de 
administratie leidt tot wetenschap bij de belasting-
plichtige. Maar uit de uitspraak van de rechtbank 
blijken geen overwegingen daaromtrent. De moti-
vering kan daarom de conclusie van voorwaarde-
lijk opzet niet dragen.
In een zaak bij Hof Arnhem-Leeuwarden39 ging om 
een bedrag aan provisie van € 7,5 miljoen als belo-
ning voor verrichte werkzaamheden, dat is uitbe-
taald op een buitenlandse bankrekening om het zo 
te laten lijken dat de beloning voor iemand anders 
was bedoeld. Het bedrag moest volgens de fiscus als 
resultaat uit overige werkzaamheid in de aangifte 
van de belastingplichtige worden opgenomen. Het 
hof oordeelt dat door: ‘het Bedrag niet in de aangif-
te te (laten) vermelden, heef t belanghebbende bewust 
onjuist aangif te gedaan. (…) Belanghebbende heeft zelf 
de aangifte ondertekend terwijl hij wist dat daarin het 
Bedrag niet was opgenomen als resultaat uit overige 
werkzaamheden.’ Hoewel uit de motivering van het 
hof alleen de wetenschap doorklinkt, laat de Hoge 
Raad het oordeel dat sprake is van opzet in stand.40 

38. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 juni 2017, ECLI: 
NL: RBZWB: 2017: 3950.

39. Hof Arnhem-Leeuwarden 8 september 2015, ECLI: NL: 
GHARL: 2015: 6852.

40. Hoge Raad 14 oktober 2016, ECLI: NL: HR: 2016: 2339.
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Een ‘speciaal type’ zaken met betrekking tot on-
zorgvuldigheid en voorwaardelijk opzet betreft het 
bijhouden van een rittenadministratie. In die situ-
aties wordt een auto door een inhoudingsplichtige 
aan een werknemer ter beschikking gesteld. Ter 
voorkoming van een bijtelling moet (door de belas-
tingplichtige werknemer) worden aangetoond dat 
minder dan 500 kilometer per kalenderjaar met de 
auto privé is gereden (ex art. 13bis Wet op de Loon-
belasting). Het is beboetbaar als aan opzet of grove 
schuld van de belastingplichtige is te wijten dat de 
belasting welke op aangifte moet worden voldaan 
of afgedragen, niet is betaald (art. 67f jo. 20 lid 2 
AWR). 
Hof Amsterdam oordeelt dat sprake is van voor-
waardelijk opzet ten aanzien van een belasting-
plichtige die eens in de één à twee maanden ach-
teraf een rittenadministratie opstelde aan de hand 
van zijn agenda.41 Belanghebbende had van zijn 
werkgever een personenauto ter beschikking ge-
steld gekregen, maar had geen bijtelling in zijn 
aangifte inkomstenbelasting opgenomen omdat 
hij stelde minder dan 500 kilometer voor privédoel-
einden te hebben gereden. Uit een boekenonder-
zoek kwam naar voren dat de rittenadministratie 
gebreken vertoonde. Het hof: ‘acht onaannemelijk 
dat deze – grote – afwijkingen uitsluitend het gevolg 
zijn van een onzorgvuldige, slordige werkwijze van 
belanghebbende maar acht veeleer aannemelijk dat 
belanghebbende op deze wijze bewust heeft bedoeld 
het werkelijk privé gebruik te maskeren. Aldus heeft 
belanghebbende – minst genomen – de aanmerkelijke 
kans aanvaard dat de (primit ieve) aanslag tot een laag 
bedrag zou worden vastgesteld.’ Het hof lijkt de we-
tenschap en de bedoeling van belanghebbende af 
te leiden uit de grootte van de afwijkingen tussen 
de opgegeven kilometerstand in zijn rittenadminis-
tratie en de kilometerstand zoals genoteerd door 
derden (garage en Nationale Auto Pas). Ons inziens 
brengen grote afwijkingen niet zonder meer opzet 
met zich. Hoewel belastingplichtige de kilometer-
standen wellicht beter had moeten bijhouden, kan 
uit een groot verschil niet zonder meer opzet (op het 
doen van onjuiste aangifte) worden afgeleid.
In een zaak waar het ging om structurele en ern-
stige gebreken in de administratie concludeerde de 
rechtbank tot voorwaardelijk opzet: ‘de rechtbank 
overweegt dat eiseres, door de wijze waarop zij haar 
administrat ie heeft gevoerd, willens en wetens de aan-
merkelijke kans heeft aanvaard dat als gevolg hiervan 
te weinig belast ing zou worden betaald.’. Er waren 
namelijk gewerkte en uitbetaalde uren niet in de 
administratie opgenomen, waarbij het om grote 
bedragen aan loonheffing ging. Over de lonen die 
wel in de administratie waren opgenomen, was wel 
loonheffing ingehouden. De rechtbank concludeert 
dat de belastingplichtige dus op de hoogte was dat 
op het uit te betalen loon loonheffing moet worden 

41. Gerechtshof Amsterdam 31 januari 2013, ECLI: NL: 
GHAMS: 2013: BZ4640. 

ingehouden en afgedragen. Daarom is volgens de 
rechtbank sprake van voorwaardelijk opzet.42

Er is ook jurisprudentie bekend waarin zuiver op-
zet, namelijk opzet met bedoeling, bewezen is ver-
klaard ten aanzien van het bijhouden van rittenad-
ministratie om bijtelling te voorkomen. In een zaak 
bij Hof Amsterdam heeft een belastingplichtige een 
achteraf opgestelde rittenadministratie overgelegd 
die dermate gebrekkig is dat geen controle mogelijk 
is van hoeveel kilometer privé is gereden. Hof Am-
sterdam heeft het ‘volstrekt onaannemelijk [geacht] 
dat belanghebbende zich dat niet heef t gerealiseerd.’ 
Nu de belastingplichtige de administratie toch zo-
danig heeft opgesteld, oordeelt het hof dat ‘de regis-
trat ies willens en wetens op zodanige wijze zijn opge-
steld dat daarin het feitelijk privégebruik niet (volledig) 
is verantwoord met het doel de daadwerkelijke (hogere) 
omvang van het privégebruik te maskeren’.43 Het gaat 
hier niet om onachtzaamheid of de kans op onjuiste 
aangiften op de koop toenemen. De belastingplich-
tige heeft in dit geval de rittenadministratie opge-
steld met als doel om het werkelijke privé gebruik te 
maskeren en zo de fiscus te misleiden. 

4.3.  Gevallen waarin onzorgvuldigheid 
niet leidt tot voorwaardelijk opzet

Met betrekking tot het bijhouden van een ritte-
nadministratie ter voorkoming van een bijtelling 
vanwege privégebruik van een ter beschikking ge-
stelde auto, is er ook jurisprudentie waarin niet tot 
voorwaardelijk opzet wordt geconcludeerd. Zo oor-
deelt Hof Amsterdam dat het enkele niet slagen in 
de bewijslast dat minder dan 500 kilometer privé is 
gereden op zichzelf geenszins meebrengt dat spra-
ke is van opzet of grove schuld. Er is volgens het hof 
pas sprake van opzet als de belastingplichtige ‘wist, 
of althans wetenschap had van de aanmerkelijke – en 
tevens bewust door haar aanvaarde – kans’ dat meer 
dan 500 kilometer privé is gereden. Dit kan volgens 
het hof bijvoorbeeld worden afgeleid uit ‘het overleg-
gen van een kilometeradministrat ie waarin niet alleen 
onzorgvuldigheden en/of betrekkelijk geringe gebreken 
– als de eerdervermelde – voorkwamen, maar tevens 
onjuistheden waren opgenomen die minst genomen het 
(niet-ontzenuwde) vermoeden zouden rechtvaardigen 
dat de onjuistheden zijn opgenomen met als kennelijk 
doel om daarmee het feitelijk privé gebruik van de auto’s 
(…) te maskeren’. Onder verwijzing naar jurispruden-
tie van de Hoge Raad oordeelt het hof dat het opzet 
gericht moet zijn op het ontgaan van belastinghef-
fing over het privégebruik van de auto’s. Hoewel 
de administratie verwijtbaar slordig is doordat er 
onnauwkeurigheden en onjuistheden in zitten, 
heeft de inspecteur volgens Hof Amsterdam niet 
bewezen dat de belastingplichtige het privégebruik 
wilde maskeren. Bovendien schrijft de wet niet 
voor op welke manier het bewijs voor het rijden van 

42. Rechtbank Haarlem 1 juni 2012, ECLI: NL: RBHAA: 
2012: BW7492.

43. Gerechtshof Amsterdam 26 juni 2014, ECLI: NL: 
GHAMS: 2014: 2554.
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minder dan 500 kilometer privé kan worden gele-
verd. Ook grove schuld acht het hof niet aanwezig, 
want enkel ‘verwijtbaar slordig’ handelen is daar-
voor niet voldoende. De boete komt derhalve te ver-
vallen.44 Hoewel niet expliciet geoordeeld, menen 
wij dat hieruit valt af te leiden dat het hof meent dat 
de belastingplichtige de aanmerkelijke kans dat te 
weinig belasting zou worden betaald niet bewust 
heeft aanvaard. Overwegingen hierover die de drie 
criteria van voorwaardelijk opzet aan de kaak stel-
len, zijn echter niet in de uitspraak terug te vinden. 
Bovendien vragen we ons af of het hof de lat voor 
het bewijs van opzet niet te hoog heeft gelegd door 
te stellen dat voor voorwaardelijk opzet is vereist 
dat de belastingplichtige als kennelijke doel had het 
privé gebruik te maskeren. In onze optiek wijst dit 
eerder op opzet met bedoeling dan op het bewust 
aanvaarden van een aanmerkelijke kans, wat reeds 
voldoende is voor het aannemen van opzet. Twee 
jaar later komt hetzelfde hof in een gelijksoortige 
zaak overigens tot eenzelfde conclusie met betrek-
king tot het verwijt van grove schuld: ’verwijtbaar 
slordig’ handelen is (…) niet voldoende voor het oordeel 
dat sprake is van grove schuld’. De boete komt te ver-
vallen. De Hoge Raad laat deze uitspraak in stand.45 
Belangrijk is dus dat verwijtbaar slordig handelen 
door een belastingplichtige zelfs niet voldoende is 
voor grove schuld, laat staan voorwaardelijk opzet.
Ook met betrekking tot andere situaties dan het 
bijhouden van rittenadministratie kan het nalaten 
van onderzoek relevant zijn. Een voorbeeld hiervan 
is situatie waarbij een makelaar in opleiding diver-
se aftrekposten heeft opgevoerd in de aangifte in-
komstenbelasting zonder voldoende onderliggende 
bewijsstukken.46 In tegenstelling tot de inspecteur, 
oordeelt de rechtbank47 dat ‘[de inspecteur] de bewust-
heid van het handelen bij [belanghebbende] niet heef t 
bewezen. Dat [belanghebbende] niet voldoende op de 
hoogte was van de eisen voor de aftrekposten maakt 
niet dat dit het geval is. Dat hij zonder voldoende on-
derliggende bewijsstukken aftrekposten in aanmerking 
heeft genomen, rechtvaardigt als zodanig evenmin de 
kwalificat ie van (voorwaardelijk) opzet.’ We zien hier 
een duidelijke verwijzing van de rechtbank naar 
een van de elementen van voorwaardelijk opzet: 
de bewustheid (wetenschap). Omdat hiervan geen 
sprake is, concludeert de rechtbank dat de belas-
tingplichtige niet voorwaardelijk opzettelijk heeft 
gehandeld.

44. Gerechtshof Amsterdam 18 september 2014, ECLI: NL: 
GHAMS: 2014: 3892. Dergelijke oordelen vinden we 
ook terug bij Rechtbank Leeuwarden 29 oktober 2010, 
ECLI: NL: RBLEE: 2010: BO3816 en Rechtbank Haarlem 
10 februari 2012, ECLI NL:RBHAA:2012:BW6146.

45. Gerechtshof Amsterdam 12 juli 2016, ECLI: NL: 
GHAMS: 2016: 3184 en Hoge Raad 21 april 2017, ECLI: 
NL: HR: 2017: 762.

46. Gerechtshof Den Haag 17 april 2012, ECLI: NL: GHSGR: 
2012: BX0027.

47. In hoger beroep is alleen nog de vraag aan de orde of 
de belastingplichtige grofschuldig heeft gehandeld. 
Het oordeel van de rechtbank is terug te vinden in de 
hofuitspraak. 

In een zaak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwar-
den met betrekking tot het niet opnemen van een 
af koopsom van een lijfrentepolis (van € 164.000) 
was in eerste aanleg tot voorwaardelijk opzet ge-
concludeerd. Het belastingbedrag was namelijk 
zodanig substantieel dat het niet gemakkelijk ver-
geten zou worden. Bovendien had de belasting-
plichtige in die periode ook met de Belastingdienst 
gecorrespondeerd over een andere uitkering uit 
een lijfrentepolis. Het opleidingsniveau en zijn 
functie in de financiële sector nam de rechtbank 
mee in haar overweging over voorwaardelijk op-
zet. Het hof ging hier niet in mee: ‘Dat belangheb-
bende zich bewust is geweest van een kans dat hij een 
onvolledige aangifte deed door zijn wijze van bewaren 
en verzamelen van gegevens en communiceren met 
zijn belast ingadviseur wil het Hof nog wel aannemen, 
maar dat hij zich ervan bewust was dat die kans aan-
merkelijk was en dat hij die aanmerkelijke kans bewust 
heeft aanvaard (op de koop toe heeft genomen) volgt uit 
de gestelde feiten en omstandigheden niet noodzakelij-
kerwijs’. Er is volgens het hof dus wel sprake van we-
tenschap, maar geen sprake van wetenschap van de 
aanmerkelijke kans en van de aanvaarding daarvan. 
Voor het opleggen van een boete is derhalve geen 
plaats.48 De staatssecretaris is niet in cassatie ge-
gaan.49

Eenzelfde conclusie volgde in een zaak waar een 
belastingplichtige de verkoopopbrengst van een 
onroerend goed transactie niet had opgegeven in 
zijn aangifte inkomstenbelasting en zijn adviseur 
niet over deze transactie had geïnformeerd. Het 
hof oordeelde dat de inspecteur geen feiten had 
gesteld waaruit bleek dat de belastingplichtige 
wist dat de verkoopopbrengst in de aangifte moest 
worden opgenomen of dat het niet informeren van 
de belastingadviseur ertoe leidde dat de belasting-
plichtige willens en wetens de aanmerkelijke kans 
had aanvaard dat te weinig belasting zou worden 
betaald en die kans bewust zou hebben aanvaard. 
Evenmin zijn er feiten gesteld die tot grove schuld 
van de belastingplichtige kwalificeren. Nu niet be-
wezen is dat sprake is van (voorwaardelijk) opzet 
of grove schuld, kan geen boete worden opgelegd.50 
Hier faalt het verwijt van voorwaardelijk opzette-
lijk handelen door de belastingplichtige, doordat 
het hof aldus oordeelt dat geen sprake is van weten-
schap. In dit kader is tevens het recente arrest van 
de Hoge Raad van 11 augustus 2017 van belang.51 In 
dit arrest herhaalt de Hoge Raad dat een belasting-
plichtige in beginsel mag vertrouwen op een des-
kundige adviseur. Ook indien de belastingplichtige 
zich heeft verdiept in de fiscale materie, brengt dat 

48. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 april 2014, ECLI: 
NL: GHARL: 2014: 2897.

49. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 april 2014, FutD 
2017-0157.

50. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 januari 2015, 
ECLI: NL: GHARL: 2015: 104.

51. Hoge Raad 11 augustus 2017, ECLI: NL: HR: 2017: 1611; 
Hoge Raad 13 februari 2009, ECLI: NL: HR: 2009: 
BH2586, BNB 2009/114. 
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op zichzelf nog niet mee dat de belastingplichtige is 
gehouden te controleren of de aangiften juist zijn 
ingevuld door zijn adviseur.52

In een zaak bij Rechtbank Breda is volgens de in-
specteur het verwijt van voorwaardelijk opzet op 
zijn plaats, omdat de belastingplichtige vanwege 
zijn beroep als makelaar fiscaal geschoold moet 
zijn en dat de belastingplichtige onder andere 
‘willens en wetens een ondeskundige boekhouder had 
ingeschakeld’.53 De rechtbank oordeelt dat de belas-
tingplichtige wel ‘het verwijt [kan] worden gemaakt 
onzorgvuldig te zijn opgetreden door enerzijds het 
nog niet ingevulde aangif tebiljet ondertekend aan de 
boekhouder te doen toekomen en anderzijds het biljet, 
na invulling door de boekhouder niet te hebben gecon-
troleerd. Mede gezien het feit dat deze gang van zaken 
evenwel paste in een reeds jaren gevolgde werkwijze 
kan een en ander hooguit de kwalificat ie “grove schuld” 
tot gevolg hebben.’ 
Overigens is nog van belang om te merken dat de 
Hoge Raad – net zoals in het strafrecht – ook  in een 
fiscale zaak heeft geoordeeld dat de omstandigheid 
dat de belastingplichtige ‘had moeten weten’ dat de 
aangifte onjuist is, niet de vereiste bewustheid van 
die onjuistheid met zich meebrengt.54 

5. Analyse

Het overgangsgebied tussen opzet en schuld wordt 
gevormd door de leerstukken van voorwaardelijk 
opzet en grove schuld. Sinds 1985 is duidelijk dat 
vergrijpboeten strafrechtelijke sancties zijn, zodat 
de criteria van voorwaardelijk opzet uit het straf-
recht ook gelden voor het fiscale recht. Voor de kwa-
lificatie van voorwaardelijk opzet zijn drie elemen-
ten vereist: een aanmerkelijke kans, de wetenschap 
van die kans en het aanvaarden daarvan. Uit de 
besproken jurisprudentie volgt dat onzorgvuldig-
heid in de zin van het nalaten van onderzoek een 
rol kan spelen bij de invulling van het voorwaar-
delijk opzet. Uit de arresten gewezen door de Hoge 
Raad met betrekking tot commune strafrechtde-
licten komt allereerst naar voren dat onzorgvul-
digheid slechts in beperkte mate doorwerkt in de 
wetenschapscomponent van voorwaardelijk opzet. 
‘Had moeten weten’ is geen wetenschap en duidt op 
grove schuld. Ook in feitencomplexen waarin de 
verdachte op zijn vingers kon natellen dat er iets 
niet klopte, houdt de straf kamer van de Hoge Raad 
streng vast aan de eis dat bij de verdachte sprake 
moet zijn van wetenschap van het risico. De Hoge 
Raad is niet geneigd formuleringen van het hof als 
‘had moeten weten’ te sauveren door deze verbeterd 
te lezen. ‘Had moeten weten’ is immers wezenlijk 
anders dan ‘moet hebben geweten’. De overweging 
dat de verdachte beter moest weten, veronderstelt 

52. Hoge Raad 11 augustus 2017, ECLI: NL: HR: 2017: 1611, r.o. 
2.4.4.

53. Rechtbank Breda 12 juli 2007, ECLI: NL: RBBRE: 2007: 
BB1073.

54. Hoge Raad 3 december 2010, ECLI: NL: HR: 2010: BO5989.

een normschending. Dat de verdachte ‘moet heb-
ben geweten’ dat sprake was van een aanmerke-
lijke kans, is een logische gevolgtrekking uit de 
bewijsmiddelen. De feitenrechter brengt hiermee 
tot uitdrukking dat gelet op de feiten en omstandig-
heden het niet anders kan zijn dan dat de verdachte 
wetenschap had van de aanmerkelijke kans. 
Het nalaten van onderzoek speelt een grotere rol 
bij de wilscomponent van het aanvaarden. Het 
feit dat een verdachte op de hoogte was dat zijn ge-
dragingen en de omstandigheden waaronder hij 
deze verrichtte risico’s met zich bracht, maakt dat 
hij eerder gehouden is (nader) onderzoek te doen. 
Wanneer de verdachte dergelijk onderzoek toch na-
laat, terwijl dit wel op de weg van de verdachte had 
gelegen, neemt de straf kamer van de Hoge Raad in 
sommige gevallen toch voorwaardelijk opzet aan. 
De redenering is dan: weten + toch doen = willen.55 
De wetenschap betreft dan echter vaak feiten van 
algemene bekendheid, zoals reizen naar bepaalde 
landen of handelen in bepaalde goederen. Toch laat 
het nalaten van controle onverlet dat de verdachte 
uitgaat van een goede af loop, zoals volgt uit het var-
kensrechtarrest. 
Ook in het fiscale (straf)recht komt het nalaten van 
onderzoek terug in de bewezenverklaring van voor-
waardelijk opzet op het doen van onjuiste aangifte. 
Een duidelijk voorbeeld is het inschakelen van een 
adviseur. Bij de vraag of de belastingplichtige op-
zettelijk heeft gehandeld, speelt uitdrukkelijk een 
rol welke zorg hij heeft betracht bij de keuze van de 
adviseur en de samenwerking. Hoewel dit criteri-
um in het leven is geroepen door de belastingkamer 
van de Hoge Raad, wordt dit ook toegepast in fiscale 
strafzaken. 
In de fiscale jurisprudentie komt het zelden voor 
dat voorwaardelijk opzet wordt aangenomen wan-
neer de belastingplichtige onzorgvuldig heeft ge-
handeld bij het doen van aangiften, uitzonderingen 
daargelaten. Het opvoeren van aftrekposten zon-
der onderliggende bewijsstukken, het niet opgeven 
van belastbare inkomsten en het dubbel verwer-
ken van aftrekposten leveren afzonderlijk hooguit 
grove schuld op. Dat in de zaak waarin een derde 
de belastingaangifte had gedaan door de straf ka-
mer toch opzet is aangenomen, kan wellicht wor-
den verklaard door het feit dat bij de interpretatie 
van het bewijs de context van het specifieke delict 
voor ogen wordt gehouden. Bij het invullen van de 
belastingaangifte gelden andere (gedrags)normen 
en regels dan bij bijvoorbeeld het verhuren van 
een pand.56 Het invullen van een belastingaangifte 

55. A.A. van Dijk, Strafrechtelijke aansprakelijkheid her-
overwogen. Over opzet, schuld, schulduitsluit ingsgron-
den en straf, proefschrift, Apeldoorn: Maklu-Uitgevers 
2008, p. 223. J. de Hullu, Materieel strafrecht. Over alge-
mene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid 
naar Nederlands recht, Deventer: Kluwer 2015, p. 233.

56. Vergelijk J. de Hullu, Materieel strafrecht. Over alge-
mene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijk-
heid naar Nederlands recht, Deventer: Kluwer 2015, p. 
226-227.
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wordt in het algemeen niet ‘zomaar’ aan een derde 
uitbesteed. In het fiscale arrest kende de belasting-
plichtige de derde niet en werd hem zonder meer 
een fiscaal voordeel beloofd. Ook bij het bijhouden 
van rittenadministratie wordt duidelijk dat de aard 
van belastingfraude een rol speelt bij de invulling 
van opzet. Zo ligt in fiscale zaken bij het bijhouden 
van een rittenadministratie al een ‘zorgplicht’ op 
de belastingplichtige, want hij moet kunnen aan-
tonen dat er minder dan 500 kilometer privé is ge-
reden. Door hierin te verzaken (aldus onzorgvuldig 
te zijn), kan snel sprake zijn van de vereiste weten-
schap en aanvaarding voor voorwaardelijk opzet.
Wel laat de motivering van de fiscale feitenrechters 
met betrekking tot opzet op bepaalde momenten 
ruimte voor verbetering. Niet altijd komt terug 
dat de feitenrechters zich ervan hebben vergewist 
dat de belastingplichtige bewust de aanmerkelijke 
kans heeft aanvaard. Het verdient aanbeveling dat 
de fiscale rechter inzicht geeft in de overwegingen 
met betrekking tot de drie cumulatieve voorwaar-
den van voorwaardelijk opzet. Zo is van belang dat 
op grond van het kennisniveau en deskundigheid 
van de belastingplichtige wetenschap kan worden 
verondersteld57, maar dan moet dat wel expliciet 
worden overwogen door de rechter. Omdat veelal 
geen motivering wordt gegeven waarom juist wel 
of juist niet tot voorwaardelijk opzet wordt gecon-
cludeerd, is het lastiger om te duiden wat voor een 
fiscale rechter doorslaggevend is geweest om bij on-
zorgvuldigheid wel of niet tot voorwaardelijk opzet 
te concluderen. De belastingkamer van de Hoge 
Raad is hier strikt in, maar het is merkbaar dat in 
de lagere jurisprudentie de fiscale feitenrechters 
moeite hebben met dit ‘strafrechtelijke fenomeen’. 
Wanneer kan een belastingplichtige nu opzet wor-
den verweten? Voor voorwaardelijk opzet dient al-
lereerst de kans op de onjuistheid van de aangifte 
aanmerkelijk te zijn. Blijkens de recente uitspraak 
van de Hoge Raad van 21 april 2017 is van een aan-
merkelijke kans geen sprake bij een (objectief) pleit-
baar standpunt.58 Voorts dient de belastingplichtige 
zich bewust te zijn van deze aanmerkelijke kans op 
een onjuiste aangifte en deze ook te aanvaarden. 
Hoewel de Hoge Raad vrij streng is, is de kans gro-
ter dat men zich op glad ijs begeeft wanneer bewust 
de ogen worden gesloten voor bepaalde risico’s. 
Wanneer de belastingplichtige niet verder vraagt 
ondanks duidelijke rode vlaggen, zou kunnen wor-
den betoogd dat men op zijn minst wetenschap had 
van de mogelijkheid dat het gevaar zich zou kunnen 
verwezenlijken. Hier kan de vergelijking worden 
getrokken met het arrest van de Hoge Raad waarin 
de belastingplichtige het invullen van zijn belastin-
gaangifte aan een onbekende derde had uitbesteed. 
De enkele wetenschap is echter niet voldoende voor 
het aannemen van voorwaardelijk opzet. De belas-
tingplichtige kan namelijk, weliswaar onterecht, 
zijn uitgegaan van een goede af loop. 

57. Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 28 februari 2013, 
ECLI: NL: GHAMS: BZ3677.

58. Hoge Raad 21 april 2017, ECLI: NL: HR: 2017: 638.

6. Tot slot

We begonnen deze bijdrage met de vraag of onzorg-
vuldig handelen in bepaalde gevallen het verwijt 
van voorwaardelijk opzet kan rechtvaardigen. Om 
die vraag te beantwoorden is gekeken naar de fis-
cale en (fiscaal-)strafrechtelijke jurisprudentie. In 
het fiscale recht wordt door de belastingkamer van 
de Hoge Raad goed gekeken naar de voorwaarden 
van voorwaardelijk opzet. De lagere jurisprudentie 
laat echter ruimte hierin bestaan, waarbij die ruim-
te er (mede) in bestaat dat niet goed wordt getoetst 
aan de drie cumulatieve criteria van voorwaarde-
lijk opzet.  In het strafrecht wordt de grens tussen 
culpa en dolus streng bewaakt: het niet doorvragen 
waar dat wel in de rede had gelegen vormt nog geen 
voorwaardelijk opzet. Wel impliceren sommige ge-
dragingen in het kader van het fiscale (straf)recht, 
zoals het inschakelen van een adviseur of het bij-
houden van een rittenadministratie, een zekere 
zorgplicht. Vooralsnog kan een belastingplichtige 
die, wellicht naïef en onterecht, uitgaat van een 
goede af loop geen opzet worden verweten. Op deze 
wijze maakt de Hoge Raad duidelijk onderscheid 
tussen malafide belastingplichtigen en diegenen 
die beter hadden moeten weten c.q. vertrouwden op 
een goede af loop, wat ons betreft volledig terecht. 




