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1.1. Inleiding 

 
De meest massale vorm van informatieverstrekking door belasting-
plichtigen aan de fiscus is ongetwijfeld het doen van aangifte. De uit-
reiking en verwerking van aangiftebiljetten, in de wet 'uitnodiging tot 
het doen van aangifte' genoemd, is een massaal proces. Daarom 
speelt automatisering daarbij een belangrijke rol. Toch is het wettelijk 
kader, de artt. 6 tot en met 10 AWR, sinds de invoering daarvan in 
1959 niet wezenlijk veranderd. 
 
 
1.2. Aangifteplicht 

 

1.2.1. Aangifteplicht vloeit niet rechtstreeks voort uit de wet 

 
De verplichting tot het doen van aangifte vloeit niet rechtstreeks 
voort uit de wet, maar ontstaat door het uitreiken door de inspecteur 
van een uitnodiging tot het doen van aangifte.1 De aangifteverplich-
ting houdt in dat op de in het aangiftebiljet gestelde vragen moet 
worden geantwoord door het aangiftebiljet in te vullen, en dat het 
ingevulde en ondertekende aangiftebiljet met de daarbij gevraagde 
bescheiden moet worden ingeleverd. Tot de aangifteplicht behoort 
niet het beantwoorden van aanvullende vragen die de inspecteur na-
derhand stelt.2 Deze vallen onder het bereik van het in hoofdstuk 3 
behandelde art. 47 AWR. 
 
  

                                                 
1
 Kamerstukken II 1955/56, 4080, nr. 3, p. 14. 
2
 Kamerstukken II 1994/95, 24 341, nr. 3, p. 2. 



1.2.2. Verplichting om te verzoeken om een uitnodiging tot het 

doen van aangifte 

 
Art. 6, lid 3, AWR bepaalt dat nadere regels kunnen worden gesteld 
waarin wordt bepaald wanneer een belastingplichtige of inhoudings-
plichtige zelf om een uitnodiging tot het doen van aangifte, met ande-
re woorden om uitreiking van een aangiftebiljet3, dient te vragen. 
Deze nadere regels zijn te vinden in art. 2 en 3 Uitv. Reg. AWR. 
Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen aanslagbelastingen (art. 
2) en aangiftebelastingen (art. 3). 
 
Voor aanslagbelastingen geldt als hoofdregel dat de belastingplichti-
ge, als hij niet binnen zes maanden na het ontstaan van de belasting-
schuld door de inspecteur is uitgenodigd tot het doen van aangifte, 
zelf binnen twee weken na het verstrijken van die zesmaandstermijn 
om uitreiking van een aangiftebiljet dient te verzoeken. In de geval-
len waarin de belastingschuld pas kan worden vastgesteld na afloop 
van het tijdvak waarover de belasting wordt geheven, geldt als tijd-
stip voor het ontstaan van de belastingschuld het tijdstip waarop het 
tijdvak eindigt. Voor de inkomstenbelasting is dat, behoudens geval-
len van overlijden of emigratie, dus het einde van het kalenderjaar: 
31 december. Er moet dan binnen twee weken na 30 juni - zes 
maanden na 31 december - worden verzocht om een uitnodiging tot 
het doen van aangifte. Het verzoek moet dus uiterlijk 14 juli worden 
gedaan.  
 
De verplichting om te verzoeken om uitnodiging tot het doen van 
aangifte geldt niet als er over het heffingstijdvak al een aanslag is 
opgelegd, of als redelijkerwijs aannemelijk is dat, na verrekening van 
voorheffingen, geen belasting zal zijn verschuldigd of geen aanslag 
zal worden opgelegd. 
 
  

                                                 
3
 In de wet en de uitvoeringsregeling wordt echter niet gesproken van een ver-

zoek om uitreiking van een aangiftebiljet omdat de aangifte op papier wordt 
vervangen door een meer abstract systeem, waarbij slechts de essentialia van 
de aangifte in de wet zijn neergelegd. De verschillende vormen van aangifte, 
de modaliteiten – zowel de schriftelijke als de elektronische aangifte -, worden 
nader uitgewerkt in de Uitvoeringsregeling (Kamerstukken II 1994/95, 24 
341, nr. 3, p. 7). 



Er is geen verplichting om te verzoeken om een uitnodiging tot het 
doen van aangifte indien de belastingplichtige de in de aangifte ge-
vraagde gegevens en bescheiden binnen de genoemde periode op 
andere wijze verstrekt en het stuk waarin deze gegevens zijn opge-
nomen duidelijk, stellig en zonder voorbehoud opstelt en onderte-
kent.4 
 
Voor de erfbelasting geldt een termijn van acht maanden na het 
overlijden van de erflater. Voor de schenkbelasting is de termijn twee 
maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de belastbare schen-
king heeft plaatsgevonden. 
 
Voor aangiftebelastingen moet de belastingplichtige of inhoudings-
plichtige, die niet reeds is uitgenodigd tot het doen van aangifte, daar 
voor het tijdstip waarop de belasting moet worden betaald alsnog zelf 
om verzoeken. Voor de zogenoemde artikel-4-lichamen uit de WBR 
gelden aanvullende bepalingen.5 
 
1.2.3. Sanctie bij ten onrechte niet verzoeken om uitnodiging tot 

het doen van aangifte 

 

Het niet verzoeken om een uitnodiging tot het doen van aangifte 
vormt een overtreding waarvoor op grond van art. 67ca, lid 1, AWR 
een verzuimboete van maximaal € 4.920 kan worden opgelegd.  

 
1.2.4. Facultatief verzoek 

 
Naast de verplichte verzoeken om uitnodiging tot het doen van aan-
gifte, is er in de inkomstenbelasting ook een facultatief verzoek om 
uitnodiging tot het doen van aangifte mogelijk, namelijk het verzoek 
om uitreiking van een T-biljet.6 Ondanks dit facultatieve karakter is 
het indienen van een T-biljet ook het doen van een aangifte.7 Het 
opzettelijk onjuist indienen van een T-biljet is ook strafbaar.8 
 
1.2.5. Uitreiking 

 
Art. 6, lid 1, AWR bepaalt dat de inspecteur aan de vermoedelijk be-
lastingplichtige of inhoudingsplichtige een uitnodiging tot het doen 
van aangifte stuurt.  

                                                 
4
 Zie hiervoor art. 21, lid 2, Uitv. Reg. AWR. 
5
 Zie hiervoor de leden 2 en 3 van art. 3 Uitv. Reg. AWR. 
6
 Art. 9.4, lid 1, letter b, Wet IB. 
7
 Kamerstukken II 1990/91, 21 221, nr. 5, p. 37. 
8
 HR 5 juli 2011, nr. 08/04258, NJ 2011, 323. 



In art. 4a Uitv. Reg. AWR is bepaald dat hij dit doet door de uitreiking 
of toezending van een aangiftebrief. Het is niet noodzakelijk dat de 
uitreiking geschiedt door een vertegenwoordiger van de Belasting-
dienst. Een verzending per post valt ook onder het begrip uitreiking. 
Volgens art. 4a, lid 2, Uitv. Reg. AWR kan, indien de aangifte inge-
volge art. 20 Uitv. Reg. AWR elektronisch wordt gedaan, de aangifte-
brief langs elektronische weg worden verzonden.  
 
De bevoegdheid van de inspecteur om een uitnodiging tot het doen 
van aangifte uit te reiken is in beginsel een discretionaire bevoegd-
heid. Volgens de wetgever wordt deze discretionaire bevoegdheid 
echter ingeperkt door de eis dat er een vermoeden moet zijn van be-
lastingplicht of inhoudingsplicht.9 Strikte willekeur zou hierdoor voor-
komen moeten worden. 

 
1.2.6. Tijdig indienen van aangiften 

 
Art. 9 AWR regelt de aangiftetermijn. De door de inspecteur te stellen 
termijn voor het indienen van de aangifte bedraagt tenminste één 
maand. Indien de inspecteur de eerder door hem gestelde termijn op 
verzoek van de belastingplichtige verlengt, mag hij aan die verlen-
ging voorwaarden verbinden. Deze voorwaarden kunnen betrekking 
hebben op de aanlevering van gegevens voor het opleggen van een 
voorlopige aanslag.10 Het stellen van een aangiftetermijn of het stel-
len van voorwaarden voor verlenging van de aangiftetermijn zijn 
geen voor bezwaar vatbare beschikkingen. Deze beslissingen kunnen 
dus ook niet, althans niet rechtstreeks, aan de rechter worden voor-
gelegd. Dat is een bewuste keuze van de wetgever geweest.11 
 
Vanzelfsprekend kunnen aanmaningen voor het doen van aangifte 
niet eerder worden verstuurd dan na het verstrijken van de gestelde 
termijn.12 
 
Ook voor aangiftebelastingen geldt dat de inspecteur een termijn kan 
stellen waarbinnen de aangifte dient te worden gedaan.  
  

                                                 
9
 Kamerstukken II 1955/56, 4080, nr. 5, p. 5. 
10
 Art. 23 Uitv. Reg. AWR. 

11
 Kamerstukken II 1958/59, 4080, nr. 7a, p. 6. 

12
 Art. 9, lid 3, AWR. 



Deze termijn dient zowel bij aangiftebelastingen over een tijdvak, als 
bij aangiftebelastingen die niet over een bepaald tijdvak worden ge-
daan, tenminste één maand te zijn.13 Onder voorwaarden kan uitstel 
voor de indiening worden verleend.14 
 
 
1.3. Wat is een aangifte? 

 

1.3.1. Aangiftebrief of -biljet 

 
De wetgever heeft geen definitie gegeven van het begrip 'aangifte'. 
Feteris15 geeft als definitie: 
 

"De aangifte is een verklaring waarin iemand die (vermoedelijk) be-
lastingplichtig is door middel van antwoorden op een reeks stan-

daardvragen informatie aan de overheid verstrekt die voor de heffing 

van belang kan zijn. De gevraagde informatie is van dien aard dat op 

basis daarvan, bij juiste beantwoording van de gestelde vragen, de 

hoogte van de belastingschuld kan worden bepaald." 
 
Uit de aangiftebrief moet, zo volgt uit art. 4a, lid 1, Uit. Reg. AWR, 
het volgende blijken: 
 
1. De wijze van het doen van aangifte; 
2. Een omschrijving van de gevraagde gegevens of bescheiden; 
3. De termijn waarbinnen aangifte moet worden gedaan. 
 
Het doen van aangifte is het op de in de aangiftebrief aangegeven 
wijze inleveren of toezenden van de gevraagde gegevens of beschei-
den.16 Dit blijkt ook uit de parlementaire behandeling, waarin de wet-
gever overigens niet sprak van een aangiftebrief, maar van een aan-
giftebiljet17: 
 
  

                                                 
13
 Art. 10, lid 2, AWR. 

14
 Art. 10, lid 3, AWR. 

15
 M.W.C. Feteris, Heffing van belasting door middel van betaling op aangifte, 

Deventer: Kluwer 2005, p. 103. 
16
 Zie art. 20, lid 1, Uitv. Reg. AWR. 

17
 Kamerstukken II 1955/56, 4080, nr. 5, p. 6. 



"Naar aanleiding van de door deze leden, kennelijk met betrekking tot 
belastingen, welke bij wege van aanslag worden geheven, gestelde 

vraag naar de draagwijdte van de term "een aangiftebiljet", moge de 

eerste ondergetekende opmerken, dat artikel 6, eerste lid, ziet op het 

aangiftebiljet, waarin gegevens worden gevraagd ten behoeve van de 

vaststelling van de definitieve aanslag." 
 
Ten aanzien van aangiftebelastingen is dit nauwelijks anders. Doel-
stelling is dan niet de vaststelling van de definitieve aanslag door de 
inspecteur, maar controle van en koppeling aan de betaling door de 
ontvanger.  
 
In de uitnodiging tot het doen van aangifte worden vragen gesteld en 
kan worden verzocht om overlegging van bescheiden en andere ge-
gevensdragers of de inhoud daarvan (bijlagen) waarvan de kennis-
neming voor de heffing van belasting van belang kan zijn.18 Tijdens 
de parlementaire behandeling is hierover onder meer opgemerkt19: 
 
"Met "bescheiden" zijn bijvoorbeeld bedoeld afschriften van de balans 
en winst- en verliesrekening, specificaties (van effectenbezit) e.d.; 

echter nimmer originele bewijsstukken (akten, polissen e.d.). Dit 

blijkt duidelijk uit de term "overleggen" (…). De hier bedoelde be-

scheiden maken een integrerend onderdeel uit van de aangifte. In 

tegenstelling met originele stukken, waarvan slechts inzage kan wor-

den gevorderd, worden deze bescheiden derhalve niet teruggegeven 

aan belastingplichtigen." 
 
Onjuistheden of onvolledigheden in de bescheiden hebben, omdat ze 
deel uitmaken van de aangifte, tot gevolg dat ook de aangifte op dat 
onderdeel onjuist of onvolledig is.  
 
Onder bescheiden en andere gegevensdragers worden hier niet be-
grepen bescheiden en andere gegevensdragers welke plegen te wor-
den opgemaakt om te dienen als bewijs tegenover derden. Dit is op-
genomen in het tweede lid van art. 7 AWR, om er geen misverstan-
den over te laten bestaan dat bij de aangifte geen originele stukken 
worden opgevraagd die niet worden teruggegeven.20 
 

                                                 
18
 Zie hiervoor art. 7 AWR. 

19
 Kamerstukken II 1957/58, 4080, nr. 7, p. 7. 

20
 Kamerstukken II 1957/58, 4080, nr. 7, p. 7. 



Met de vaststelling van de in de uitnodiging tot het doen van aangifte 
of het aangiftebiljet gevraagde gegevens staat de omvang van de 
aangifteverplichting vast.21 
 
1.3.2. Bijzondere aangiften 

 
Voor de overdrachtsbelasting geldt, op één uitzondering na, dat aan-
gifte geschiedt door het aanbieden van de notariële akte ter registra-
tie.22 De verschuldigde belasting wordt vermeld in een aan de voet 
van de akte gestelde, door de verkrijger of namens deze door de no-
taris ondertekende verklaring. Deze aangifte kan ook elektronisch 
worden gedaan. Dit kan worden gedaan door een afschrift van de 
notariële akte, vergezeld van het daartoe door de Belastingdienst 
beschikbaar gestelde voorblad, langs elektronische weg ter registratie 
aan te bieden. Het voorblad treedt dan in de plaats van de voetver-
klaring. 
 
De in art. 54 WBR verplichte melding van de verkrijging van de eco-
nomische eigendom van een onroerende zaak dient te geschieden 
door het duidelijk, stellig en zonder voorbehoud invullen, onderteke-
nen en inleveren of toezenden van het door de inspecteur uitgereikte 
of toegezonden meldingsbiljet.23  
 
1.3.3. Elektronische aangiften 

 
Het tweede lid van art. 20 Uitv. Reg. AWR bepaalt dat in de volgende 
gevallen verplicht elektronisch aangifte wordt gedaan: 
 
1. Voor de inkomstenbelasting: binnenlands belastingplichtige 

ondernemers; 
2. Voor de vennootschapsbelasting: binnenlands belastingplichti-

gen; 
3. Voor de omzetbelasting: de in Nederland wonende of geves-

tigde ondernemer of diens fiscaal vertegenwoordiger; 
4. De loonbelasting; 
5. Een accijns; 
6. De verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en enkele 

andere producten; 
7. De verpakkingenbelasting. 
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 Kamerstukken II 1994/95, 24 341, nr. 3, p. 2. 

22
 Zie hiervoor art. 21a Uitv. Reg. AWR. 

23
 Zie hiervoor art. 21b Uitv. Reg. AWR. 



Voor deze belastingen is een 'elektronisch aangiftebiljet' vastge-
steld.24 In gevallen waarin het voor de belastingplichtige onredelijk 
bezwarend is om elektronisch aangifte te doen kan voor maximaal 
één jaar ontheffing worden gevraagd.25  
 
Over het opvragen van bescheiden en andere gegevensdragers in 
elektronische aangiftebiljetten is door de staatssecretaris opgemerkt 
dat bij elektronische aangiftebiljetten uiteraard geen andere gege-
vens worden gevraagd dan bij papieren aangiftebiljetten, maar dat de 
vormgeving wel verschilt. Bij elektronische aangiftebiljetten zullen de 
bijlagen zijn geïntegreerd in de software van het elektronische aangif-
tebiljet.26 
 
1.3.4. Bijlagen (bij elektronische aangiften) 

 
Over het ontbreken van de mogelijkheid om (papieren) bijlagen bij 
een elektronische aangifte te voegen is door de Staatssecretaris van 
Financiën in de Tweede Kamer het volgende opgemerkt: 
 
"Bij de elektronische aangifte kunnen geen papieren bijlagen en der-
gelijke worden meegezonden. Hiervoor zijn de volgende oplossingen 

gevonden. 

(…) Verzoeken van de aangifteplichtige zelf kunnen worden verwerkt 

in het (al dan niet elektronische) aangiftebiljet zelf. Dergelijke ver-

zoeken worden thans veelal gedaan door het invullen van een hokje 

op (het) aangiftebiljet. 

(…) Bij gezamenlijke verzoeken is het probleem dat twee elektroni-

sche handtekeningen moeten worden geplaatst. Dit probleem wordt 

opgelost door naast de elektronische aangifte van de belastingplichti-

ge een apart bericht te verzenden waarin de tweede ondertekenaar 

verklaart mede het in de aangifte van de ander opgenomen verzoek 

te doen. De twee verklaringen tezamen (aangifte en afzonderlijke 

verklaring) zijn dan het gezamenlijke verzoek. Voor de verklaring van 

de tweede ondertekenaar van het verzoek geldt dat deze wordt ge-

daan volgens dezelfde regels als die welke gelden voor de aangifte."27 
 
Bij papieren aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 
worden gegevens met betrekking tot de winst uit onderneming ver-
strekt door middel van het bijvoegen van (papieren) jaarstukken.  

                                                 
24
 Kamerstukken II 1994/95, 24 341, nr. 3, p. 8. 

25
 Art. 20, lid 3, Uitv. Reg. AWR. 

26
 Kamerstukken II 1994/95, 24 341, nr. 3, p. 9. 

27
 Kamerstukken II 1994/95, 24 341, nr. 3, p. 4. 



Voor het verstrekken van deze winstgegevens bij elektronische aan-
giften heeft de Belastingdienst een format vastgesteld in de vorm van 
'standaardjaarstukken' die onderdeel uitmaken van het elektronisch 
aangiftebiljet.  
 
1.3.5. Aangifte bij aangiftebelastingen 

 
Bij aangiftebelastingen dient de aangifte niet om de inspecteur in 
staat te stellen de materiële belastingschuld te formaliseren. De be-
lasting-, inhoudings- of afdrachtplichtige stelt zelf de hoogte van de 
materiële belastingschuld vast en zorgt voor betaling op aangifte. De 
aangifte heeft in het heffings- en invorderingsproces dan ook de func-
tie van een geleideformulier. Het stelt de ontvanger in staat de bin-
nengekomen betaling te koppelen aan een belasting-, inhoudings- of 
afdrachtplichtige, aan een belasting en aan een tijdvak.28  
 
De aangifte heeft in het hele heffingsproces bij aangiftebelastingen 
een beperkt belang. Dit blijkt volgens Feteris29 onder meer uit het feit 
dat het niet of niet tijdig doen van aangifte, terwijl de verschuldigde 
belasting wel is betaald, niet kan leiden tot een naheffingsaanslag.30 
Ook in de geringe bestuurlijke boete van art. 67b AWR voor het niet 
of niet tijdig doen van de aangifte ziet Feteris een argument voor het 
beperkte belang van de aangifte bij aangiftebelastingen.  
 
Hoewel deze constateringen juist zijn, moet ook bij aangiftebelastin-
gen het belang van de aangifte niet worden onderschat. Ook bij aan-
giftebelastingen leidt het niet doen van de vereiste aangifte immers 
tot omkering en verzwaring van de bewijslast.31 Bovendien heeft de 
aangifte, ook bij aangiftebelastingen, tevens een strafrechtelijk as-
pect. De aangifte behelst immers tevens een verklaring van de belas-
ting-, inhoudings- of afdrachtplichtige over de belastbare feiten en de 
materiële verschuldigdheid.  
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 Kamerstukken II 1993/94, 23 470, nr. 3, p. 41. 

29
 M.W.C. Feteris, Heffing van belasting door middel van betaling op aangifte, 

 Deventer: Kluwer 2005, p. 106. 
30
 HR 8 januari 1997, BNB 1997/68. 

31
 Art. 25, lid 3, AWR en art. 27e AWR. 



1.4. Wijze van invullen 

 

1.4.1. Een aangifte moet worden ondertekend 

 
Een aangiftebiljet moet niet alleen worden ingevuld, het moet ook 
worden ondertekend. Beide zijn volgens de Hoge Raad een onderdeel 
van het doen van aangifte.32 
 
1.4.2. Duidelijk, stellig en zonder voorbehoud 

 
Art. 8, lid 1, letter a, AWR verplicht de belastingplichtige of de inhou-
dingsplichtige die is uitgenodigd tot het doen van aangifte om de ge-
vraagde gegevens duidelijk, stellig en zonder voorbehoud op de bij 
ministeriële regeling aan te geven wijze in te vullen. Art. 8 AWR ver-
plicht dus niet om de aangifte naar waarheid in te vullen. Volgens de 
wetgever ligt die verplichting al besloten in de strafbaarstelling van 
het onjuist of onvolledig doen van de aangifte.33 
 
Het niet of niet volledig invullen van één of meer rubrieken van een 
aangiftebiljet, leidt er toe dat niet voldaan is aan de verplichting de 
aangifte voldoende duidelijk in te vullen, zelfs niet als de in te vullen 
gegevens blijken uit de meegestuurde bescheiden.34  
 
De belastingplichtige die een aan hem uitgereikt aangiftebiljet onin-
gevuld terugzendt, maar daarbij uitdrukkelijk en gemotiveerd aan-
geeft dat en waarom hij van mening is dat hij niet belastingplichtig is, 
kan geen verwijt worden gemaakt nalatig te zijn geweest in het doen 
van aangifte. Zelfs niet als later zijn standpunt door de rechter on-
juist wordt bevonden.35  
 
Het invullen van de gegevens met betrekking tot belastbare feiten in 
een ander tijdvak dan het tijdvak waarover aangifte moet worden 
gedaan, leidt er toe dat niet wordt voldaan aan de verplichting tot het 
doen van aangifte over het tijdvak waarvoor het aangiftebiljet is uit-
gereikt.36 
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 HR (strafkamer) 16 juni 1992, NJ 1992, 821. 

33
 Kamerstukken II 1955/56, 4080, nr. 3, p. 15 en Kamerstukken II 1957/58, 

 4080, nr. 7, p. 7. 
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 HR 27 maart 1996, BNB 1996/272. 

35
 HR 27 maart 1996, BNB 1996/273. 

36
 HR 23 februari 2000, BNB 2000/239. 



1.4.3. Terugkomen op een eerder in de aangifte ingenomen 

standpunt 

 

Een aangifte moet duidelijk, stellig en zonder voorbehoud worden 
ingevuld. Dat lijkt in te houden dat niet op een eerder in de aangifte 
ingenomen standpunt kan worden teruggekomen. De constante juris-
prudentie van de Hoge Raad luidt gelukkig anders.37 Al in 1950 over-
woog de Hoge Raad38: 
 
"Zolang niet op bindende wijze omtrent de grootte van het belastbaar 
bedrag over enig jaar is beslist, en het door de belastingplichtige in 

een vroeger jaar ingenomen standpunt geen gevolgen heeft gehad 

voor de aanslagregeling in volgende jaren, het een belastingplichtige 

vrijstaat op een waardering als voormeld terug te komen, gelijk ook 

de inspecteur tot zolang vrij is in het bepalen van zijn standpunt ter 

zake."  
 
1.4.4. Aanvullingen op de aangifte  

 

Aanvullingen op een ingediende aangifte maken onderdeel uit van die 
aangifte mits de aanvullingen worden ingediend voordat de aangifte 
heeft geleid tot het opleggen van een definitieve aanslag en de aan-
vullingen betrekking hebben op gegevens en bescheiden waarnaar in 
het aangiftebiljet is gevraagd. Indien de aanvullingen pas door de 
inspecteur worden ontvangen nadat hij de definitieve aanslag heeft 
vastgesteld, worden de aanvullingen geacht (een deel van) het be-
zwaarschrift te vormen.39 
 
 
1.5. Aangifteplicht en onschuldpresumptie 

 
Zoals alle informatieverplichtingen jegens de fiscus, kan in voorko-
mende gevallen de aangifteverplichting op (zeer) gespannen voet 
staan met de in, onder meer, art. 6 EVRM neergelegde onschuldpre-
sumptie.  
  

                                                 
37
 Zie onder meer HR 15 februari 1950, B 8775; HR 11 november 1953, BNB 

1953/339; HR 20 juni 1956, BNB 1956/245; HR 4 mei 1983, BNB 1983/194; 
HR 12 oktober 1988, BNB 1989/214. 

38
 HR 15 februari 1950, B 8775. 

39
 Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 29 juni 2005, NTFR 2006/65. 



Het feit dat bij een juiste indiening van de aangifte ook informatie 
wordt verstrekt over strafbare of beboetbare feiten staat volgens de 
Hoge Raad niet in de weg aan de verplichting om de aangifte in te 
dienen, of de bevoegdheid van de inspecteur om de indiening van de 
aangifte af te dwingen. De Hoge Raad overwoog dienaangaande40: 
 

"Ook de in artikel 6, lid 2, EVRM aan een ieder tegen wie een vervol-
ging is ingesteld, gegeven waarborg voor onschuldig te worden ge-

houden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan, doet niet 

af aan de omvang van vorenbedoelde aangifteplicht. Immers die ver-

plichting staat niet ten dienste van het op het spoor komen van straf-

bare feiten maar is met betrekking tot belastingen die bij wege van 

aanslag worden geheven, erop gericht de inspecteur een hulpmiddel 

te verschaffen tot het opleggen van de aanslag en zij is dan ook niet 

van dien aard dat van de wettelijke regeling van de aangifteplicht zou 

moeten worden gezegd dat zij berust op een door artikel 6, lid 2, 

EVRM verboden veronderstelling van schuld." 
 
Het is echter de vraag in hoeverre dit oordeel nog houdbaar is. In dat 
kader wordt hier volstaan met een verwijzing naar hoofdstuk 15.   
 
 
1.6. Gevolgen van het niet voldoen aan de aangifteplicht 

 
Het niet voldoen aan de aangifteplicht kan een aantal sancties oproe-
pen. Deze zijn onder te verdelen in: 
 
1. Verzuimboeten wegens het niet of niet tijdig indienen van de 

aangifte41; 
2. Vergrijpboeten wegens het opzettelijk niet of onjuist indienen 

van de aangifte42; 
3. Strafrechtelijke vervolging met als mogelijke straffen niet al-

leen geldboeten, maar ook vrijheids- en taakstraffen, wegens 
het opzettelijk niet, niet tijdig of opzettelijk onjuist of onvolle-
dig doen van een bij de belastingwet voorziene aangifte.43 

 
De verzuimboete wegens het ten onrechte niet verzoeken om een 
uitnodiging tot het doen van aangifte kwam al in paragraaf 1.2.3. aan 
de orde. 
 

                                                 
40
 HR 11 december 1991, BNB 1992/243. 

41  Artt. 67a en 67b AWR. 
42
  Artt. 67d en 67e AWR. 

43
 Art. 69 AWR. 



Naast bestraffende maatregelen kan het niet voldoen aan de aangif-
teplicht ook leiden tot een procedurele maatregel: de omkering en 
verzwaring van de bewijslast indien niet de 'vereiste aangifte' is ge-
daan.44 Het niet doen van de 'vereiste aangifte' is niet hetzelfde als 
het onjuist of onvolledig doen van een 'bij de belastingwet voorziene 
aangifte'. De omkering en verzwaring van de bewijslast knoopt dus 
aan bij een ander feit. De omkering en verzwaring van de bewijslast 
worden uitgebreid beschreven in hoofdstuk 14 van dit boek. Hierna 
zal nog wel worden ingegaan op het begrip 'de vereiste aangifte'. 
 
 
1.7. Verzuimboeten 

 
Het niet of niet binnen de door de inspecteur gestelde termijn indie-
nen van een aangifte is een verzuim. Deze verzuimen zijn beboetbaar 
zonder dat daarvoor vereist is dat sprake is van opzet of grove 
schuld. De simpele constatering dat de aangifte niet binnen de ge-
stelde termijn is ingediend, is voldoende om de boete op te kunnen 
leggen. Indien de aangifteplichtige echter een (geslaagd) beroep doet 
op de afwezigheid van alle schuld (avas), dan dient een verzuimboete 
achterwege te blijven.45 Volgens de Hoge Raad kan een inhoudings-
plichtige zich met succes op avas beroepen indien hij stelt, en bij be-
twisting aannemelijk maakt, dat hij alle in de gegeven omstandighe-
den van hem in redelijkheid te vergen zorg heeft betracht om te be-
werkstelligen dat het verschuldigde bedrag tijdig op de rekening van 
de Belastingdienst zou zijn bijgeschreven.46 In dit arrest ging het om 
de afdracht op aangifte, maar de overweging van de Hoge Raad is 
evenzeer van toepassing op de indiening van de aangifte.  
  

                                                 
44
 Artt. 25, lid 3 en art. 27e AWR. 

45
 Par. 4 BBBB. 

46
 HR 15 juni 2007, nr. 42687, BNB 2007/251. Zie voor andere geslaagde be-

roepen op avas: Rb Haarlem 16 augustus 2007, NTFR 2007/1581; Rb Leeu-
warden 23 november 2007, NTFR 2008/43; Hof Leeuwarden 23 januari 2007, 
NTFR 2007/260; Hof Arnhem 21 januari 2008, NTFR 2008/262; Hof 's-
Hertogenbosch 22 juni 2012, NTFR 2012/1831; Rb Arnhem 8 september 
2011, NTFR 2011/2674. 



In de praktijk blijkt dat de bewijslast van avas bij de aangifteplichtige 
wordt gelegd47 en hij daar maar zelden in slaagt.48 
 
Op de inspecteur rust geen verplichting om, voorafgaand aan het 
opleggen van een verzuimboete, te onderzoeken of er sprake is van 
avas.  
 
Indien door middel van één aangiftebiljet voor meerdere heffingen 
aangifte wordt gedaan, zoals bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting 
en premieheffing volksverzekeringen, is bij niet (tijdig) indienen van 
de aangifte sprake van evenzovele beboetbare verzuimen. Volgens de 
Hoge Raad brengt het evenredigheidsbeginsel van art. 3:4, lid 2, 
Awb, dan met zich mee dat de omvang van de boeten wordt beperkt 
tot het maximum van de boete die voor één van de verzuimen kan 
worden opgelegd.49 Dit mag het zwaarst te beboeten verzuim zijn, 
bijvoorbeeld als gevolg van de toepassing van verzuimreeksen. 
 
De hoogte van de verzuimboeten wordt bepaald door de soort belas-
ting waarvoor aangifte moest worden gedaan, en in een aantal geval-
len ook door hoe vaak het verzuim reeds eerder is begaan.  
 
Voor de aanslagbelastingen bepaalt art. 67a AWR dat het boete-
maximum € 4.920 bedraagt. In paragraaf 21 BBBB is het beleid na-
der uitgewerkt. Het beleid maakt onderscheid tussen aangiften in-
komstenbelasting en vennootschapsbelasting. Voor het niet of te laat 
indienen aangiften van inkomstenbelasting bedraagt de boete € 226 
ingeval van een eerste verzuim. Bij een tweede achtereenvolgend 
verzuim bedraagt de boete 20% van het maximum, ofwel € 984. 
Voor het niet of te laat indienen van aangiften vennootschapsbelas-
ting is de verzuimboete echter aanzienlijk hoger, 50% van het wette-
lijk maximum, ofwel € 2.460.  
  

                                                 
47
 Hof Arnhem 11 september 2001, NTFR 2001/1381; Hof Arnhem 13 september 

2001, NTFR 2001/1414; Hof Arnhem 19 september 2001, NTFR 2011/1415 en 
Hof Arnhem 31 augustus 2004, NTFR 2004/1514. 

48
 Hof 's-Gravenhage 10 juli 2002, NTFR 2002/1279 in stand gelaten in HR 11 

februari 2005, NTFR 2005/265; Hof Amsterdam 26 augustus 2010, NTFR 
2010/2440; Rb Breda 26 april 2012, NTFR 2012/1959; Hof Arnhem 24 april 
2012, NTFR 2012/1503; Rb Haarlem 17 november 2011, NTFR 2012/348. 

49
 HR 13 augustus 2004, NTFR 2004/1238. 



De vraag of dit onderscheid tussen inkomstenbelasting en vennoot-
schapsbelasting gerechtvaardigd is, heeft geleid tot een stortvloed 
aan jurisprudentie.50  
 
De lagere rechters blijken verdeeld over het antwoord op deze vraag. 
Ons spreekt de benadering van rechtbank Breda van 25 oktober 2011 
aan waarbij wordt beoordeeld of, buiten het juridische kader, de fei-
telijke omstandigheden van de (éénmans) B.V. vergelijkbaar zijn met 
die van een eenmanszaak. 
 
Voor de aangiftebelastingen bepaalt art. 67b AWR dat het boete-
maximum voor het niet of te laat doen van aangifte € 123 bedraagt. 
Daarop bestaat één uitzondering: voor het niet of te laat doen van 
een aangifte loonbelasting bedraagt de maximumboete € 1.230. Het 
beleid is nader uitgewerkt in paragraaf 22 respectievelijk 22a BBBB. 
Ingeval van te late indiening van een aangifte, legt de inspecteur een 
boete op van 50% van het wettelijk maximum. Het beleid kent een 
coulanceperiode: bij indiening van de aangifte binnen zeven dagen na 
afloop van de wettelijke termijn wordt geen boete opgelegd. Alleen 
als de aangifteplichtige stelselmatig in verzuim is, wordt een boete 
tot het maximum opgelegd. 
 
Indien de inspecteur op grond van art. 67c AWR een verzuimboete 
oplegt omdat er te weinig belasting op aangifte is betaald tengevolge 
van het feit dat te laat of te weinig belasting is aangegeven, leidt dat 
op grond van paragraaf 24 BBBB tot een hogere verzuimboete dan 
wanneer 'slechts' te weinig of te laat is betaald op een overigens juis-
te aangifte. 
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 Hof Amsterdam 6 september 2012, NTFR 2012/2449; Hof Amsterdam 6 sep-

tember 2012, NTFR 2012/2448; Hof Amsterdam 6 september 2012, NTFR 
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1.8. Vergrijpboeten 

 
Bij aanslagbelastingen kan een vergrijpboete worden opgelegd op 
grond van art. 67d en 67e AWR. Het gaat dan om het opzettelijk niet, 
onjuist of onvolledig doen van de aangifte (art. 67d) of wanneer het 
aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige is te wijten dat de 
aanslag te laag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is ge-
heven (art. 67e). Bij aangiftebelastingen is de vergrijpboete geregeld 
in art. 67f AWR. Dit artikel neemt als beboetbaar feit het niet, gedeel-
telijk niet of niet binnen de wettelijke termijn betalen van de belas-
ting die op aangifte moet worden gedaan of afgedragen. Hoewel er 
dus wel een duidelijke koppeling is met de aangifte, is het niet de 
onjuistheid of het geheel niet doen van aangifte die leidt tot het op-
leggen van een boete. 
 
Hof Amsterdam (belastingkamer) heeft geoordeeld dat geen sprake is 
van een onjuiste of onvolledige aangifte indien de belastingplichtige 
in zijn aangifte alle gegevens vermeldt die de inspecteur nodig heeft 
om een juiste aanslag op te kunnen leggen.51  
 
De vergrijpboeten van de artt. 67d en 67e AWR worden uitgedrukt in 
een percentage van de belasting die als gevolg van het opzettelijk 
handelen of nalaten van de belastingplichtige aanvankelijk niet of te 
weinig is geheven. Deze boetegrondslag kan met toepassing van de 
omkering en verzwaring van de bewijslast zijn vastgesteld. Voor een 
uitgebreide beschrijving van de verhouding tussen de omkering en de 
verzwaring van de bewijslast en de boetegrondslag voor vergrijpboe-
ten wordt verwezen naar hoofdstuk 14.  
 
Het door de inspecteur te hanteren boetepercentage bedraagt ten 
hoogste 100% of, voor zover de aanslag betrekking heeft op belast-
baar inkomen als bedoeld in art. 5.1 van de Wet inkomstenbelasting 
200152, 300%.53 Het boetebeleid ter zake van vergrijpboeten is neer-
gelegd in hoofdstuk 3 van het BBBB. Bij grove schuld bedraagt het 
boetepercentage 25%, bij opzet 50%.54 Als de boete betrekking heeft 
op de inkomstenbelasting over inkomen uit sparen en beleggen zijn 
deze percentages 75 en 150%.  
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 Hof Amsterdam 20 augustus 2003, NTFR 2003/1593. 

52
 Inkomen uit sparen en beleggen, meestal aangeduid als box 3. 

53
 Art. 67d, lid 5, en art. 67e, lid 6, AWR.  

54
 Par. 25 BBBB. 



Ingeval van recidive wordt de vergrijpboete verdubbeld.55 Ingeval 
van strafverzwarende omstandigheden zoals listigheid, valsheid en 
samenspanning legt de inspecteur een vergrijpboete op tot het wette-
lijk maximum.56 
 
 
1.9. Samenloop verzuim- en vergrijpboeten 

 
Van de inspecteur wordt verwacht dat hij een zeer zorgvuldige afwe-
ging maakt bij de keuze tussen de hem ter beschikking staande sanc-
tiemogelijkheden.57 
 
Tot 1 januari 2012 kon de inspecteur, nadat hij een verzuimboete had 
opgelegd, op een later moment voor de zelfde gedraging geen ver-
grijpboete meer opleggen.  
 
Dat kon hij ook niet als hij pas later op de hoogte raakte van de ver-
wijtbaarheid van de gedraging die een vergrijpboete in plaats van een 
verzuimboete rechtvaardigde. Omdat de wetgever dit ongewenst 
achtte is het huidige art. 67q AWR ingevoerd. Als sprake is van 
'nieuwe bezwaren' kan de inspecteur alsnog een vergrijpboete opleg-
gen. De eerder opgelegde verzuimboete wordt dan verrekend met de 
vergrijpboete. Van 'nieuwe bezwaren' is uitsluitend sprake in geval 
van verklaringen van de belastingplichtige of inhoudingsplichtige of 
van derden of boeken, bescheiden en andere gegevensdragers of de 
inhoud daarvan, welke later bekend zijn geworden of niet zijn onder-
zocht.  
 
Met name de laatste toevoeging 'niet zijn onderzocht' staat op ge-
spannen voet met het rechtszekerheidsbeginsel. Het lijkt de inspec-
teur in staat te stellen eerdere missers in het onderzoek te herstellen 
of bij een wijziging van inzicht alsnog over te gaan tot het opleggen 
van een vergrijpboete.58 Ons is nog geen rechtspraak met betrekking 
tot dit artikel bekend. 
 
Als geen sprake is van één en dezelfde gedraging is het wel mogelijk 
om zowel een verzuim- als een vergrijpboete op te leggen.  
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Een aangifte voor een aanslagbelasting kan zowel niet op tijd zijn 
ingediend - beboetbaar op grond van art. 67a AWR - , als onjuist - 
beboetbaar op grond van art. 67d AWR. Voor een verdere beschrij-
ving van de samenloopregelingen tussen de verschillende sanctiebe-
palingen wordt verwezen naar hoofdstuk 14. 
 
 
1.10. Strafrechtelijke vervolging 

  

1.10.1. Bij de belastingwet voorziene aangifte 

 

Art. 69 AWR knoopt voor de strafbaarstelling van het onjuist of onvol-
ledig doen van aangifte aan bij het begrip 'de bij de belastingwet 
voorziene aangifte'. Onder het doen van aangifte in de zin van art. 69 
AWR, dient te worden verstaan het doen van aangifte als bedoeld in 
art. 8 AWR.59  
 
Het opzettelijk niet doen van een bij de belastingwet voorziene aan-
gifte wordt minder zwaar bestraft dan het opzettelijk onjuist of onvol-
ledig doen van een bij de belastingwet voorziene aangifte.  
 
De verplichting tot het doen van aangifte is niet een gevolg van het 
ontstaan van de materiële belastingschuld, maar ontstaat slechts 
door uitreiking van een aangiftebiljet.60 Van een strafbaar opzettelijk 
niet doen van aangifte kan dus alleen sprake zijn als de belasting-
plichtige is uitgenodigd tot het doen van aangifte. 
 
Het is voor de eventuele strafbaarheid dus van groot belang of sprake 
is van een bij de belastingwet voorziene aangifte. Dit begrip is in ie-
der geval niet beperkt tot een op uitnodiging van de inspecteur geda-
ne schriftelijke (elektronische) opgave door een burger of onderne-
ming die belastingplichtig of inhoudingsplichtig is. De Hoge Raad 
overwoog:  
 

"Immers, ook een onverplicht gedane aangifte, zoals een aangifte die 
is gedaan door middel van een zogenoemd T-biljet of een daarmee 

vergelijkbare, langs elektronische weg gedane aangifte, heeft te gel-

den als een bij de belastingwet voorziene aangifte als bedoeld in arti-

kel 69, lid 2 (oud), AWR."61 
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 HR 1 juli 1988, NJ 1989, 477 en HR 16 juni 1992, NJ 1992, 821. 

60 HR 23 december 2003, NTFR 2004/88. 
61
 HR 5 juli 2011, NJ 2011, 323. 



In deze strafzaak hadden de verdachten onjuiste T-biljetten inge-
diend op naam van andere belastingplichtigen, kennelijk zonder dat 
deze belastingplichtigen daarvan op de hoogte waren. Behalve dat 
een onverplichte aangifte dus kennelijk een bij de belastingwet voor-
ziene aangifte is, staat het feit dat de aangifte op naam van een der-
de wordt ingediend niet in de weg aan de kwalificatie als 'bij de belas-
tingwet voorziene aangifte'. Deze conclusie lijkt ook getrokken te 
kunnen worden uit een ander arrest dat de strafkamer op 5 juli 2011 
wees.62   
 
Of dit, zoals Valkenburg betoogde63, betekent dat iedere toezending 
van bescheiden waaruit de inspecteur kan opmaken dat de indiener 
beoogt daarmee de verlangde aangifte te doen een bij de belasting-
wet voorziene aangifte is, is met deze arresten niet beantwoord.  
 
Heel voorzichtig zou deze conclusie wellicht wel getrokken kunnen 
worden. In die benadering past in elk geval wel de uitspraak van de 
strafkamer van het Hof Amsterdam waarin het hof het indienen van 
een correctiebrief/suppletieaangifte betreffende een aangifte omzet-
belasting aanmerkt als het doen van aangifte in de zin van art. 69 
AWR.64  
 
1.10.2. Gebreken aan de aangifte 

 

Wanneer de belastingplichtige wel het aangiftebiljet (op tijd) terug-
stuurt, maar de aangifte niet voldoet aan één of meer formele crite-
ria, lijkt, op grond van een arrest uit 1987, onder omstandigheden 
toch sprake te kunnen zijn van het doen van aangifte in de zin van 
art. 69 AWR.65 Het in de maand april ingediende aangiftebiljet was 
wel ingevuld, maar niet ondertekend. Dit verzuim was in augustus 
gerepareerd door een ondertekende verklaring dat de ingediende 
aangifte 'duidelijk, stellig en zonder voorbehoud' was ingevuld. Later 
bleek de aangifte opzettelijk onjuist te zijn ingevuld. In de tenlaste-
legging was opgenomen dat de aangifte in april opzettelijk onjuist 
was gedaan. De Hoge Raad ging niet mee in het verweer van de ver-
dediging dat de aangifte niet in april, maar pas in augustus was ge-
daan.  
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De Hoge Raad oordeelde dat 'een niet ondertekende aangifte niette-
min een aangifte kan opleveren in de zin van art. 68 AWR' (het huidi-
ge art. 69 AWR). Dit arrest lijkt echter restrictief te moeten worden 
uitgelegd.66 
 
Ook het indienen van de aangifte bij een andere eenheid dan de een-
heid die het aangiftebiljet uitreikte, dus eigenlijk bij de 'verkeerde 
inspecteur', kan er niet toe leiden dat alsdan geen aangifte in de zin 
van art. 69 AWR is gedaan. Ook niet als slechts een kopie bij de 'ver-
keerde inspecteur' wordt ingediend.67 
 
1.10.3. Onjuist of onvolledig 

 

Een aangifte is onjuist als één of meer vragen in het aangiftebiljet 
niet naar waarheid zijn beantwoord, of als de bijgevoegde, in het 
aangiftebiljet gevraagde, bescheiden onjuist zijn.  
 
Een aangifte is onvolledig als op één of meer vragen niet is geant-
woord of indien één of meer gevraagde bescheiden niet worden over-
gelegd.68 In de literatuur is ook wel verdedigd: "'Onvolledig' is ver-
moedelijk slechts opgenomen om te voorkomen dat degene die een 

aangifte als een gatenkaas inlevert, zou kunnen betogen dat wat hij 

heeft ingevuld, op zichzelf niet onjuist is."69 
 
Volgens Valkenburg ligt 'onvolledig' besloten in 'onjuist'.70 Uit reeds 
lang bestaande jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat de straf-
rechter zich niet hoeft uit te spreken over de vraag of de aangifte 
onjuist, dan wel onvolledig is. De woorden 'onjuist of onvolledig' zijn 
één delictsbestanddeel.71 De Officier van Justitie behoeft in de tenlas-
telegging ook niet te specificeren welke inkomensposten onjuist of 
onvolledig zijn.72 Volgens de Hoge Raad dient bij vervolging wegens 
het doen van een onjuiste of onvolledige aangifte het onderzoek van 
de strafrechter gericht te zijn op alle posten van de aangifte.  
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De Blieck c.s. concluderen dat de terminologie 'onjuist of onvolledig' 
ook meebrengt dat ongeacht het aantal fouten in dezelfde aangifte, 
er slechts sprake kan zijn van één strafbaar feit.73 
 
1.10.4. Onjuiste of onvolledige aangifte niet tevens te vervolgen 

wegens valsheid in geschrift (art. 225, lid 2, Sr) 

 
Het onjuist invullen van een aangifte valt niet alleen onder de delicts-
omschrijving van art. 69, lid 2, AWR, maar ook onder de delictsom-
schrijving van art. 225, lid 2, Sr. Daarom bevat de AWR een exclusi-
viteitsregel. Art. 69, lid 4, AWR bepaalt: 
 
"Indien het feit, terzake waarvan de verdachte kan worden vervolgd, 
zowel valt onder een van de bepalingen van het eerste of het tweede 

lid, als onder die van artikel 225, tweede lid, van het Wetboek van 

Strafrecht, is strafvervolging op grond van genoemd artikel 225, 

tweede lid, uitgesloten." 
 
1.10.5. Straffen 

 
Het opzettelijk niet of te laat doen van een bij de belastingwet voor-
ziene aangifte kent als maximumstraf vier jaar gevangenisstraf en/of 
een geldboete van de vierde categorie, of, indien dit bedrag hoger is, 
ten hoogste eenmaal het bedrag van de te weinig geheven belasting 
(art. 69, lid 1, AWR).  
 
Het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangifte kent als maxi-
mumstraf zes jaar gevangenisstraf en/of een geldboete van de vijfde 
categorie, of, indien dit bedrag hoger is, ten hoogste eenmaal het 
bedrag van de te weinig geheven belasting (art. 69, lid 2, AWR). In-
dien de belastingontduiking betrekking heeft op inkomen uit sparen 
en beleggen als bedoeld in art. 5.1 Wet inkomstenbelasting 2001, 
bedraagt het boetemaximum drie maal het bedrag van de te weinig 
geheven belasting.  
 

 

  

                                                 
73
 L.A. de Blieck e.a., Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, Deventer: Kluwer 

2009, 8e druk, p. 421. 
 



1.11. De vereiste aangifte van art. 25, lid 3, AWR en art. 

27e AWR 

 

1.11.1. Gevallen waarin niet de vereiste aangifte is gedaan 

 
Het niet doen van de vereiste aangifte leidt, ingevolge art. 25, lid 3, 
AWR (bezwaar), en art 27e, AWR (beroep), tot de procedurele maat-
regel van omkering en verzwaring van de bewijslast. Het is dan ook 
van belang vast te stellen wanneer sprake is van de 'vereiste aangif-
te' in de zin van deze bepalingen. 
 
In de volgende gevallen is niet de vereiste aangifte gedaan: 
 
1. Er is, ondanks dat de belastingplichtige een uitnodiging tot het 

doen van aangifte als bedoeld in art. 6 AWR heeft ontvangen, 
in het geheel geen aangifte gedaan; 

2. Het aangiftebiljet is wel ingevuld retour gezonden, maar for-
meel onjuist ingevuld; 

3. Er is zowel absoluut als relatief sprake van een aanzienlijk te 
lage aangifte.  

 
Het is niet mogelijk om ten aanzien van enkele vragen van het aan-
giftebiljet wel de vereiste aangifte te doen en voor de andere vragen 
niet. De gehele aangifte is dan niet de 'vereiste aangifte'.74 
 
Om te kunnen spreken van het niet doen van de 'vereiste aangifte' 
moet de belastingplichtige of inhoudingsplichtige zich bewust zijn ge-
weest van de onjuistheid en van het feit door dat die onjuistheid een 
aanzienlijk belastingbedrag niet zou worden geheven.75 Naar aanlei-
ding van een klacht tegen het oordeel van het hof dat wegens een 
pleitbaar standpunt in de onderhavige procedure geen plaats was 
voor omkering en verzwaring van de bewijslast overwoog de Hoge 
Raad76: 
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"Hierin ligt besloten het oordeel dat belanghebbendes toenmalige 
standpunt in die mate verdedigbaar was, dat zij redelijkerwijs kon 

menen juist te handelen door in overeenstemming daarmee haar 

aangiften te doen, en dat belanghebbende toen derhalve niet wist of 

zich ervan bewust moest zijn dat zij in die aangiften te weinig loon-

heffing verantwoordde (…); daaruit volgt dat niet kan worden gezegd 

dat belanghebbende de vereiste aangiften niet heeft gedaan." 
 
Opzet is niet vereist, maar een abusievelijk onjuiste aangifte is niet 
voldoende. Welke bewustheidsgradatie de Hoge Raad hier voor ogen 
heeft gehad is echter niet geheel duidelijk. In de literatuur is opge-
merkt dat de Hoge Raad aansluiting lijkt te zoeken bij grove schuld.77 
Dat lijkt ons, vanuit het oogpunt van rechtsbescherming, een goede 
ondergrens, de omkering en verzwaring van de bewijslast mag im-
mers niet te snel optreden.  
 
1.11.2. In het geheel geen aangifte gedaan 

 

Van het in het geheel niet doen van de 'vereiste aangifte' is in dit 
verband ook sprake als na het verstrijken van de door de inspecteur 
voor de indiening gestelde termijn de aangifte alsnog wordt inge-
diend. De ingediende aangifte wordt dan beschouwd als (onderdeel 
van) het bezwaarschrift.78  
 
Als de belastingplichtige het aangiftebiljet weliswaar te laat inlevert, 
maar de inspecteur daarmee bij de vaststelling van de aanslag nog 
wel rekening kan houden, dan is de belastingplichtige wel in verzuim, 
maar is het verzuim niet ernstig genoeg om de zware sanctie van 
omkering en verzwaring van de bewijslast te rechtvaardigen.79 Het 
terugsturen van een ondertekend, maar overigens oningevuld aangif-
tebiljet, is niet het doen van de 'vereiste aangifte'.80 Dit in tegenstel-
ling tot het geval waarin de belastingplichtige het aangiftebiljet onin-
gevuld retour zendt, vergezeld van een uitdrukkelijke motivering 
waarom hij meent niet belastingplichtig te zijn.81  
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Als aan de belastingplichtige geen aangiftebiljet is uitgereikt kan geen 
sprake zijn van het niet doen van de 'vereiste aangifte'.82 
 
1.11.3. Formeel onjuist ingevuld aangiftebiljet 
 
Van een formeel onjuist ingevuld aangiftebiljet is sprake als de aan-
gifte niet is ondertekend, niet is gedagtekend of als bepaalde vragen 
niet duidelijk, stellig en zonder voorbehoud zijn ingevuld. Een simpele 
verwijzing naar bijlagen is onvoldoende. De vraag is dan niet duide-
lijk, stellig en zonder voorbehoud ingevuld. Alleen het verstrekken 
van gegevens is niet voldoende.83 
 
1.11.4. Zowel absoluut als relatief een aanzienlijk te lage aangifte 

 
De belastingplichtige heeft niet de 'vereiste aangifte' gedaan als het 
niet aangegeven inkomen, in verhouding tot het wel aangegeven in-
komen, aanzienlijk is.84 In november 2012 overwoog de Hoge Raad85: 
 

"Een gebrek in de aangifte dat er toe heeft geleid dat de volgens de 
aangifte verschuldigde belasting 5,54 percent (€ 4.513) lager was 

dan de werkelijk verschuldigde belasting is niet verhoudingsgewijs 

aanzienlijk." 
 
Tot een verdergaande verduidelijking in de vorm van enkele vuistre-
gels kwam de Hoge Raad helaas niet. 
 
Ten aanzien van de 'vereiste aangifte' voor de aangiftebelastingen 
geldt dat deze niet is gedaan indien de inhoudings- of afdrachtplichti-
ge niet alleen moet hebben geweten dat te weinig belasting werd 
voldaan, maar zich er ook van bewust moet zijn geweest dat een re-
latief aanzienlijk bedrag te weinig werd voldaan.86  
 
In 2009 heeft de Hoge Raad enige vuistregels gegeven voor de be-
oordeling of de 'vereiste aangifte' is gedaan:87 
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1. Aan de hand van de normale regels van de stelplicht en de 
bewijslast moet eerst worden vastgesteld dat sprake is van 
één of meer gebreken die er toe leiden dat: 
- de volgens de aangifte verschuldigde belasting verhoudings-
gewijs aanzienlijk lager is dan de werkelijk verschuldigde be-
lasting, en 
- het bedrag van de belasting dat als gevolg van de hiervoor 
bedoelde gebreken in de aangifte niet zou zijn geheven, op 
zichzelf beschouwd aanzienlijk is (dubbele eis); 

2. Indien sprake is van een gecombineerde aanslag inkomsten-
belasting/premie volksverzekeringen is het gezamenlijk be-
drag van de belasting en de premie volksverzekeringen bepa-
lend; 

3. Inhoudelijke gebreken in de aangifte mogen alleen in aanmer-
king worden genomen indien de belastingplichtige ten tijde 
van het doen van aangifte wist of zich ervan bewust moest 
zijn dat daardoor een aanzienlijk bedrag aan belasting niet zou 
worden geheven. Deze bewustheid moet de inspecteur vol-
gens de normale regels van de stelplicht en de bewijslast aan-
nemelijk maken; 

4. Ook het opvoeren van een aftrekpost waarop geen of slechts 
gedeeltelijk recht bestaat, kan ertoe leiden dat niet de vereiste 
aangifte is gedaan; 

5. Bij de beoordeling van de vraag of de vereiste aangifte is ge-
daan speelt het onderscheid tussen positieve en negatieve in-
komensbestanddelen geen rol. 

 
 
1.12. Ten slotte 

 

De informatieverstrekking door het doen van aangifte is de moeder 
van alle informatieverplichtingen. De verplichting kent een lange his-
torie in wetgeving en rechtspraak. Ondanks deze historie is de ver-
plichting tot informatieverstrekking door het doen van aangifte een 
onderwerp dat volop in ontwikkeling is. De massale aangifteprocessen 
vragen om een steeds verdergaande automatisering van het proces. 
Dat vraagt weer om andere controle- en correctiemechanismen.  



Nu al bestaan er voor belastingplichtigen enkele wettelijke verplich-

tingen om op eigen initiatief eerdere aangiften te verbeteren88.  

De verwachting is dat die verplichtingen in de toekomst nog wel zul-
len worden uitgebreid. Dat maakt dat de risico’s voor belastingplichti-
gen om een beboetbaar of strafbaar feit te begaan zich over een lan-
gere periode zullen uitstrekken. Deskundige hulp blijft dus broodno-
dig. 
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