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2. Ontbrekend kruisje leidt tot 
omkering: een kritische analyse
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1. Inleiding

In dit artikel blik ik terug op een van de meest spraakma-
kende arresten van de Hoge Raad in het belastingrecht in 
2022. Op 27 mei 2022 heeft de Hoge Raad duidelijkheid 
verschaft over de vraag die reeds meerdere jaren boven de 
markt hing: leidt het in de aangifte niet aankruisen van de 
betrokkenheid bij een trust of ander doelvermogen tot het 
niet doen van de vereiste aangifte?

Uit de wet volgt dat eenieder die is uitgenodigd tot het doen 
van aangifte, gehouden is de daarbij gevraagde gegevens 
duidelijk, stellig en zonder voorbehoud op bij ministeriële 
wijze te bepalen wijze in te vullen. Een van de vragen in de 
aangifte is of de aangifteplichtige betrokken is bij een trust 
of ander doelvermogen. In het arrest concludeert de Hoge 
Raad dat de aangifteplichtige die hierbij betrokken is maar 
dit niet aankruist in de aangifte, niet de vereiste aangifte 
indient. Dit heeft tot gevolg dat hij wordt geconfronteerd 
met de zware processuele sanctie van omkering en verzwa-
ring van de bewijslast. 
 
In deze bijdrage ga ik nader in op de overwegingen van 
de Hoge Raad. Dit doe ik door allereerst een overzicht te 
geven van de procedure. Nadat ik dit heb gedaan ga ik 
dieper in op de vereiste aangifte. Vervolgens ontleed ik het 
arrest van de Hoge Raad aan de hand van mijn bevindin-
gen over de vereiste aangifte, waarna ik een alternatieve 
redeneerwijze naar voren zal brengen. Ik sluit af met een 
conclusie.

2. Waar ging het om?

Zoals gezegd, allereerst het overzicht. In de zaak ging het 
over de vraag of de belanghebbende voor het jaar 2008 de 
vereiste aangifte had gedaan in de zin van art. 25 lid 3 AWR 

en art. 27e AWR. In 2008 heeft belanghebbende aandelen 
van een BV ingebracht in een Limited, die indirect (via 
een topholding) werd gehouden door een naar Panamees 
recht opgerichte foundation (hierna: Foundation). Ook 
was belanghebbende lid van de Board of Advisors van de 
Foundation. Belanghebbende heeft in 2008 tweemaal een 
uitkering van €  2.600 ontvangen van de topholding. In 
de aangifte 2008 heeft belanghebbende de vraag omtrent 
betrokkenheid bij een trust of ander doelvermogen (hierna: 
trustvraag) niet aangekruist. De trustvraag (vraag 37) 
luidde in 2008 als volgt: 

‘Als u, uw fiscale partner of de minderjarige kinderen 
betrokken waren bij een trust of ander doelvermogen, kruis 
dan het hokje aan en vermeld de volledige naam van het 
doelvermogen.’

De toelichting bij deze vraag luidde: 

‘Onder het begrip doelvermogen vallen trusts, Antilli-
aanse Stichtingen Particulier Fonds, Private Foundations, 
Anstalts, Stiftungen en andere vergelijkbare buitenlandse 
doelvermogens. (…) Er is onder meer sprake van betrok-
kenheid bij een doelvermogen als u, uw fiscale partner, 
uw minderjarige kinderen, of de minderjarige kinderen 
van uw fiscale partner:- een doelvermogen hebben inge-
steld of opgericht- vermogen in een doelvermogen hebben 
ingebracht- gerechtigd waren of zouden worden tot het 
doelvermogen- gerechtigd waren of zouden worden tot de 
inkomsten van een doelvermogen- aanspraken had of zou 
kunnen hebben richting het doelvermogenaanspraken had 
of zou kunnen hebben op de inkomsten van een doelver-
mogen.’

Evenmin heeft belanghebbende de bedragen die hij heeft 
ontvangen vanuit de topholding opgenomen in zijn 

Op 27 mei 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het niet beantwoorden van de trustvraag in de aangifte 
leidt tot de conclusie dat de vereiste aangifte niet is gedaan op basis van art. 8 AWR. In deze bijdrage gaat de 
auteur nader in op de vereiste aangifte waarna het arrest van de Hoge Raad aan de hand van de bevindingen 
kritisch wordt bekeken. Volgens de auteur was afdoening zonder toepassing van art. 8 AWR passender 
geweest en dient ervoor te worden gewaakt dat de aangifte niet verandert in een fishing expedition voor de 
inspecteur. \ 
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aangifte. Hij stelt dat geen sprake was van fiscaal relevante 
betrokkenheid bij het doelvermogen, hij in 2008 geen trus-
tinkomen heeft genoten en dat het invullen van de trust-
vraag derhalve niet relevant is. De bedragen zijn volgens 
hem ontvangen ten titel van een borgstellingsprovisie en 
belast in box 3. Volgens de inspecteur echter moeten de 
uitkeringen worden gekwalificeerd als resultaat uit overige 
werkzaamheden en zodoende legt hij een navorderings-
aanslag op. De kern van deze zaak is of belanghebbende 
de vereiste aangifte niet heeft gedaan door het vakje bij de 
trustvraag niet aan te kruisen. Indien belanghebbende de 
vereiste aangifte niet heeft gedaan, heeft dit tot gevolg dat 
de bewijslast wordt omgekeerd en verzwaard.

De rechtbank1 en het hof2 oordelen dat de belanghebbende 
niet de vereiste aangifte heeft gedaan. Volgens het hof 
staat namelijk vast dat belanghebbende betrokken was bij 
een trust of doelvermogen zoals bedoeld in de trustvraag. 
Enerzijds omdat belanghebbende in 2008 lid was van de 
Board of Advisors van de Foundation, anderzijds omdat 
belanghebbende vermogen – de aandelen in de BV – heeft 
ingebracht in een doelvermogen. Daarom meent het hof 
dat het belanghebbende duidelijk had moeten zijn dat hij 
het vakje bij de trustvraag had moeten aankruisen. Het 
hof overweegt dat betrokkenheid bij een trust of doelver-
mogen relevant kan zijn voor de belastingheffing van de 
belanghebbende. Omdat de trustvraag ziet op een gegeven 
dat relevant kan zijn voor de belastingheffing is de belang-
hebbende gehouden deze vraag duidelijk, stellig en zonder 
voorbehoud te beantwoorden. Dat de hoogte van het inko-
men niet afhankelijk is van het aankruisen van het vakje, is 
volgens het hof niet relevant. Het hof komt daarmee tot de 
conclusie dat belanghebbende niet de vereiste aangifte heeft 
gedaan en verbindt daaraan het gevolg van de omkering en 
verzwaring van de bewijslast. 

Dit oordeel wordt genuanceerd door advocaat-generaal 
Niessen.3 De A-G is van mening dat de trustvraag alleen 
van belang is voor gevallen waarin de belanghebbende in 
het betreffende jaar geen inkomen geniet uit het doelvermo-
gen. Immers, indien de belanghebbende in het betreffende 
jaar inkomen geniet uit het doelvermogen moet dit hoe 
dan ook worden vermeld als inkomen in de aangifte. Als 
die inkomsten correct zijn vermeld in de aangifte, heeft de 
belastingplichtige geen gegevens onthouden aan de inspec-
teur die nodig zijn om de verschuldigde belasting vast te 
stellen. Het feit dat belanghebbende de trustvraag niet 
heeft beantwoord, kan in die situatie niet betekenen dat de 
vereiste aangifte niet is ingediend. De A-G betoogt dat de 
omkering en verzwaring van de bewijslast niet van toepas-
sing is als geen gegevens zijn onthouden voor het opleggen 
van een juiste aanslag door het niet invullen van de betref-
fende vraag. De enkele omstandigheid dat belanghebbende 
zijn betrokkenheid niet heeft vermeld in de aangifte, impli-

1 rb. Den Haag 15 oktober 2019, EclI:Nl:rbDHA:2019:10986.
2 Hof Den Haag 1 april 2022, EclI:Nl:GHDHA:2020:789.
3 concl. A-G Niessen 12 januari 2021, EclI:Nl:PHr:2021:36.

ceert niet dat de vereiste aangifte niet is gedaan. Het eerste 
middel slaagt daarom volgens de A-G. Echter, omdat de niet 
aangegeven ontvangsten uit het doelvermogen een absoluut, 
relatief aanzienlijke omvang hebben, heeft belanghebbende 
op die grond niet de vereiste aangifte gedaan en slaagt het 
cassatieberoep van belanghebbende niet. 

De Hoge Raad komt tot een ander oordeel dan de A-G. 
Volgens de Hoge Raad leidt enkel het niet beantwoor-
den van de trustvraag al tot het niet doen van de vereiste 
aangifte en is dit in de regel al van voldoende gewicht voor 
omkering en verzwaring van de bewijslast. De Hoge Raad 
betoogt dat het verzoek tot opgave van gegevens voor de 
aangifte van art. 7 lid 1 AWR zich niet beperkt tot vragen 
rechtstreeks gericht op het vaststellen van de omvang van 
de belastingschuld. De gevraagde gegevens mogen ook van 
meer algemene aard zijn. Op basis daarvan beargumenteert 
de Hoge Raad dat indien een belastingplichtige een of meer 
vragen onbeantwoord laat in de aangifte, dit in de regel 
leidt tot het niet doen van de vereiste aangifte. Het is daar-
voor niet relevant of het niet beantwoorden van de vraag 
ertoe leidt dat daadwerkelijk te weinig belasting is gehe-
ven (absoluut en relatief aanzienlijk). Ook is niet relevant 
of sprake is van (eventuele) pleitbaarheid van het stand-
punt van belanghebbende om een vraag niet in te vullen. 
Omkering en verzwaring van de bewijslast kan volgens de 
Hoge Raad niet gelden voor geschilpunten waarvoor het 
antwoord op de niet-ingevulde vragen niet van belang kan 
zijn. Echter in het onderhavige geval is door het niet invul-
len van de trustvraag de kans ontstaan dat te weinig belas-
ting wordt geheven, aldus de Hoge Raad. Het hof heeft dus 
terecht geconcludeerd dat omkering en verzwaring van de 
bewijslast als gevolg wordt verbonden aan het niet doen 
van de vereiste aangifte door belanghebbende. 

3. De vereiste aangifte

Om het belang van het arrest goed te kunnen begrijpen is 
het relevant in te zoomen op de vereiste aangifte. Waarom 
is de conclusie dat de vereiste aangifte niet is gedaan zo 
relevant? In het fiscale recht geldt met betrekking tot de 
bewijslast het uitgangspunt dat de inspecteur belasting-
verhogende elementen aannemelijk moet maken, en de 
belastingplichtige belastingverlagende elementen. Indien 
de belastingplichtige de vereiste aangifte echter niet heeft 
gedaan, dan geldt op basis van art. 25 lid 3 en art. 27e 
AWR dat de bewijslast wordt omgekeerd en verzwaard. De 
omkering heeft tot gevolg dat de bewijslast in zijn volle-
digheid verschuift naar de belastingplichtige. Daarnaast 
volstaat het voor de belastingplichtige niet meer om aanne-
melijk te maken. Hij moet doen blijken. Het verschil tussen 
deze twee is dat bij ‘doen blijken’ vereist is dat de juist-
heid redelijkerwijs niet in twijfel kan worden getrokken. Bij 
aannemelijk maken is wel nog enige twijfel mogelijk.4 Gelet 
op deze gevolgen is de sanctie van omkering en verzwa-

4 r.j. Koopman, Bewijslast in belastingzaken, Fm 78, 1e druk, Kluwer, Deven-
ter 1996, p. 111-112.
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ring een zware processuele sanctie die niet lichtvaardig mag 
worden genomen.5 Het moge dan ook duidelijk zijn, voor 
de belastingplichtige kan het antwoord op de vraag of de 
vereiste aangifte is gedaan in een procedure een wereld van 
verschil maken.

Er zijn drie situaties waarin de vereiste aangifte niet is 
gedaan. Allereerst is het mogelijk dat, hoewel de belasting-
plichtige daartoe is uitgenodigd, in het geheel geen aangifte 
is ingediend. Hieronder valt ook het te laat indienen van de 
aangifte, met de opmerking dat in dit geval te laat betekent 
op een dusdanig moment dat de inspecteur bij het opleg-
gen van de aanslag geen rekening meer kan houden met de 
aangifte. Verder kan ook een inhoudelijk gebrek leiden tot 
de conclusie dat niet de vereiste aangifte is gedaan. Het is 
vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat bij inhoudelijke 
gebreken in een aangifte slechts dan kan worden aange-
nomen dat de vereiste aangifte niet is gedaan, indien aan 
de hand van de normale regels van stelplicht en bewijslast 
is vastgesteld dat sprake is van een of meer gebreken die 
ertoe leiden dat de volgens de aangifte verschuldigde belas-
ting verhoudingsgewijs aanzienlijk lager is dan de werkelijk 
verschuldigde belasting. Tevens is vereist dat het bedrag van 
de belasting dat als gevolg van deze (inhoudelijke) gebreken 
in de aangifte niet zou zijn geheven, op zichzelf beschouwd 
aanzienlijk is.6 De laatste situatie waarin de vereiste aangifte 
niet is gedaan is indien niet is voldaan aan de vereiste zoals 
neergelegd in art. 8 lid 1 AWR. Op deze situatie ziet de zaak 
waar het arrest om draait. Het artikel luidt als volgt:

‘1. Ieder die is uitgenodigd tot het doen van aangifte, is 
gehouden aangifte te doen door:
a. de in de uitnodiging gevraagde gegevens duidelijk, stellig 
en zonder voorbehoud op bij ministeriële regeling te bepa-
len wijze in te vullen, te ondertekenen en in te leveren of toe 
te zenden alsmede,
b. de in de uitnodiging gevraagde bescheiden of andere gege-
vensdragers, dan wel de inhoud daarvan, op bij ministeriële 
regeling te bepalen wijze in te leveren of toe te zenden.’

De term duidelijk houdt als eerste in dat de gegevens lees-
baar moeten zijn. Verder volgt uit de jurisprudentie dat de 
aangifte onder andere niet duidelijk is ingevuld indien ten 
onrechte geen specificatie wordt verstrekt van het totaal-
bedrag7 en indien een belastingplichtige zijn aangiftebil-
jet oningevuld terugzendt zonder daarbij uitdrukkelijk en 
gemotiveerd aan te geven dat en waarom hij van mening is 
dat hij niet belastingplichtig is.8 De aangifte is stellig indien 
deze consistent en eenduidig is. Daarnaast dienen de gege-
vens en vragen zonder voorbehoud te worden beantwoord. 
Met andere woorden: geen ‘als’ en ‘maar’. 

5 Hr 16 juni 1993, EclI:Nl:Hr:1983:AW8860, BNB 1983,248 en Hr 29 augus-
tus 1997, EclI:Nl:Hr:1997:AA2257, BNB 1997/343.

6 Zie onder andere Hr 23 april 1986, EclI:Nl:Hr:1986:AW8043, BNB 
1986/276 en Hr 30 oktober 2009, EclI:Nl:Hr:2009:bH1083, BNB 2010/47.

7 Hr 27 maart 1996, EclI:Nl:Hr:1996:AA1949, BNB 1996/272.
8 Hr 27 maart 1996, EclI:Nl:Hr:1996:AA2004, BNB 1996/273.

In art. 8 lid 1 AWR is overigens niet (meer) opgenomen dat 
de gegevens en inlichtingen naar waarheid moeten worden 
verstrekt. Uit de memorie van toelichting blijkt dat dit een 
weloverwogen keuze is geweest. De woorden ‘naar waar-
heid’ zouden namelijk overbodig zijn omdat het onjuist 
of onvolledig doen van de voorgeschreven aangifte apart 
strafbaar is.9 Volgens de Vakstudie heeft dit tot gevolg 
dat het naar waarheid invullen een inhoudelijke eis is, en 
geen formele.10 Koopman merkt op dat hoewel er wordt 
geklaagd dat de bepaling niet helder is geformuleerd, de 
strekking ervan duidelijk is. Volgens hem moet de inspec-
teur met de aangifte aan de slag kunnen en aan de hand 
van de gegevens het belastbare inkomen kunnen bepalen.11

In de literatuur wordt verschillend gedacht over de vraag of 
de in art. 8 lid 1 AWR opgenomen eisen, uitsluitend formele 
eisen zijn.12 A-G Niessen is van mening dat in het artikel 
ook niet formele eisen zijn opgenomen.13 Ook Boer lijkt 
zich op deze visie te stellen. Uit zijn noot maak ik op dat 
hij ervan uitgaat dat naast de formele gebreken nog een 
gebrek ontstaat bij het niet beantwoorden van een bijko-
mende vraag op basis van art. 8 lid 1 AWR. Dit gebrek is 
volgens hem geen inhoudelijk gebrek. 14 Of er naar mijn 
mening naast de formele gebreken nog een aparte categorie 
gebreken bestaat op basis van art. 8 lid 1 AWR kom ik in 
de analyse op terug.

De ‘inlichtingenplicht’ in de aangifte die geldt volgens 
art. 8 lid 1 AWR wordt begrensd door art. 7 lid 1 AWR. 
Volgens dit artikel wordt in de uitnodiging tot het doen 
van aangifte ‘opgave verlangd van gegevens en kan over-
legging of toezending worden gevraagd van bescheiden en 
andere gegevensdragers of de inhoud daarvan, waarvan de 
kennisneming voor de heffing van de belasting van belang 
kan zijn.’ Het begrip ‘voor de heffing van de belasting’ is 
breed. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat ‘heffing’ 
de betekenis moet worden toegekend die het in het spraak-
gebruik heeft. Dit is volgens de memorie van toelichting 
‘het constateren van de uit de wet voortvloeiende belasting-
schuld, hetwelk in het algemeen tot de taak van de inspec-
teur behoort’.15

De trustvraag in de aangifte heeft een informatieve functie. 
De vraag kan enkel worden beantwoord door middel van 

9 Kamerstukken II 1954/55, 4080, nr. 3, p. 15.
10 Vakstudie Algemeen Deel, art. 8 AWr, aant. 2.4.4.
11 r.j. Koopman, Bewijslast in belastingzaken, Fm 78, 1e druk, Kluwer, Deven-

ter 1996, p. 76-77. 
12 Zie voor de stelling dat de in dit artikel opgenomen eisen, formele eisen 

zijn onder andere de redactie Vakstudie bij het commentaar op dit artikel 
en r.j. Koopman, Bewijslast in belastingzaken, Fm 78, 1e druk, Kluwer, 
Deventer 1996, p. 76-77 en c.j.m. Pernaud en S.A. Eckhardt, ‘Aan het 
(trust)kruisje genageld: over sancties in het kader van de trustvraag’, WFR 
2021/107.

13 Zie hiervoor voetnoot 9 van de conclusie. concl. A-G Niessen 12 januari 
2021, EclI:Nl:PHr:2021:36, r.o. 3.20.

14 Hr 27 mei 2022, EclI:Nl:Hr:2022:767, BNB 2022/108, m.nt. j.P. boer. meer 
specifiek punt 8.

15 Kamerstukken II 1954/55, 4080, nr. 3, p. 13.
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het aankruisen van het vakje. Indien het vakje wordt aange-
kruist, verandert dit niet het aan te geven inkomen. Vanaf 
het jaar 2001 wordt geen nadere specificatie meer verlangd 
van de belastingplichtige die de vraag met ja beantwoordt. 
Wel is uit de praktijk gebleken dat nadat de belastingplich-
tige in de aangifte melding had gemaakt van de betrokken-
heid bij een trust of ander doelvermogen, hij werd gecon-
fronteerd met vragenbrieven van de fiscus. In het verleden 
is er al geregeld kritiek geweest op dergelijke vragen, die 
slechts een informatieve functie vervullen in de aangifte. Zo 
merkt Zwemmer reeds in 1986 op dat de vragen van het 
aangiftebiljet inkomstenbelasting ‘gericht moeten zijn op 
het verkrijgen van gespecificeerde opgave van het belast-
bare inkomen alsmede op het verkrijgen van de noodzake-
lijke gegevens ter vaststelling van het daarop van toepassing 
zijnde tarief’. Vragen die niet aan dit uitgangspunt voldoen 
zijn volgens hem vragen die als gemeenschappelijk kenmerk 
hebben dat zij zijn gericht op het verkrijgen van informatie, 
die naar zijn mening niet thuis horen in de aangifte.16 Ten 
aanzien van de trustvraag was het (voor zover ik kan zien) 
voor het eerst Koele die in een bijdrage in dit blad in het 
jaar 2005 hier nadere aandacht voor vroeg.17 

4. De analyse van het arrest

Nu het belang van de vereiste aangifte helder is, de inlich-
tingenplicht in de aangifte van de belastingplichtige nader 
uiteen is gezet en de trustvraag onder de loep is genomen, 
kom ik bij het oordeel van de Hoge Raad. In een aantal 
stappen analyseer ik dit oordeel. Uiteindelijk schets ik een 
alternatieve redenering. 

Allereest, de Hoge Raad oordeelt dat op grond van art. 
7 lid 1 AWR een verzoek om opgave van gegevens in het 
aangiftebiljet zich niet hoeft te beperken tot vragen die 
rechtstreeks zijn gericht op het vaststellen van de omvang 
van de belastingschuld voor het belastingmiddel en voor 
het tijdstip of de periode waarop de aangifte betrekking 
heeft. De vraagstelling mag ook meer in het algemeen erop 
zijn gericht de inspecteur in staat te stellen om op het spoor 
te komen van gegevens die voor de heffing van de belasting 
van belang kunnen zijn, en die zo nodig aanleiding kunnen 
zijn voor onderzoek. Met Boer ben ik het eens dat het erop 
lijkt dat de Hoge Raad de woorden uit art. 7 AWR ‘voor 
de heffing van de belasting’ heeft omgebogen naar ‘voor 
de belastingheffing’. Het verschil tussen deze twee termen 
zit daarin dat gegevens ‘voor de heffing van de belasting’ 
beperkter is. Het moet gaan om gegevens die relevant 
zijn voor de heffing van een specifieke belasting over een 
specifiek tijdvak. Door de term uit te leggen als ‘voor de 
belastingheffing’ vervalt deze beperking en kan het ruimer 

16 j.W. Zwemmer, ‘Steeds meer vragen in de aangiftebiljetten inkomstenbe-
lasting/vermogensbelasting en vennootschapsbelasting’, FED 1986/836.

17 I.A. Koele, ‘Het trusthokje op het aangiftebiljet Ib deugt niet’, FTV juni 
2005. Naar aanleiding van deze bijdrage heeft ook boer zijn visie gege-
ven over de trustvraag in de aangifte. Zie hiervoor j.P. boer, ‘Aangiftebiljet 
bewust(e) v(r)aag over trusts’, WFR 2005/1301. 

worden gezien.18 De Hoge Raad lijkt de (de gevolgen van) 
het niet beantwoorden van dergelijke vragen later nog te 
nuanceren door te oordelen dat voor zover de gevraagde 
gegevens zien op de heffing van belasting buiten het tijd-
stip of de periode waarop de aangifte betrekking heeft niet 
kan leiden tot omkering en verzwaring van de bewijslast 
met betrekking tot die periode. Voorts oordeelt hij dat de 
omkering en verzwaring niet geldt voor de geschilpunten 
waarvoor het antwoord op de vraag niet van belang kan 
zijn. Ondanks deze nuanceringen heb ik wel een principi-
eel bezwaar tegen de ruimere uitleg. Namelijk de begren-
zing van de bevoegdheden van de inspecteur. In de KB-Lux 
zaak die ging om toepassing van art. 47 AWR heeft de 
Hoge Raad geoordeeld dat voor de bevoegdheid van een 
inspecteur tot het stellen van vragen er een redelijk vermoe-
den dient te zijn voor het bestaan van de gegevens.19 Door 
zonder het bestaan van een vermoeden, toch dergelijke 
informatieve vragen toe te staan in de aangifte, bestaat het 
risico dat de aangifte verandert in een fishing expedition 
door de inspecteur.20 

Nadat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de trustvraag 
mag worden gesteld in de aangifte, en dat de aangifteplich-
tige op grond van art. 8 lid 1 AWR gehouden is de gege-
vens duidelijk, stellig en zonder voorbehoud in te vullen, 
concludeert hij dat het niet voldoen aan deze verplichting 
in de regel al van voldoende gewicht is voor omkering en 
verzwaring van de bewijslast. De Hoge Raad merkt op 
dat niet van belang is dat absoluut en relatief aanzienlijk 
te weinig belasting moet zijn geheven. Zoals aangegeven 
is dit uitgezonderd indien de gevraagde gegevens zien op 
de heffing van belasting buiten het tijdstip of de periode 
waarop de aangifte betrekking heeft. Ik vraag mij af of de 
Hoge Raad door dit oordeel het niet onnodig ingewikkeld 
maakt. Het enkel met ja of nee beantwoorden van een vraag 
‘an sich’ heeft namelijk geen gevolgen voor het aan te geven 
inkomen. Indien daadwerkelijk inkomen is genoten uit een 
doelvermogen, dient dit inkomen elders in de aangifte te 
worden verwerkt. Wordt dit niet gedaan, dan is sprake van 
een inhoudelijk gebrek dat op basis van de reeds bestaande 
jurisprudentie van de Hoge Raad tot gevolg kan hebben dat 
geen sprake is van de vereiste aangifte. 

Ook de overweging van de Hoge Raad ten aanzien van de 
partiële omkering en verzwaring van de bewijslast is inte-
ressant. De Hoge Raad heeft zoals aangegeven geoordeeld 
dat omkering en verzwaring niet geldt voor de geschilpun-
ten waarvoor het antwoord op de vraag niet van belang 
kan zijn. Hiermee lijkt de Hoge Raad terug te komen 
op zijn arrest uit 1990 waarin is geoordeeld dat voor de 
omkering en verzwaring van de bewijslast de aangifte als 

18 Hr 27 mei 2022, EclI:Nl:Hr:2022:767, BNB 2022/108, m.nt. j.P. boer.
19 Hr 1 november 2013, EclI:Nl:Hr:2013:1017, BNB 2013/255.
20 Koele stelde (ironisch) voor om de vraag: ‘Heeft u buurtgenoten die 

beschikken over een tweede huis in het buitenland?’ op te nemen in de 
aangifte. I.A. Koele, ‘Het trusthokje op het aangiftebiljet Ib deugt niet’, FTV 
juni 2005
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geheel in aanmerking dient te worden genomen.21 Door de 
omkering en verzwaring te beperken tot de vraag en niet de 
gehele aanslag kadert de Hoge Raad de gevolgen verder in. 
Naar mijn mening overigens volledig terecht. Ik zie niet in 
waarom de sanctie eveneens zou gelden voor punten waar-
over wél de juiste informatie is verstrekt.22 Dit is dus een 
verbetering van de positie van de belastingplichtige. 

De overweging ten aanzien van het pleitbaar standpunt kan 
ik overigens wel goed volgen. De Hoge Raad kent aan de 
vraag een grammaticale uitleg toe. Door de toelichting op 
de vraag kan ik dan ook niet anders concluderen dat het 
de aangifteplichtige duidelijk had moeten zijn dat hij deze 
vraag diende te beantwoorden. Een en ander was anders 
geweest indien geen toelichting was opgenomen op de 
vraag. Indien dat het geval was had de aangifteplichtige zelf 
een fi scale kwalifi catie aan de vraag moeten geven, waar-
door naar mijn mening wél sprake zou kunnen zijn van een 
pleitbaar standpunt.

Tijdens het schrijven van deze bijdrage bekroop mij verder 
de gedachte of het niet anders kon, dan wel had gemoeten. 
Ik deel hier graag deze alternatieve redenering. Op grond 
van art. 8 lid 1 AWR dienen de gevraagde gegevens duide-
lijk, stellig en zonder voorbehoud te worden beantwoord. 
Zoals ik al eerder aangaf is er onduidelijkheid over de 
vraag of het duidelijk, stellig en zonder voorbehoud beant-
woorden uitsluitend een formele eis is. Om een antwoord 
op deze vraag te kunnen vinden ben ik nogmaals de parle-
mentaire geschiedenis ingedoken. Uit de toelichting op 
art. 8 blijkt niet direct of het om uitsluitend formele eisen 
gaat. Wel is in de memorie van toelichting op de AWR het 
volgende opgenomen:

‘In het onderhavige ontwerp zijn in de eerste plaats samen-
gevat de in onderscheidene belastingwetten voorkomende 
bepalingen – van in hoofdzaak formele aard – welke er op 
gericht zijn, dat de belastingschuld, waar die ontstaan is, tot 
het juiste bedrag geconstateerd wordt. De bepalingen zijn 
in hoofdzaak die welke betreffen de aangifte, de aanslagre-
geling, de navordering, de rechtsmiddelen, de termijnen, de 
verplichtingen tot het verstrekken van inlichtingen en tot 
het verlenen van inzage van boeken en bescheiden en het 
recht van toegang tot gebouwen en gronden. 

Naast de hierboven bepalingen van formeel recht treft men 
in tal van belastingwetten een aantal gelijksoortige bepalin-
gen van materieel recht aan zoals (…)’23

Nu art. 8 AWR ziet op het doen van de aangifte en dit 
onder hoofdstuk II ‘Aangifte’ van de AWR valt is het naar 

21 Hr 14 november 1990, EclI:Nl:Hr:1990:Zc4441, BNB 1992/127.
22 Voor een alternatieve zienswijze met betrekking tot de partiële omkering 

en verzwaring verwijs ik naar het commentaar van meijer. A.j. meijers, 
‘Niet invullen ‘trustvraag’ in aangifte leidt tot omkering van bewijslast’, 
NTFR 2022/2079. 

23 Kamerstukken II 1954/55, 4080, nr. 3, p. 12.

mijn mening verdedigbaar om te stellen dat de in art. 8 
AWR opgenomen eisen uitsluitend van formele aard zijn. 
Met deze redenering in gedachten vraag ik uw aandacht 
voor het volgende. Uitgangspunt van de rechtbank, het hof, 
de A-G en de Hoge Raad is dat art. 8 lid 1 AWR van toepas-
sing is omdat de vraag niet duidelijk, stellig en zonder voor-
behoud is beantwoord. Naar mijn mening is art. 8 AWR 
echter helemaal niet van toepassing. De vraag is namelijk 
beantwoord met ‘nee’. De aangifte bood echter niet de 
mogelijkheid om bij dit antwoord een kruisje te zetten. 
Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen het in 
zijn volledigheid niet beantwoorden van een vraag, of wel 
beantwoorden van een vraag door geen kruisje te zetten 
omdat de antwoordmogelijkheid ontbreekt in de aangifte. 
Stel dat de antwoord mogelijkheid op de trustvraag er als 
volgt uitzag:

Indien deze antwoordmogelijkheid bestond en geen van 
beide hokjes zijn aangevinkt, dan is inderdaad art. 8 AWR 
van toepassing. Er is sprake van een formeel gebrek. Indien 
dit het geval is zou de belastingplichtige in de gelegenheid 
moeten worden gesteld het verzuim te herstellen. Krijgt 
hij hiertoe niet de gelegenheid, dan zou geen omkering 
en verzwaring van de bewijslast mogen volgen naar mijn 
mening.24

Is sprake van het wél beantwoorden van een vraag door 
(bewust) géén kruisje bij ‘ja’ te zetten omdat niet de moge-
lijkheid bestaat om ‘nee’ te antwoorden, dan is wel dege-
lijk sprake van het duidelijk, stellig en zonder voorbehoud 
antwoorden.25 Art. 8 lid 1 AWR is dan niet van toepassing 
voor de vraag of de vereiste aangifte is ingediend. Indien 
de vraag vervolgens echter in strijd met de waarheid is 
beantwoord, dan is sprake van een inhoudelijk gebrek. 
Zoals beschreven geldt op basis van vaste jurisprudentie bij 
een inhoudelijk gebrek dat dit slechts dan tot omkering en 
verzwaring van de bewijslast leidt indien de uit de aangifte 
verschuldigde belasting absoluut, relatief en aanzienlijk te 
laag is. Voorgaande redeneerwijze sluit ook overigens ook 
(indirect) aan bij de visie van Koopman dat de strekking 
van art. 8 AWR is dat de inspecteur met de aangifte aan 
de slag moet kunnen en aan de hand van de gegevens het 
belastbare inkomen moet kunnen bepalen. Niet is vereist 
dat de inspecteur op basis van art. 8 AWR de juiste hoogte 
van het belastbare inkomen kan bepalen. Uiteraard is dit 
een vereiste, maar dan wel een inhoudelijk en geen formeel.

24 De redactie Vakstudie lijkt eveneens van mening te zijn dat indien sprake 
is van een formeel gebrek, de gelegenheid zou moeten worden geboden 
dit verzuim te herstellen. Zie hiervoor: Vakstudie Algemeen Deel, art. 8 
AWr, aant. 2.6.3.

25 De aangifteplichtige voerde dit aan in verband met het pleitbaar stand-
punt.
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De Hoge Raad heeft echter besloten om de zaak toch af 
te doen met toepassing van art. 8 lid 1 AWR. Dit heeft er 
dan ook voor gezorgd dat op kunstmatige wijze – naast 
de formele gebreken – een aparte categorie gebreken is 
gecreëerd in art. 8 AWR op basis waarvan niet de vereiste 
aangifte is gedaan. Namelijk het gebrek naar aanleiding 
van het niet beantwoorden van de informatieve vragen. Dit 
is naar mijn mening onnodig nu sprake was van een inhou-
delijk gebrek op basis waarvan niet de vereiste aangifte was 
gedaan. Overigens zou de onduidelijkheid bij het beant-
woorden van vragen in de aangifte heel eenvoudig kunnen 
worden voorkomen. Indien de belastingplichtige de moge-
lijkheid wordt geboden om met ‘ja’ of ‘nee’ te antwoorden is 
direct duidelijk of sprake is van een formeel gebrek op basis 
van art. 8 AWR (indien beide vakjes niet zijn aangekruist) 
of van een inhoudelijk gebrek (indien één van de vakjes in 
strijd met de waarheid is aangekruist). In dit laatste geval is 
art. 8 AWR naar mijn mening niet van toepassing.

5. Conclusie

Met het arrest heeft de Hoge Raad ‘duidelijkheid’ verschaft 
over de vraag die reeds meerdere jaren boven de markt 
hing. Het niet aankruisen van betrokkenheid bij een trust-
vraag leidt in de regel tot omkering en verzwaring van 
de bewijslast. De onderbouwing van de Hoge Raad heeft 
naar mijn mening echter enkel voor meer onduidelijkheid 

gezorgd. Een van de meest in het oog springende punt is 
dat wordt getornd aan de rechtsbescherming van de belas-
tingplichtige ten behoeve van de (vergemakkelijking van de 
onderzoeksplicht van de) inspecteur. Dit is een ontwikke-
ling die nauwlettend gevolgd dient te worden. 

Verder heeft de Hoge Raad het onnodig ingewikkeld 
gemaakt. Reeds alle instrumenten waren voorhanden om 
in onderhavige zaak tot de conclusie te komen dat niet de 
vereiste aangifte is gedaan. Dit al op basis van de reeds 
bestaande jurisprudentie dat een inhoudelijk gebrek in de 
aangifte tot omkering en verzwaring kan leiden indien de 
uit de aangifte verschuldigde belasting, absoluut relatief en 
aanzienlijk te laag is. Het arrest heeft in de literatuur dan 
ook tot veel discussie geleid en ik denk dat er nog meer 
voer is voor discussie in de toekomst. Dit kan naar mijn 
mening worden voorkomen door duidelijke en volledige 
antwoordmogelijkheden op te nemen in de aangifte zodat 
in één oogopslag kan worden gezien of sprake is van een 
formeel gebrek op basis van art. 8 AWR, of dat sprake is 
van een (eventueel) inhoudelijk gebrek omdat een vraag 
onjuist is beantwoord. 
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