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Fiscaal sanctierecht

Deze rubriek is verzorgd door K.M.G. Demandt

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 2 april 2019, ECLI: 
NL: GHSHE: 2019: 1242
In een zaak bij het Hof Den Bosch ging het om het 
meermalen indienen van onjuiste aangiften om-
zetbelasting. De verdachte is veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van 21 maanden. Van belang is de 
wijze van tenlastelegging en de beoordeling van het 
hof van de geldigheid van de dagvaarding. In de ten-
lastelegging was opgenomen dat onjuiste aangiften 
waren gedaan ‘over een (groot) aantal aangif tet ijd-
vakken, waaronder juni 2011 (D-854) en/of september 
2011 (D-857) en/of december 2011 (D-860) en/of maart 
2012 (D-863) en/of juni 2012 (D-866)’. Het hof verwijst 
naar de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad in 
kinderpornozaken (HR 12 december 2017, ECLI: NL: 
HR: 2017: 3124 en HR 17 november 2015, ECLI: NL: HR: 
2015: 3322). Nu de officier van justitie niet duidelijk 
heeft gemaakt of het de bedoeling was om meer-
dere aangiften in de tenlastelegging te betrekken, 
dan wel dat de vijf genoemde aangiften een repre-
sentatieve selectie zijn en de overige aangiften bij 
de strafmaat worden betrokken, verklaart het hof 
de tenlastelegging met betrekking tot het onderdeel 
‘waaronder’ partieel nietig. Bij de strafmaat houdt 
het hof echter rekening met veertien aangiften om-
zetbelasting, in plaats van de vijf die in de tenlaste-
legging zijn genoemd. De verdachte heeft ten aan-
zien van alle aangiften een bekennende verklaring 
afgelegd. Daarom kan het nadeel van alle aangiften 
betrokken worden in de straftoemeting. Het is de 
vraag of de vergelijking van belastingfraudezaken 
met kinderpornografiezaken kan worden gemaakt 
met betrekking tot de tenlasteleggingstechniek, 
aangezien aan het indienen van elke aangifte een 
wilsbesluit ten grondslag ligt. Bij maandaangiften 
omzetbelasting zijn dat maximaal twaalf aangif-
ten in een jaar. Bij kinderpornografie af beeldingen 
gaat het vaak om een veelvoud daarvan. Daarnaast 
heeft ook te gelden dat het belastingnadeel onder-
deel uitmaakt van de delictsomschrijving, aan-
gezien het dient te gaan om een straf baar feit dat 
ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven 
(gevolgbestanddeel). Als aangiften in de beoorde-
ling worden betrokken zonder dat deze in de ten-
lastelegging zijn opgenomen, is dat een wezenlijk 
verschil met kinderpornozaken. Het argument van 
een ‘representatieve selectie’ gaat dan niet op.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 januari 2019 
(gepubliceerd op 15 april 2019), ECLI: NL: RBZWB: 
2019: 326
Op 29 januari 2019 heeft de Rechtbank Zeel-
and-West-Brabant zich uitgelaten over de samen-
loop van de boetes uit art. 10a en 67fc AWR. Aan een 
fiscale eenheid omzetbelasting is verzocht om in-
zage te geven in de verschuldigde omzetbelasting, 
hetgeen ertoe heeft geleid dat de belastingplichtige 
een suppletiemelding heeft ingediend. Naar aanlei-
ding daarvan legt de inspecteur een boete op van 

25% op grond van art. 10a AWR en een boete van 
25% op grond van art. 67f AWR wegens het niet (tij-
dig/volledig) betalen van de belasting; in totaal € 
29.597. In bezwaar worden de boetes gematigd tot 
totaal € 10.000. De rechtbank acht de inspecteur ge-
slaagd in het bewijs dat sprake is van grove schuld 
wegens het niet (tijdig/volledig) betalen van de 
belasting en dat sprake is van grove schuld bij het 
nakomen van de informatieverplichting. Er is geen 
sprake van een schending van het ne bis in idem-be-
ginsel, want beide artikelen beboeten een andere 
normschending (het niet tijdig informeren van de 
Belastingdienst, in art. 10a AWR, en het niet (tijdig/
volledig) betalen, in art. 67f AWR). Dit dient wel te 
worden meegewogen in de strafmaat. Het totaal 
aan opgelegde boetes moet passend zijn. Daaraan 
is volgens de rechtbank voldaan, na de matiging 
in de bezwaarfase van de beide boetes tot totaal € 
10.000. Het is overigens nog maar de vraag of aan 
een fiscale eenheid omzetbelasting een boete kan 
worden opgelegd (zie o.a. P.J. van Hagen en A.C.M. 
Klaasse, ‘Alle boetes fiscale eenheid OB van tafel(?)’, 
BTW-Bullet in 2018/28 en C. Hofman en G.J.M.E. de 
Bont, ‘De fiscale eenheid als (medeplegende) boete-
ling’, WFR 2018/119).
Een ander punt dat in deze uitspraak nog aan de 
orde kwam, is het beroep van de belastingplichtige 
op het ontbreken van grove schuld, aangezien hij 
een accountant had ingeschakeld. De belasting-
plichtige stelt dat de onduidelijkheid en de miscom-
municatie over het indienen van de suppletie aan 
zijn adviseur moet worden toegerekend. Belang-
hebbende diende zelf de aangiften in en was zelf 
verantwoordelijk voor de betaling van de verschul-
digde omzetbelasting. Dit kan volgens de rechtbank 
dan ook niet aan de adviseur worden toegerekend. 
De onduidelijkheid omtrent het indienen van de 
suppletiemelding, wordt ook aan belanghebbende 
toegerekend, omdat het volgens de rechtbank op 
diens weg had gelegen om die onduidelijkheid weg 
te nemen. De boetes van totaal € 10.000 blijven der-
halve in stand.
Zie ook Rechtbank Rotterdam 24 januari 2019, ECLI: 
NL: RBROT: 2019: 2026 voor een beroep van een ver-
dachte belastingplichtige op het vertrouwen op 
zijn adviseur bij het indienen van de aangiften om-
zetbelasting. Dit verweer wordt niet gehonoreerd, 
aangezien de verdachte zelf inzicht had in de finan-
ciën en dus zo kon weten dat de aangiften onjuist 
waren.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 februari 2019, 
ECLI: NL: GHARL: 2019: 1244
Per 1 januari 2014 is art. 69a AWR in werking getre-
den, waarin het opzettelijk niet (tijdig) betalen van 
belasting straf baar is gesteld. Hof Arnhem-Leeu-
warden heeft zich over dit artikel gebogen. Het gaat 
om ingediende aangiften loonheffing en omzetbe-
lasting, waarvan de verschuldigde belasting (ad € 
129.321) niet is voldaan. De verdachte betwist niet 
dat de belasting niet is voldaan, maar stelt dat geen 
sprake is van opzet. In twee zinnen oordeelt het hof 
dat sprake is van opzet: ‘er is sprake van (voorwaarde-
lijk) opzet op het niet voldoen van belast ingaangiften 
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als verdachte zich bewust is van (de aanmerkelijke kans 
op) het gevolg van zijn gedrag’. Bij de vraag of er een 
beperking is van de straf baarheid van verdachte, 
volgt (wel) een uitgebreide motivering van het hof. 
Onder verwijzing naar de parlementaire geschie-
denis, oordeelt het hof dat het de bedoeling van de 
wetgever is geweest om kwaadwillende belasting-
plichtigen te bestraffen en goedwillende belasting-
plichtigen te beschermen. De verdachte heeft op 
enig moment een melding betalingsonmacht ge-
daan. Het hof merkt dit aan als een geldige melding 
betalingsonmacht voor de tijdvakken die nog niet 
waren verstreken. Dat er een formele tekortkoming 
was (geen tijdvak vermeld in de melding) doet daar 
volgens het hof niet aan af. Daarnaast is tijdens het 
invorderingsonderzoek voor de Ontvanger van de 
Belastingdienst komen vast te staan dat sprake is 
van betalingsonmacht. Als geen aanleiding is om 
aan te nemen dat sprake is van een kwaadwillen-
de belastingplichtige, mag het strafrecht volgens 
het hof niet worden gebruikt om invordering af te 
dwingen. De verdachte is dan ook niet straf baar 
voor het onbetaald laten van de aangiften waar-
van de betaling ná dat invorderingsonderzoek ver-
schuldigd is. Voor de onbetaald gebleven aangiften 
vóór die datum, is de verdachte wel straf baar. Om-
dat de Belastingdienst over voldoende instrumen-
ten beschikt om belastingschuldigen aan te pak-
ken, wordt geen straf of maatregel opgelegd. Het 
strafrecht is een ultimum remedium en is bedoeld 
voor andere gevallen waarin het instrumentarium 
van de Belastingdienst tekortschiet.

Rechtbank Overijssel 4 maart 2019, ECLI: NL: 
RBOVE: 2019: 1009
In deze strafzaak was de verdenking dat de ver-
dachte opdracht of feitelijk leiding heeft gegeven 
aan zijn vennootschap tot het niet/onjuist/onvol-
ledig verstrekken van informatie en het niet ter 
beschikking stellen van de administratie. Voor de 
Rechtbank Overijssel werd bepleit dat het Open-
baar Ministerie niet-ontvankelijk moest worden 
verklaard, aangezien sprake is van détournement 
de pouvoir. Het Openbaar Ministerie zou van haar 
strafvorderlijke bevoegdheden gebruik hebben ge-
maakt, terwijl de aan verdachte opgelegde infor-
matiebeschikkingen nog niet onherroepelijk vast-
stonden. Zo zou informatie zijn verkregen waarvan 
de verdachte meende niet tot afgifte gehouden te 
zijn (waaronder klantdossiers) ten behoeve van 
haar fiscale verplichtingen. De officier van justitie 
stelt dat art. 47 AWR niet is nagekomen en dat dit 
een straf baar feit oplevert ex art. 68 en 69 AWR. De 
rechtbank laat zich allereerst uit over het belang 
van de verzochte klantdossiers (waarvan verdachte 
had geweigerd om tot afgifte over te gaan) voor de 
vaststelling van de fiscale verplichtingen. De recht-
bank beantwoordt die vraag ontkennend. Wat daar 
verder ook van zij, nu de informatiebeschikkingen 
nog niet onherroepelijk vaststaan had het Open-
baar Ministerie in beginsel niet door het aanwenden 
van strafvorderlijke bevoegdheden hierover toch 
de beschikking mogen krijgen. Het uitgangspunt 
is dat het Openbaar Ministerie naast een lopende 

fiscale procedure wel een strafrechtelijk onderzoek 
kan starten, maar volgens de rechtbank is niet ge-
bleken dat er omstandigheden zijn dat dit hier een 
strafrechtelijk onderzoek geoorloofd zou zijn. Het 
Openbaar Ministerie had de informatiebeschik-
kingsprocedure moeten afwachten. Nu dat niet is 
gebeurd en het Openbaar Ministerie is overgegaan 
tot het aanwenden van strafvorderlijke bevoegd-
heden, is de bevoegdheid gebruikt voor een ander 
doel dan waarvoor deze is gegeven. Het Openbaar 
Ministerie wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Rechtbank Noord-Holland 5 december 2017 
(gepubliceerd 5 april 2019), ECLI: NL: RBNHO: 2017: 
11702
De uitspraak van Rechtbank Noord-Holland is in-
teressant vanwege wie wordt aangemerkt als de 
normadressaat van het doen van onjuiste aangifte 
inkomstenbelasting en het niet nakomen van de 
informatieverplichting jegens de Belastingdienst. 
De rechtbank stelt vast dat het adviseursbedrijf 
‘in de hoedanigheid van gevolmacht igd belast ingad-
viseur’ de normadressaat is. Zij heeft ‘als zodanig’ 
de verplichting om correcte aangiften te doen en 
de gevraagde inlichtingen te verstrekken aan de 
Belastingdienst. Vervolgens oordeelt de rechtbank 
dat deze handelingen kunnen worden toegerekend 
aan de rechtspersoon, omdat het doen van aangif-
ten en het verstrekken van informatie aan de Belas-
tingdienst valt binnen de normale bedrijfsvoering 
van het belastingadvieskantoor. Er is sprake van 
opzet volgens de rechtbank, omdat – kort gezegd – 
sprake is van een professioneel advieskantoor met 
voldoende expertise en ervaring en zodoende weet 
hoe op correcte wijze aangiften moeten worden in-
gediend. Datzelfde geldt voor het niet verstrekken 
van informatie aan de Belastingdienst, aangezien 
het advieskantoor in reactie op de vragenbrief van 
de Belastingdienst wel tweemaal om uitstel heeft 
verzocht. Hieruit kan volgens de rechtbank worden 
afgeleid dat het bedrijf zich bewust was van welke 
informatie werd verlangd en dat het desalniette-
min toch niet heeft gereageerd. De rechtspersoon 
is aldus straf baar. De rechtbank acht vervolgens 
bewezen dat sprake is van feitelijk leidinggeven en 
komt tot een veroordeling. Er wordt een straf op-
gelegd van vier maanden voorwaardelijke gevan-
genisstraf (met een proeftijd van twee jaar) en een 
onvoorwaardelijke geldboete van € 25.000.

Hoge Raad 26 maart 2019, ECLI: NL: HR: 2019: 435
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bij de 
veroordeling van verdachte ten aanzien van het on-
juist doen van aangiften inkomstenbelasting voor 
de op te leggen straf aansluiting gezocht bij de fis-
cale vergrijpboete die door de Belastingdienst zou 
zijn opgelegd voor dit vergrijp. Het hof heeft een 
boete opgelegd van € 100.000, terwijl het belast-
baar inkomen (in box 2) waarover de belasting niet 
is betaald € 400.000 bedraagt. In cassatie wordt 
namens de verdachte tegen dit oordeel opgekomen. 
In het middel wordt beargumenteerd dat een fisca-
le vergrijpboete wordt gebaseerd op het bedrag aan 
niet betaalde belasting en dus niet op basis van het 
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belastbare inkomen. Het middel slaagt. De Hoge 
Raad overweegt dat op grond van art. 67d AWR een 
fiscale boete wordt berekend als percentage van 
‘het bedrag van de aanslag’. Volgens art. 2.12 Wet IB 
is het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang 
(box 2) 25%. Uitgaande van een verzwegen inkomen 
van € 400.000, bedraagt de verschuldigde belasting 
€ 100.000 (25% van € 400.000). In geval van opzet 
wordt een boete opgelegd van 50%, of 100% indien 
sprake is van strafverzwarende omstandigheden. 
Het oordeel van het hof is volgens de Hoge Raad niet 
begrijpelijk. Als het hof uit is gegaan van 25% boete 
van het verzwegen inkomen, heeft het hof miskend 
dat de boete wordt berekend over de verschuldigde 
belasting. Als het hof dit niet heeft miskend, heeft 
het hof verzuimd te motiveren waarom het is uitge-
gaan van een boete van 100%. De Hoge Raad wijst 
de zaak terug naar Hof Arnhem-Leeuwarden.

Rechtbank Amsterdam 4 april 2019, ECLI: NL: 
RBAMS: 2019: 2457
De rechtbank heeft zich gebogen over de zaak van 
een Amsterdamse vastgoedhandelaar ten aanzien 
van de verkoop van een evenementencomplex voor 
een te lage c.q. onzakelijke prijs. Naast hem worden 
ook zijn ex-vrouw (ECLI: NL: RBAMS: 2019: 2459), de 
vennootschap waarmee het onroerend goed is ge-
kocht (ECLI: NL: RBAMS: 2019: 2462), twee taxateurs 
(ECLI: NL: RBAMS: 2019: 2460 en ECLI: NL: RBAMS: 
2019: 2461) en hun werkgever (ECLI: NL: RBAMS: 2019: 
2458) als verdachten aangemerkt. Zij zijn allen door 
de rechtbank vrijgesproken.
De verkoopprijs van het onroerend goed is geba-
seerd op de twee taxatierapporten van een van de 
medeverdachten. De rechtbank buigt zich dan ook 
eerst over de vraag of sprake is van valse taxatie-
rapporten. Het oordeel is dat hiervan geen sprake 
is. De rechtbank heeft hierbij oog voor de vrijheid 
van een taxateur en de variabelen waarmee reke-
ning kan en moet worden gehouden bij het bepa-
len van de waarde. Daarvoor gelden bandbreedtes, 
maar het is mogelijk dat verschillende taxateurs 
tot verschillende waarden komen. Dat bijvoorbeeld 
enige onzekerheid bestond over de bestemming 
van het onroerend goed (met de bestemming ‘leisu-
re’ of kantoorruimte), betekent niet per definitie dat 
het taxatierapport daardoor vals is. De rechtbank 
heeft hierbij aan de hand van de herontwikkelings-
mogelijkheden, de kostenposten en variabelen en 
de andere taxatierapporten uitgebreid gemotiveerd 
dat geen sprake is van valse taxatierapporten, om-
dat niet kan worden bewezen dat onjuiste informa-
tie is opgenomen in de taxatierapporten.
Naast de valsheid in geschrift komen ook belas-
tingfraude en witwassen aan bod. Deze feiten han-
gen nauw samen met de valsheid, omdat het verwijt 
wordt gemaakt dat in de belastingaangiften een te 
lage winst is opgenomen. Hoewel de rechtbank uit-
gaat van de juistheid van de taxaties, kunnen wel 
vraagtekens worden geplaatst bij de zakelijkheid 
van de verkoop. Het pand was immers voor € 2,5 
miljoen getaxeerd en is per saldo voor minder dan 
€ 500.000 verkocht vanwege een badwill-vergoe-
ding. De verdachte heeft verklaard dat deze bad-

will-vergoeding is gedeeld met de Belastingdienst 
voordat de transactie had plaatsgevonden. Dit is 
door de officier van justitie niet of onvoldoende 
weersproken. Bovendien zijn er meerdere biedin-
gen geweest voor het onroerend goed en varieerde 
de prijs daarin stevig. De in de aangiften opgeno-
men verkoopprijs was € 2,35 miljoen. Nu volgens de 
rechtbank geen sprake is van een onzakelijke prijs 
komt de rechtbank tot het oordeel dat de aangiften 
vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en 
overdrachtsbelasting niet onjuist zijn. Ook van wit-
wassen is volgens de rechtbank dan geen sprake, 
omdat daarvoor een criminele herkomst vereist is. 
De verdachten worden allen vrijgesproken.

Rechtbank Amsterdam 5 april 2019, ECLI: NL: 
RBAMS: 2019: 2493, ECLI: NL: RBAMS: 2019: 2495 en 
ECLI: NL: RBAMS: 2019: 2496
Een dag later volgde het vonnis in de KPMG-fraude 
zaak. De Belastingdienst had een onderzoek inge-
steld naar de bouw van het pand van KPMG in Am-
stelveen. Hieruit kwam naar voren dat de kosten 
voor een inbouwpakket aan een andere vennoot-
schap zouden worden toebedeeld en dat een rea-
lisatievergoeding zou worden toegekend aan een 
medeverdachte. Deze zouden als kostenpost zijn op-
genomen in de aangifte vennootschapsbelasting, 
hetgeen volgens het Openbaar Ministerie als ver-
kapte winstuitdeling moest worden aangemerkt, 
waarbij de realisatieovereenkomst en de bijbeho-
rende facturen valselijk zouden zijn opgemaakt.
De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld of de 
inbouwkosten en de realisatievergoeding op za-
kelijke gronden zijn gebaseerd. Wil bij de inbouw-
kosten sprake zijn van een winstuitdeling, dan 
moet sprake zijn van een bevoordeling van de ene 
vennootschap als aandeelhouder van de andere 
vennootschap. In de uitspraak wordt diepgaand en 
zeer feitelijk op dit onderwerp ingegaan. De recht-
bank concludeert uiteindelijk dat de ene vennoot-
schap zich geen winst heeft laten ontgaan door 
de kosten voor haar rekening te nemen. Dit is dus 
geen verkapte winstuitdeling, waardoor de aangif-
ten vennootschapsbelasting dus niet onjuist zijn. 
Ten overvloede merkt de rechtbank nog op dat als 
dit onzakelijk zou zijn,  van opzet geen sprake zou 
zijn, omdat in het dossier informatie is opgenomen 
waaruit een pleitbaar standpunt blijkt. Hetzelfde 
geldt voor de realisatievergoeding. Ook de valsheid 
van de overeenkomst en de facturen kan niet wor-
den bewezen, aldus de rechtbank. Partijen hadden 
niet het oogmerk om de Belastingdienst te mislei-
den. In tegendeel, partijen hadden de bedoeling 
om de overeenkomst aan de Belastingdienst voor 
te leggen. Daarom is geen sprake van het valse-
lijk opmaken. De rechtbank concludeert dan ook 
tot vrijspraak. Hierbij wordt nog een overweging 
gewijd aan de overschrijding van de redelijke ter-
mijn, maar nu strafvermindering niet mogelijk is, 
volstaat de rechtbank met de enkele constatering 
daarvan.


