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Samenvatting

In geschil is of bij belanghebbenden sprake was van (voorwaardelijk) opzet, of de opgelegde
boeten passend en geboden zijn gelet op het feit dat de in geschil zijnde aanslagen met behulp van
de omkering van de bewijslast zijn vastgesteld en of een deel van de overschrijding van de redelijke
termijn is te wijten aan de ingewikkeldheid van de zaak. Het gaat om het beroep in cassatie van X1
respectievelijk X2, belanghebbenden, tegen Hof Amsterdam 19 maart 2020, nrs. 18/00198 t/m
18/00210, NTFR 2020/1715 en nrs. 18/00214 t/m 18/00216, NTFR 2020/1717.

Belanghebbenden waren firmant in een vennootschap onder firma (de vof) waarvan de activiteiten
bestonden uit inkoop, verkoop en reparatie van sieraden en in- en verkoop en bewerking van edele
metalen. Daarnaast werden ook sieraden via een website te koop aangeboden. Op 28 maart 2011
is de politie een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de bedrijfsvoering van de vof en haar
firmanten. Op 10 december 2013 is de inspecteur boekenonderzoeken gestart.

De inspecteur heeft tijdens het strafrechtelijk onderzoek aan belanghebbenden
(navorderings)aanslagen IB/PVV opgelegd. Gelijktijdig heeft de inspecteur boetebeschikkingen
vastgesteld.

Op 11 augustus 2017 zijn de tweede belanghebbende en de vof door de meervoudige strafkamer
van het hof veroordeeld wegens valsheid in geschrift, met name wegens het vervalsen van
inkoopbonnen en het valselijk opmaken van het registerboek 2011 van de vof. De eerste
belanghebbende is vrijgesproken.

Het hof heeft in de onderhavige procedure geoordeeld dat de administratie van de vof, vanwege
diverse ernstige tekortkomingen en vervalste inkoopbonnen, niet als grondslag voor de
winstberekening kan dienen. Naar het oordeel van het hof is aannemelijk dat belanghebbenden op
de inkopen ten minste een brutowinst van 75% hebben behaald. Vervolgens heeft het hof
geoordeeld dat de vereiste aangiften niet zijn gedaan.

Inzake de boetes heeft het hof geoordeeld dat het aan opzet van belanghebbenden te wijten is dat
de aanslagen voor een te laag bedrag waren vastgesteld. Het hof acht aannemelijk dat
belanghebbenden op de hoogte waren van de veelheid aan en de ernst van de gebreken in de



belanghebbenden op de hoogte waren van de veelheid aan en de ernst van de gebreken in de
administratie van de eenmanszaak en de vof. Door op basis van die administratie aangiften in te
dienen waren zij zich ervan bewust dat er een aanmerkelijke kans bestond dat die aangiften onjuist
waren en dat zij die kans dus bewust hebben aanvaard.

De inspecteur heeft de boetes verminderd met 10 procentpunt (van 50% naar 40%). Hiermee is
volgens het hof in voldoende mate rekening gehouden met het feit dat de in geschil zijnde
belastingaanslagen zijn vastgesteld met omkering en verzwaring van de bewijslast. Ten slotte heeft
het hof de opgelegde boetes verder gematigd wegens overschrijding van de redelijke termijn van
berechting.

Het vijfde middel is gericht tegen het oordeel van het hof dat bij belanghebbende sprake was van
(voorwaardelijk) opzet. Gesteld wordt dat het oordeel van het hof over de gebrekkigheid van de
administratie bijna volledig is gebaseerd op de valsheid van de inkoopbonnen. Omdat de eerste
belanghebbende is vrijgesproken in de strafzaak voor de valse inkoopbonnen, is het zonder nadere
toelichting onbegrijpelijk welke vele andere ernstige gebreken zouden kunnen bijdragen aan de
verwijtbare wetenschap van deze belanghebbende, aldus het middel. De advocaat-generaal meent
dat dit middel faalt wegens gebrek aan feitelijke grondslag, vanwege de andere ernstige
administratieve gebreken waarop het hof zijn oordeel mede heeft gebaseerd.

Het zesde middel behelst dat om de omkering van de bewijslast op juiste wijze te elimineren bij de
beoordeling van de ernst van het feit, het uitgangspunt moet zijn dat de inspecteur met toepassing
van de normale bewijsregels aannemelijk moet maken welk bedrag als grondslag voor de
boeteoplegging moet dienen. De advocaat-generaal meent daarentegen dat er bij de beoordeling
van de passendheid van een vergrijpboete in uitgangspunt van mag worden uitgegaan dat de
feitelijk geheven belasting de verschuldigde belasting is, óók als de hoogte daarvan is komen vast
te staan met omkering van de bewijslast. Bij de daaropvolgende toetsing van de passendheid moet
ook worden betrokken de omstandigheid dat bij de aanslagoplegging omkering is toegepast.

In het zevende middel wordt bij wege van motiveringsklacht opgekomen tegen het oordeel van het
hof dat een deel van de overschrijding van de redelijke termijn is te wijten aan de ingewikkeldheid
van de zaak. De advocaat-generaal acht dat oordeel echter niet onbegrijpelijk.

De conclusie strekt ertoe dat de onderscheiden beroepen in cassatie van belanghebbenden
ongegrond dienen te worden verklaard.

Commentaar

In deze conclusie van A-G IJzerman staan de vergrijpboetes centraal die zijn opgelegd aan de
broers die samen met hun echtgenotes (nrs. 20/01457 en 20/01462, NTFR 2021/875) firmanten
waren in een vof (nr. 20/01463, NTFR 2021/876). De inspecteur heeft de vergrijpboetes
verminderd van 50% naar 40% van de feitelijk geheven belasting, waarmee uitdrukking is gegeven
aan het feit dat de (navorderings)aanslagen zijn komen vast te staan na omkering en verzwaring
van de bewijslast. Het hof en de advocaat-generaal menen dat met de 10% korting voldoende
rekening is gehouden met het feit dat de (navorderings)aanslagen zijn gebaseerd op een door de
inspecteur gemaakte redelijke schatting van de verzwegen winst.

De Hoge Raad oordeelde in HR 18 januari 2008, nr. 41.832, NTFR 2008/157 dat ook de
vergrijpboete mag worden gebaseerd op het geschatte bedrag aan belasting. Een korting van 10%
op de boete als ‘onzekerheidsmarge’, omdat de verschuldigde belasting waarop de boete wordt
gebaseerd een schatting betreft, is in de praktijk dan gangbaar. In ieder geval dient de rechter acht
te slaan op de omkering en verzwaring van de bewijslast bij de beoordeling van de boete en die
omstandigheid zo nodig te verdisconteren. In zoverre ligt het oordeel van het hof en de bevestiging
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omstandigheid zo nodig te verdisconteren. In zoverre ligt het oordeel van het hof en de bevestiging
van dat oordeel door de advocaat-generaal in de lijn der verwachting. Belanghebbenden stellen de
lijn die de Hoge Raad heeft uitgezet in NTFR 2008/157 echter ter discussie en doen daarbij een
beroep op art. 6 EVRM. Voor die argumenten blijkt de advocaat-generaal niet gevoelig te zijn en hij
concludeert onder verwijzing naar de standaardjurisprudentie uit 2008 tot ongegrondverklaring van
de beroepen in cassatie.

Overigens is het niet zo dat de rechter de boete zonder meer mag vaststellen op basis van een
percentage van de verschuldigde belasting. De Hoge Raad benadrukte in het arrest uit 2008 de
verplichting voor de rechter om te beoordelen of de boete een passende en geboden sanctie is in
het betreffende geval. Daarmee is de boeteling echter aangewezen op de vrij toe te passen
straftoemetingsruimte om de hoogte van de boete aan te vechten. De route via de straftoemeting is
van een andere orde dan principiële bezwaren tegen het feit dat de boete wordt gebaseerd op een
schatting van de belasting. De feitelijk geheven belasting vormt immers het strafmaximum en in het
kader van de boete gelden er andere waarborgen en rechten dan in het kader van de heffing. De
vraag is mijns inziens dan ook terecht of de lijn van de Hoge Raad uit 2008 voldoende recht doet
aan art. 6 EVRM. Doordat het bedrag aan belasting – dat is vastgesteld met omkering en
verzwaring van de bewijslast – als uitgangspunt voor de boete wordt genomen, is de vraag of de
onschuldpresumptie is gewaarborgd. Bovendien bepaalt art. 27e, lid 3, AWR dat de omkering en
verzwaring van de bewijslast niet van toepassing is ‘voor zover het beroep gericht is tegen de
vergrijpboete’. De uitwerking van de lijn van de Hoge Raad in de feitenrechtspraak doet de vraag
rijzen of dat door de belastingplichtige doorgaans ook zo wordt ervaren. Hoewel er dus zeker
argumenten zijn voor de bezwaren van belanghebbenden in cassatie, waren die er anno 2008 ook.
Toen heeft de Hoge Raad geen aanleiding gezien een ander oordeel te wijzen. De vraag is of die
aanleiding thans wel bestaat. De advocaat-generaal meent van niet.

[1] Mr. S.A. Eckhardt is werkzaam als advocaat bij De Bont Advocaten.
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