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Fiscaal strafrecht

regel waardoor het wederrechtelijk verkregen voordeel (‘WVV’) teniet 

wordt gedaan. Deze maatregel strekt er niet toe om leed toe te voegen (te 

de wetgever bij invoering van de ontnemingsmaatregel duidelijk geweest: 

zowel rechtmatig als wederrechtelijk ver-

kregen voordeel is belast. De Hoge Raad 

-

bedrag ongedaan wordt gemaakt.1 De ver-

oordeelde die over € 100.000 crimineel 

inkomen 49,5% inkomstenbelasting heeft 

betaald, moet echter rekening houden met 

een ontneming van € 100.000 en niet van 

€ 50.500. Voor het terugkrijgen van de 

maar bij de Belastingdienst zijn. Zo kan de 

ontneming leiden tot een verlies in box 1, 

dat in andere jaren wordt verrekend. De 

gevallen werkt.

 

Hof Den Bosch vond van niet en hield bij 

de vaststelling van het te betalen ontne-

mingsbedrag toch rekening met de inkom-

wees de zaak in 2017 echter terug.2 In 

2020 ging hof Den Bosch in de herkansing 

en gaf met moeite opvolging aan de juris-

prudentie van de Hoge Raad door geen 

rekening te houden met de betaalde belas-

ting.3 Het pijnpunt in deze zaak is dat er in 

de relevante jaren steeds sprake was van 

een negatief inkomen, waardoor het maar 

de vraag is of de inkomstenbelasting ad 

kan worden verrekend. Als dat niet kan, is er 

belasting geheven over inkomen dat vervol-

gens van de belastingplichtige is ontno-

men, hetgeen niet de bedoeling is. Het hof 

benadrukte dat indien blijkt dat de betaal-

de inkomstenbelasting niet kan worden 

verrekend, in de executiefase een verzoek 

tot matiging van het te betalen bedrag kan 

worden ingediend om dubbele betaling te 

voorkomen. 

In het gunstigste geval kan de veroordeelde 

door verliesverrekening dus dubbele beta-

ling voorkomen, maar als zijn inkomen 

daarvoor niet toereikend is, wacht hem ook 

nog een procedure over de executie van de 

mechanisme is dat zou moeten worden 

nagestreefd, is de vraag.

De Hoge Raad heeft in het arrest uit 2017 

regelt hoe moet worden omgegaan met 

-

ben dan het bedrag aan WVV. Met dergelij-

ke belastingen kan in de ontnemingspro-

cedure wel al rekening worden gehouden. 

In het eerste arrest van 2021 ging het om 

de vaststelling van het WVV van de dga, 

waarbij door de maatschap van notarissen 

aan de hand van valse facturen bedragen 

waren ontvangen en tussen de maten ([B] 

BV en [C] BV) waren verdeeld.4 Dat volledi-

ge bedrag kan volgens de Hoge Raad niet 

zomaar bij de dga worden ontnomen. Over 

de winst is door [B] BV namelijk vennoot-

schapsbelasting betaald en over de divi-

denduitkering is dividendbelasting inge-

houden. Het voordeel dat de oud-notaris 

daadwerkelijk had genoten is dus minder 

-

cale mechanisme regelt niet hoe de hef-

wordt gedaan, als het volledige bedrag bij 

de dga wordt ontnomen. De dga kan in de 

inkomstenbelasting geen aanspraak 

maken op verliesverrekening vanwege de 

vennootschapsbelasting die de bv heeft 

voldaan. In zo een geval mag bij de ontne-

ming wel rekening worden gehouden met 

belastingplichtige niet aangewezen op de 

executiefase. 
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