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Wanneer een belastingplichtige uiterlijk twee jaar na
dat hij een onjuiste of onvolledige aangifte heeft ge
daan of aangifte had moeten doen, alsnog een juiste en
volledige aangifte doet, dan wel juiste en volledige in
lichtingen, gegevens of aanwijzingen verstrekt, wordt
geen fiscale vergrijpboete opgelegd. Dat geldt alleen
véérdat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat
een inspecteur met de onjuistheid of onvolledigheid be
kend is of bekend zal worden. Na het verstrijken van de
termijn van twee jaar is deze vrijwillige inkeer een
strafverminderende omstandigheid die aanleiding geeft
tot matiging van de vergrjpboete. Daarnaast is strafver
volging voor fiscale feiten uitgesloten bij een rechtsgel
dige inkeermelding. De laatste jaren is de inkeerrege
ling steeds verder ingeperkt en versoberd. In deze
bijdrage worden de ontwikkelingen in de inkeerrege
ling besproken.

1. Ontwikkelingen in de inkeerregeling

De huidige fiscale inkeerregeling kent een lange historie. Al
in 1993 werd in het Voorschrift Administratieve Boeten op
genomen dat bij vrijwillige verbetering een kwijtschelding
op de sanctie (destijds nog een verhoging) kon plaatsvin
den. Om aansluiting te zoeken bij de strafrechtelijke in
keerregeling werd de fiscale inkeerregeling in haar huidige
vorm per 1januari1998 gecodificeerd in artikel 67n van de
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (hierna: AWR). De
adviescommissie-Van Slooten gaf destijds de aanbeveling
voor het opleggen van administratieve boeten in de wet
een inkeerregeling op te nemen. De Commissie meende dat
een belastingplichtige er niet van moest worden weerhou
den alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, doordat de
consequentie daarvan zou zijn dat hij toch een boete krijgt.2

De strafrechtelijke pendant van de inkeerregeling kent
een nog rijkere historie.3 Bij de parlementaire behandeling
van de voorganger, destijds nog opgenomen in de Wet op
de inkomstenbelasting 1914, werd overwogen:

“Wanneer een belastingplichtige, na eene valsche aan
gifte te hebben gedaan, die aangifte vrijwillig verbetert
zoolang er nog geen sprake is van strafvervolging, be
hoort dit hem van straf te vrijwaren, al ware het alleen
wegens het belang dat de schatkist er bij heeft”.4

1 Beiden advocaat en verbonden aan Hertoghs advocaten te Breda en Rot
terdam.

2 Kainerstukken 111993/94, 23470, nr. 3, pagina 17.
3 Artikel 69 lid 3 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.
4 Kamerstukken 111911/12, 144, nr. 3, pagina 42.

Bij de codificatie in de AWR werd overwogen:

“De bepaling is vooral van belang, omdat belasting
plichtigen op het terrein van de directe belastingen
zich veelal genoopt zien met een eenmaal begonnen
ontduiking door te gaan, indien zij niet, na een alsnog
gedane juiste en volledige aangifte, van straffeloosheid
zijn verzekerd.”5

De laatste decennia is de publieke opinie over zwartspa
ren en belastingfraude gedraaid. Waar je vroeger op een
verjaardag nog wel eens een vrolijk verhaal hoorde over
een geheime buitenlandse bankrekening, wordt dit anno
2021 niet meer geaccepteerd. De tot voor kort bestaande
bankgeheimen van België, Luxemburg en Zwitserland zijn
na internationale druk ter ziele gegaan. Ook is de pakkans
als gevolg van geautomatiseerde internationale gegevens-
uitwisseling sterk gestegen.6 De mate waarin vergrijpboe
ten worden gematigd reflecteert deze trend. Tot 2juli
2009 werd er bij een geldige inkeer in het geheel geen be
stuurlijke boete opgelegd. Sindsdien werd er buiten de
twee boetevrije jaren een boetematiging toegepast op ba
sis van een percentage, gepubliceerd in het Besluit
Bestuurlijke Boeten Belastingdienst. Dit percentage werd
jaarlijks minder aantrekkelijk gemaakt om belastingplich
tigen aan te sporen van de inkeerregeling gebruik te ma
ken. Zo betrof het boetepercentage van 1juli 2014 tot
1juli 2015 30% van de verschuldigde belasting. Na 1juli
2015 bedroeg het boetepercentage 60% van de verschul
digde belasting. Sinds 1juli 2016 gold — mede als gevolg
van de aandacht voor de Panama Papers — een boeteper
centage voor box 3 Wet IB van maar liefst 120% (40% van
het wettelijke maximum van 300%).

Uit de 18e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst
bleek dat de inkeerregeling sinds 2002 tot 1juli 2016 on
geveer € 1,9 miljard heeft opgeleverd. Dat weerhield toen
malig staatssecretaris Wiebes van Financiën er niet van
om in januari 2017 aan te kondigen dat hij het voornemen
had om de inkeerregeling per 1januari 2018 geheel af te
schaffen. Dit zou betekenen dat het reguliere fiscale boe
teregime van toepassing zou zijn. Volgens de toenmalig
staatssecretaris hebben belastingdiensten steeds meer in
formatie tot hun beschikking en zijn zij beter in staat tot
handhaving door toenemende transparantie, onder meer
als gevolg van internationale gegevensuitwisseling. Wel
zou het alsnog verstrekken van juiste en volledige gege
vens blijven gelden als een strafverminderende omstan
digheid.

Dankzij een amendement van Kamerlid Pieter Omtzigt
werd de soep uiteindelijk niet zo heet gegeten als die werd
opgediend. Zijn amendement bewerkstelligde dat de in
keerregeling alleen werd afgeschaft voor inkomen uit spa
ren en beleggen dat in het buitenland is opgekomen.7
Omtzigt achtte het wenselijk dat de regering een signaal
wilde afgeven aan zwartspaarders dat het niet-aangeven
van buitenlands vermogen niet onbestraft kan blijven. Te
gelijkertijd was Omtzigt van mening dat de inkeerregeling
een belangrijke functie vervult als veilige haven voor be
lastingplichtigen die vrijwillig hun aangifte verbeteren.
Deze veilige haven is ook niet onbeperkt, want de boete
vervalt alleen volledig bij vrijwillige verbetering binnen
twee jaar na de onjuiste aangifte. De inkeerregeling was
daarmee volgens Omtzigt evenwichtig vormgegeven. Be
lastingplichtigen weten vanwege de inkeerregeling zeker
dat de vrijwillige verbetering binnen twee jaar niet beboet
zal worden. Omtzigt vreesde dat belastingplichtigen zon
der inkeerregeling minder snel vrijwillig zullen verbete
ren, waarbij hij constateerde dat belastingplichtigen niet
op de hoogte zijn van de beperking dat een vergrjpboete
alleen kan worden opgelegd bij opzet of grove schuld. Ook
kon de belastingplichtige vrezen dat hij de schijn tegen
heeft of dat de inspecteur van mening zal zijn dat er opzet
in het spel is. Daarbij merkte Omtzigt op dat bij grove
schuld de belastingplichtige het feit niet gewild heeft en
dat aan grove schuld ook voldaan is bij onachtzaam en
lichtvaardig handelen en laakbare slordigheid. Zijn amen
dement beoogde te voorkomen dat minder belasting
plichtigen fouten in de aangifte zullen herstellen, uit vrees
voor het opleggen van een boete.

Kortom: de inkeerregeling werd slechts afgeschaft voor zo
ver het zwartspaarders met buitenlands box 3-vermogen
betrof, In het overgangsrecht wordt bepaald dat de oude
inkeerregeling van toepassing bleef op aangiften die vôôr
1januari 2018 zijn ingediend of ingediend hadden moeten
worden. Voor de praktijk is dit een zeer belangrijk detail,
mede gelet op de verlengde navorderingstermijn van 12
jaar. Dit overgangsrecht betekent dat de ‘oude’ inkeerrege
ling van toepassing blijft voor aangiften die v&5r 1januari
2018 (hadden moeten) zijn ingediend. Uit een op 17 no
vember 2020 gepubliceerd onderzoek naar belastingont
duiking van het CPB blijkt dat met de inkeerregeling tussen
2002 en 2018 voor ongeveer € 12 miljard verborgen ver
mogen alsnog werd aangegeven bij de Belastingdienst.8 Dit
heeft € 2,1 miljard aan extra belastingopbrengsten opgele
verd. Gemiddeld werd ingekeerd voor een bedrag van
€435.000. Dit leidt ook op langere termijn tot meer profijt

7 Kamerstukken 112017/18,34786, nr. 15. Amendement van het lid Omtzigt
over het uitsluitend afschaffen van de inkeerregeling ter zake van verzwe
gen inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen.
https://www.tweedekamer.nlfkamerstukken/amendementen/
detail?id2017Z15980&did2017D33525 herleid op 13juli 2021.

8 CPB Policy Brief November 2020 Belastingontduiking en vermogensonge
lijkheid, zie
https:/Jwww.cpb.nl/belastingontduiking-en-vermogensongelijkheid* her-
leid op 13juli 2021.

voor de staatskas. Het box-3-vermogen van inkeerders
neemt met ongeveer 60% toe als van de inkeerregeling ge
bruik wordt gemaakt. Ook in de jaren daarna zou het
box-3 -vermogen op niveau blijven.

Bij de behandeling van het Belastingplan 2019 had toen
malig staatssecretaris Snel de Kamer de toezegging ge
daan te bezien of en hoe boetevrije inkeer kan worden uit
gesloten voor constructies uit de Panama Papers. Ook
werd bekeken hoe inkeer kon worden uitgesloten voor si
tuaties waarin met aandelen aan toonder zwart werd aan
gehouden door middel van of in een buitenlandse rechts
persoon.

In het Belastingplan 2020 werd aangekondigd dat de in
keerregeling verder zou worden beperkt.9 Sinds 1januari
2020 is inkeren niet meer mogelijk voor binnenlands of
buitenlands box-2 inkomen en box-3 inkomen. Dit bete
kent dat momenteel alleen nog kan worden ingekeerd
voor box 1-inkomen en de schenk- en erfbelasting. Anders
dan in 2018 is er bij deze wetswijziging geen overgangs
recht. Wetssystematisch zou het consistent en logisch zijn
dat deze afschaffing eveneens alleen van toepassing is
voor aangiften die na 1januari 2020 zijn ingediend of in
gediend hadden moeten worden. Het is immers de vraag
of het ontbreken van overgangsrecht in strijd met artikel 7

EVRM moet worden geacht, nu de inkeerbepaling als een
sanctiebepaling wordt gezien (zie ook hierna).

Inkeren voor buitenlands vermogen, ook al is artikel 67n
AWR strikt genomen niet meer van toepassing, blijft nog
een strafverminderende omstandigheid waarmee bij het
bepalen van de hoogte van een boete rekening wordt ge
houden. Het wettelijke maximale boetepercentage is 300%
voor verzwegen box 3-inkomen en 100% voor verzwegen
box 1- en box 2-inkomen, geheven over het na te vorderen
bedrag aan inkomstenbelasting. De Belastingdienst heeft
met betrekking tot de boetematiging algemene uitgangs
punten geformuleerd die gelden bij een vrijwillige verbe
tering. Beboeting blijft echter maatwerk, individuele straf
toemeting vergt een toets of een boete voor dat individuele
geval passend en geboden is. De inspecteur heeft een eigen
discretionaire bevoegdheid om een boete verder te mati
gen. In de praktijk zien wij dat ten aanzien van verzwegen
box 2- en box 3-inkomen nog steeds aansluiting wordt ge
zocht bij de eerder vastgestelde matigingspercentages. Bij
de matiging van de boetepercentages bij inkeer lijkt de Be
lastingdienst daarmee eigen overgangsrecht toe te passen,
mogelijk om strijd met het legaliteitsbeginsel te voorko
men. Met ingang van 1januari 2020 zijn de vaste
matigingspercentages geheel uit het Besluit Bestuurlijke
Boeten Belastingdienst geschrapt. In het Besluit is nu vast
gelegd dat de inkeer enkel nog geldt als strafverminderen

9 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25087-138.html herleid op
13juli 2021.
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5 Kamerstukken 111954/55,4080, nr. 3, pagina 28.

6 EU-Richtlïjn 2014/107 Common Reporting Standard. geïmplementeerd in
de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastin
gen (WIE).
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de omstandigheid. Daar komt bij dat voor box 2 en 3 straf
rechtelijk niet (meer) kan worden ingekeerd.

2. Inkeer is sanctieoplegging - Hoge Raad
2 november 201810

Op 2 november 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat
de inkeerregeling van artikel 67n AWR in samenhang met
de boetebepaling betrekking heeft op sanctieoplegging.
Daarmee valt de inkeerregeling onder de werking van het
legaliteitsbeginsel van artikel 7 EVRM. Een ingekeerde be
lastingplichtige bestreed de over de jaren 2001 tot en met
2008 opgelegde boeten, aangezien de inkeerbepaling tot
2juli 2009 nog dwingend voorschreef dat bij een geldige
inkeer beboeting niet mogelijk was. De rechtbank oor
deelde dat de boeten voor de jaren 2001 tot en met 2008
dienden te vervallen vanwege strijd met het legaliteitsbe
ginsel van artikel 7 EVRM. De Hoge Raad oordeelde dat de
rechtbank terecht tot uitgangspunt had genomen dat de
inkeerregeling een op de sanctieoplegging betrekking
hebbende bepaling is, aangezien deze mede bepalend kan
zijn voor de toe te passen sanctie. De inkeerregeling valt
daarmee onder de werking van artikel 7 EVRM.

Tot zover het goede nieuws voor deze belastingplichtige.
De Hoge Raad overwoog dat uit de inkeerregeling voort-
vloeit dat de aan de inkeerbepaling te ontlenen verwach
ting over het al dan niet belopen van een vergrjpboete niet
moet worden beoordeeld naar het moment waarop de on
juiste of onvolledige aangifte wordt gedaan, maar naar het
moment waarop de betrokkene inkeert. Kort samengevat:
de inkeerbepaling is weliswaar een sanctie die valt onder
artikel 7 EVRM, maar het moment van inkeren is bepalend
voor de hoogte van de boete die op dat moment is voorge
schreven. Niet de boete (of gebrek daaraan) die gold op het
moment van het indienen van de onjuiste aangifte.

3. Objectieve beoordeling inkeennelding

In januari 2021 heeft de Hoge Raad drie belangwekkende
arresten gewezen. In de praktijk en lagere jurisprudentie
kwam de vraag op of en tot wanneer een belastingplichti
ge nog rechtsgeldig kan inkeren, na het bekend worden
van een zogenoemd groepsverzoek door de Belasting
dienst. Een groepsverzoek is een inlichtingenverzoek van
de Nederlandse Belastingdienst aan de Zwitserse Belas
tingdienst, gebaseerd op het Nederlands-Zwitserse belas
tingverdrag. In zo’n verzoek worden geen concrete namen
van rekeninghouders benoemd, maar ‘een groep belas
tingplichtigen’, die gedurende een aantal jaren een bui
tenlandse bankrekening heeft aangehouden en van de
bank het verzoek kreeg om te verklaren dat de rekening
bekend was bij de Nederlandse fiscus, dan wel om de re

kening op te heffen.11 Deze groepsverzoeken worden door
de Zwitsers gepubliceerd in het Bundesblatt, waarna Ne
derlandse media erover berichten. De inspecteur betoog
de dat een rekeninghouder na bekend te raken met een
groepsverzoek niet meer rechtsgeldig kan inkeren, omdat
hij moet vermoeden dat de inspecteur hem op het spoor
gaat komen.

Het eerste verzoek werd bekend op 27 september 2015,
nadat media publiceerden over informatie die de Belas
tingdienst op 23juli 2015 had opgevraagd over (voormali
ge) Nederlandse rekeninghouders bij UBS. Op 3 februari
2016 is een groepsverzoek ingediend gericht op rekening
houders van Credit Suisse. De eerste publicaties versche
nen op 15 maart 2016. In 2017 volgde een groepsverzoek
over Julius Bar en in 2018 richtte de Belastingdienst zijn
pijlen op rekeninghouders van BNP Paribas. Inkeer is mo
gelijk tot het moment waarop een belastingplichtige weet
of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met
de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal
worden. Dit inkeercriterium is al in 2001 door de Hoge
Raad ‘geobjectiveerd’.’2 Het gaat er niet om of een belas
tingplichtige subjectief gezien moet vermoeden dat een
inspecteur de onjuistheid van zijn aangifte op het spoor
zal komen. Het moet aan de hand van objectieve feiten en
omstandigheden worden bepaald. De Belastingdienst was
echter van mening dat geen sprake meer is van een rechts
geldige inkeer als in de media bekend was gemaakt dat
een specifiek groepsverzoek was verzonden. Ook was het
beleid van de fiscus dat een rechtsgeldige inkeer niet meer
mogelijk was nadat de betreffende bank de (oud)reke
ninghouder zelf per brief van het groepsverzoek op de
hoogte had gebracht.’3

ln januari 2021 oordeelde de Hoge Raad dat een rekening
houder hij de UBS na het groepsverzoek nog rechtsgeldig
kon inkeren.14 Op het moment van inkeer had de inspec
teur nog geen aanwijzingen van de buitenlandse bankreke
ning. Ook viel de rekening niet onder het groepsverzoek.
Objectief gezien is dan niet het vermoeden gerechtvaar
digd dat de inspecteur met de onjuistheid of onvolledig
heid van de aangifte bekend zal worden. Daarbij is volgens
de Hoge Raad niet van belang of een subjectief vermoeden
— van de belastingplichtige — aan de publicaties in de me
dia zou kunnen worden ontleend. Deze arresten laten nog
wel de mogelijkheid open dat een inkeerder die wél onder
een groepsverzoek valt, objectief gezien moet vermoeden
dat de inspecteur op de hoogte raakt van zijn rekening.15

4. Strafrechtelijke ontwikkelingen

Zoals hiervoor besproken kent de inkeerbepaling ook een
strafrechtelijke pendant. Strafvervolging voor belasting
fraude is uitgesloten bij een rechtsgeldige inkeer. Deze fa
ciliteit geldt evenwel alleen voor fiscale feiten uit de AWR
(met uitzondering van box 2 en box 3) en dus uitdrukkelijk
niet voor vergelijkbare strafbare feiten, zoals witwassen
(artikel 42Obis Sr) of valsheid in geschrift (artikel 225 Sr).
Bij een rechtsgeldige inkeer is het dus nog steeds mogelijk
dat de belastingplichtige strafrechtelijk wordt vervolgd,
bijvoorbeeld als de herkomst van het vermogen illegaal is.
Onder illegaal vermogen wordt dan niet alleen verstaan in
komsten uit drugs- of mensenhandel, maar het vermogen
kan ook afkomstig zijn uit corruptie of een andere vorm
van fraude. Bij een voornemen om gebruik te maken van
de inkeerregeling is het dus ook noodzakelijk om aandacht
te besteden aan eventuele strafrechtelijke risico’s.

5. Inkeer en strafvervolging

Lange tijd was onduidelijk of het opzettelijk doen van een
onjuiste of onvolledige belastingaangifte ook kon gelden
als gronddelict voor witwassen. In 2008 heeft de Hoge
Raad hier uitsluitsel over gegeven. Ieder misdrijf kan gel
den als gronddelict, dus ook belastingfraude.16 Dat leidde
vervolgens tot discussie in de Tweede Kamer. De Staatsse
cretaris van Financiën heeft destijds aangegeven dat, wan
neer sprake is van een inkeer die ziet op legale inkomsten,
geen melding bij het Openbaar Ministerie wordt gedaan.17
Ook is in de parlementaire geschiedenis opgenomen dat
het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk dient te worden
verklaard bij een samenloop van artikel 69 AWR en artikel
225 Sr, aangezien deze vervolging strijdig is met de ratio
van de inkeerbepaling.18 Toch moest de Hoge Raad eraan
te pas komen om hierover uitsluitsel te geven. De Hoge
Raad heeft in 2016 bepaald dat bij een rechtsgeldige in-
keer onder bijzondere omstandigheden beginselen van
een behoorlijke procesorde meebrengen dat, indien ver
volging van het fiscale misdrijf op grond van artikel 69
lid 3 AWR is uitgesloten, niet alsnog ter zake van het
desbetreffende feitencomplex een op overtreding van ar
tikel 42Obis Sr toegespitste strafvervolging wordt inge
steld.10

Met de inperking van de inkeerbepaling is het nog onze
kerder of iedere strafvervolging wordt voorkomen, ook
niet als sprake is van een rechtsgeldige inkeer. Het is der
halve van belang om mogelijke strafrechtelijke aspecten
in kaart te brengen, voordat daadwerkelijk een melding
wordt gedaan bij de fiscus.

16 HR 7 oktober 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2774, Nj 2009.94.

17 Kamerstukken 11 2008/09, 959 en Kamerstukken 11 2008/09, 2064.
18 Kanserstvkken 111994/95, 2347, nr. 8, p. 21.

19 HR 5april 2016, ECLI:NL:HR:2016:555, tij 2016/240. Eerder oordeelde de
Hoge Raad vergelijkbaar ten aanzien van valsheid in geschrift: HR
18maart1997, ECLI:NL:HR:1997:ZD0659, Nj 1998,71.

In de praktijk komt het helaas nog steeds voor dat een in
keerder zich moet verantwoorden voor de strafrechter.
Dat blijkt uit de navolgende casus die werd voorgelegd
aan de strafkamer van Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.2° In
deze zaak was de verdachte tijdig overgegaan tot inkeer
voor buitenlands vermogen van ongeveer €475.000. De
inkeerprocedure is volledig afgewikkeld door de Belas
tingdienst, waarbij aan de verdachte diverse navorde
nngsaanslagen zijn opgelegd zonder oplegging van boe
tes, conform het destijds geldende inkeerbeleid. Bij de
FIOD was niettemin een vermoeden ontstaan dat de ver
dachte zich schuldig zou hebben gemaakt aan witwassen.
Dit vermoeden was ontstaan door:
-. de inkeer, waarbij het vermogen niet in verhouding

stond tot de bekende werkzaamheden;
— aanwijzingen dat het geld zou kunnen zijn gegenereerd

middels een drugsdelict, vanwege antecedenten in Ne
derland en België met betrekking tot handel in drugs;

— de onduidelijke herkomst van het vermogen;
— contacten met personen met criminele antecedenten;
— en het aanhouden van geld in het buitenland om zo

buiten het zicht van de Nederlandse autoriteiten te
blijven.

Het hof oordeelt dat het Openbaar Ministerie ten tijde van
de vervolgingsbeslissing hieraan een redelijk vermoeden
kon ontlenen dat de verdachte zich schuldig zou hebben
gemaakt aan het witwassen van het op de Zwitserse bank
rekening staande geldbedrag. Kennelijk staat een rechts
geldige inkeer er niet aan in de weg dat alsnog een straf
rechtelijk onderzoek wordt gestart. De verdachte heeft
evenwel steeds, zowel tegenover de Belastingdienst als te
genover de FIOD en de rechtbank en het hof, verklaard dat
het vermogen is verdiend met handel in (tweedehands)
partijgoederen. Hij heeft deze verklaring ook met diverse
stukken onderbouwd (bankafschriften, oude paspoorten
met stempels en verklaringen). Het hof acht deze verkla
ring van de verdachte aannemelijk. Niettemin concludeert
het hof dat sprake is van belastingfraude, waardoor een
gronddelict voor het witwassen is ontstaan ten aanzien
van het geldbedrag op de bankrekening, althans in ieder
geval een deel daarvan. Onder verwijzing naar de hiervoor
genoemde overweging van de Hoge Raad uit 2016 beoor
deelt het hof dat de strafrechtelijke inkeerbepaling van ar
tikel 69 lid 3 AWR analoog moet worden toegepast. Het
hof kan immers slechts in rechte vaststellen dat uitslui
tend het niet of onjuist doen van aangiften inkomstenbe
lasting als gronddelict voor witwassen kan worden aange
merkt. Daardoor wordt de verdachte feitelijk ter zake van
hetzelfde feitencomplex vervolgd als waarvoor is inge
keerd. De strafvervolging van de verdachte wordt strijdig
geacht met de strekking van de strafrechtelijke inkeerbe
paling, temeer omdat een andersluidend oordeel ertoe zal
leiden dat het effect dat van de inkeerregeling pleegt uit te

20 Hof ‘s-Hertogenbosch 16 maart 2021, ECLI:NL:Gi-ISHE:2021 :744. Tegen
deze uitspraak is cassatie ingesteld.

0

0

10 HR 2 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2041.

11 Artikel 26 Belastingverdrag Nederland-Zwitserland, gesloten op 26 febru
ari 2010, Trb. 2010, p. 98.

12 HR 2mei2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1375.
13 Memo Aandachtspunten Vermogen in het Buitenland (ViB-projecten)’.
14 HR 22januari2021, ECLI:NL:HR:2021 :103.
15 Zie bijvoorbeeld Hof Arnhem-Leeuwarden 26mei2020,

ECLI:NL:GHARL:2020:4171 en het bijbehorende arrest HR 19 februari 2021.
ECLI:NL:HR:2021 :255.
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gaan illusoir zal worden. Het Openbaar Ministerie wordt
niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging.

6. Artikel lOa AWR voor erfgenamen: een
verplichte inkeer?

Een bijzondere situatie kan ontstaan, indien een erfenis
opkomt met niet aangegeven buitenlands vermogen. Dat
het zuiver dan wel beneficiair aanvaarden van een erfenis
met crimineel vermogen tot een veroordeling wegens wit-
wassen kan leiden, is reeds geruime tijd geleden bevestigd
door de Hoge Raad.21 In deze zaak zijn twee minderjarige
kinderen erfgenaam van ertiater. Het door de erfiater na
gelaten vermogen staat op de derdengeldenrekening van
de notaris. Het Openbaar Ministerie legt beslag op het ver
mogen, omdat het Openbaar Ministerie meent dat het
vermogen een criminele herkomst heeft. Daarbij komt dat
het Openbaar Ministerie de wettelijk vertegenwoordigers
van de erfgenamen vervolgt wegens witwassen door aan
vaarding van de nalatenschap. De Hoge Raad oordeelt dat
de aanvaarding van een nalatenschap ertoe leidt dat de
erfgenaam het tot de nalatenschap behorende vermogen
voorhanden heeft. Vervolgens moet uiteraard wel worden
beoordeeld of de erfgenaam wist of redeljkerwijs moest
vermoeden dat het vermogen uit misdrijf afkomstig is.
Van belang daarbij is, naar het oordeel van de Hoge Raad:
— dat uit het, al dan niet via tussenkomst van de notaris,

onverwijld melden aan de politie of de officier van
justitie dat de nalatenschap voorwerpen uit misdrijf
afkomstig bevat, het ontbreken van het oogmerk van
feitelijke zeggenschap daarover uit te oefenen kan
worden afgeleid;

— dat wordt vastgesteld dat de wetenschap over de her
komst van de nalatenschap eerst is opgekomen na de
aanvaarding van de nalatenschap en de erfgenaam di
rect daarna insgeljks heeft gehandeld.

Per 1januari 2012 is thans ook in artikel lOa AWR de ver
plichting opgenomen voor de erfgenamen om melding te
maken bij de Belastingdienst, zodra zij op de hoogte raken
van nog niet aangegeven vermogensbestanddelen (artikel
lOc Liitvoeringsbesluit Successiewet). Het niet voldoen
aan artikel lOa AWR kan worden bestraft met een ver
grjpboete. Of het schenden van deze verplichting ook
daadwerkelijk kan leiden tot beboeting of strafvervolging,
is wat ons betreft nog geen uitgemaakte zaak.22

Het al dan niet aanvaarden van een erfenis met buiten
lands vermogen is derhalve niet zo eenvoudig als het lijkt.
Zeker als er vermoedens zijn over een mogelijk illegale
herkomst van het vermogen, lijkt het zaak om advies in te

21 HR 5september2006, EcLI:NL:HR:2006:A1J6712, NJ 2006, 612.
22 A.A. Feenstra en K.M.G. Demandt, ‘Art. lOa AWR + suppletieaangifte Omzet

belasting het strafrecht?’, BTW Bulletin 2017/24. In aanvulling daarop: con

clusie van Advocaat-Generaal Etfema, 16juni 2021, EcLI:NL:PHR:2021:611

over de schending van het nemo teneturbeginsel in relatie tot artikel lOa
AWR.

winnen bij een notaris of advocaat. Afgaande op artikel
lOa AWR verdient het de voorkeur om de Belastingdienst
zo spoedig mogelijk te informeren over een erfenis met
buitenlands vermogen. Een lange tijd om de rechtspositie
te onderzoeken lijkt de erfgenamen dus niet gegund.

7. Inkeer en de verplichtingen uit de Wwft

Sinds de uitspraak van de Hoge Raad uit 2008 waarin
werd geoordeeld dat belastingfraude ook geldt als grond-
delict voor witwassen heeft dit discussie opgeleverd over
de vraag of een Wwft-instelling, zoals de fiscalist, accoun
tant of notaris — naast een inkeermelding — ook een mel
ding bij FIU Nederland moest doen.

Het Bureau Financieel Toezicht, toezichthouder voor de
Wwft voor accountants, fiscalisten, gerechtsdeurwaarders
en het notariaat, heeft hiervoor beleid gepubliceerd op de
website na de inperking van de inkeerregeling per 1 janu
ari 2018. Het BFT is van mening dat bij buitenlands vermo
gen, waarbij opzettelijk een onjuiste of onvolledige aan
gifte is gedaan, nâ 1januari 2018 te allen tijde sprake is
van belastingfraude, hetgeen voor de adviseur aanleiding
geeft te veronderstellen dat de transacties verband kun
nen houden met witwassen. Het BET verwijst vervolgens
naar jurisprudentie van de Accountantskamer23 waarin is
geoordeeld dat bij een vermoeden van belastingfraude de
instelling een meldingsplicht heeft op grond van de Wwft.
Voor overige inkomsten blijft nog steeds van toepassing
dat bij inkeer alléén hoeft te worden gemeld indien sprake
is van een aanmerkelijke kans dat de herkomst van de gel
den niet legaal is.

Het is de vraag of deze redenering hout snijdt. In de praktijk
is het beleid van de Belastingdienst bij vrijwillige verbete
ring van belastingaangiften in relatie tot buitenlands ver
mogen niet gewijzigd. De wetswijziging heeft op dit mo
ment uitsluitend gevolgen voor de op te leggen boetes,
aangezien de boetevrijstelling voor de laatste twee jaren is
komen te vervallen. Een melding bij het Openbaar Ministe
rie is dus — in lijn met de mededelingen van de staatssecre
taris — nog steeds niet aan de orde bij legale inkomsten.
Daarnaast besteedt het BFT geen aandacht aan de procesvrij
stelling uit artikel la lid 5 Wwft. Kortom, de wetswijziging
op zich vormt naar onze mening geen dringende reden om
een vrijwillige verbetering van belastingaangiftes eveneens
te melden bij FIU Nederland.

8. Slotopmerkingen

Hoewel de inkeerbepaling in de afgelopen jaren steeds
verder is uitgekleed, blijven deze regeling en de daarmee
samenhangende kwesties over buitenlands vermogen de
praktijk nog steeds bezighouden. Zoals uit het voorgaande

23 Accountantskamer Zwolle 8 februari 2013, EcLl:NL:TAcAKN:2013:YH0342
en Accountantskamer Zwolle 23januari 2015, ECLI:NL:TAcAKN:2015:5.

blijkt, zijn er nog diverse rechtsvragen onbeantwoord over
de reikwijdte van de fiscale informatieverplichtingen van
belastingplichtigen en de samenloop met het strafrecht.
Het fiscale klimaat is verhard en dat is te merken bij de
uitvoeringsinstanties, maar wij menen dat de praktijk er
nog steeds baat bij heeft dat coulance wordt betracht bij
spijtoptanten die alsnog aan hun fiscale verplichtingen
willen voldoen.24 Wat ons betreft is er dus geen reden om
de inkeerregeling de rug toe te keren.

Informatie: feenstra@hertoghsadvocaten.nl en
jong@hertoghsadvocaten.nl
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24 Zie ook A.A. Feenstra en A.j.c. Perdaems, ‘De jacht op buitenlands vermo
gen’, Fiscaal Actueel nr. 26 2017 en A.A. Feenstra en Aj.c. Perdaems, ‘De
jacht op buitenlands vermogen, anno 2018’, WFR 2019/7.
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