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Aan het (trust)kruisje genageld: 
over sancties in het kader van de 
trustvraag

MR. C.J.M. PERRAUD EN MR. S.A. ECKHARDT1

In deze bijdrage wordt ingegaan op de situatie dat in 
een aangifte inkomstenbelasting (ten onrechte) niet is 
vermeld dat sprake is van betrokkenheid bij een afge-
zonderd particulier vermogen (hierna: APV of trust). Na 
een achtergrondschets worden de volgende drie sancties 
besproken: omkering en verzwaring van de bewijslast, 
bestuurlijke boete en strafrechtelijke vervolging.

1 Achtergrond van de trustvraag

In het aangifteformulier inkomstenbelasting 2020 wordt 
een aantal onderwerpen opgesomd, waaronder “vermogen 
in een afgezonderd particulier vermogen, zoals een trust 
of een particulier fonds”. De vraag die daarbij wordt ge-
steld, is welke onderwerpen voor de belastingplichtige in 
het jaar 2020 golden. Voor de onderwerpen die golden, 
dient het desbetreffende hokje aangekruist te worden.2 In 
de toelichting op het aangifteformulier staat vermeld dat 
dit onderwerp moet worden gekozen – het lege hokje moet 
worden aangekruist – als “u, uw fiscale partner, uw min-
derjarige kinderen of de minderjarige kinderen van uw fis-
cale partner in 2020: vermogen hadden ondergebracht in 
een afgezonderd particulier vermogen (APV), erfgenamen 
waren van iemand die vermogen had ondergebracht in een 
APV of aanspraak konden maken op vermogen of inkom-
sten uit een APV”. De huidige formulering van de trust-
vraag is enigszins cryptisch en is door de jaren heen aan 
verandering onderhevig geweest. De trustvraag is al sinds 
1994 op enigerlei wijze in de aangifte inkomstenbelasting 
opgenomen. De achtergrond van de trustvraag is dat daar-
door “de mogelijkheid [bestaat] (…) zich te melden bij de 
inspecteur voor het vaststellen van de fiscale behandeling”. 

Als van de mogelijkheid om het trusthokje aan te kruisen 
geen gebruik is gemaakt, “dan ligt een coulante opstelling 
niet voor de hand”.3 Hieruit maken wij op dat de trust-
vraag bedoeld is om controle van de aangifte door de in-
specteur makkelijker te maken. 

Een APV wordt gebruikt om bepaalde vermogensbestand-
delen van de inbrenger af te zonderen, die vervolgens 
beheerd worden door een ander. De beheerder heeft de 
taak om het vermogen te beheren indachtig de statuten 
of reglementen van de stichting of trust. Zo kunnen  
financiële middelen ter beschikking worden gesteld aan 
(ongeboren) (klein)kinderen voor het volgen van een 
opleiding of aandelen in het familiebedrijf aan bepaalde 
personen worden nagelaten. Het afgezonderde vermogen 
maakt dan geen deel meer uit van het vermogen van de 
insteller c.q. inbrenger, de beheerder is niet gerechtigd 
tot het vermogen en de begunstigden hebben mogelijk 
geen weet van hun positie of kunnen niets afdwingen. 
Hierdoor kan (familie)vermogen beschermd worden, het-
geen een (legitieme) reden vormt voor het instellen van 
een trust. Deze (buitenlandse) rechtsvorm werd ook in 
Nederland met regelmaat gebruikt in fiscale adviezen. 
De Hoge Raad oordeelde in de zogeheten trust-arresten 
uit 19984 dat het inbrengen van vermogen in een ‘irrevo-
cable discretionary trust’, belast is met schenkbelasting 
en dat het geschonken vermogen niet kan worden toe-
gerekend aan de begunstigde(n) van de trust. Als gevolg 
daarvan werd het vermogen in de praktijk nauwelijks 
nog op die manier ingebracht, maar werden andere ma-
nieren gevonden om het vermogen onbelast in een trust 
onder te brengen.5 De wetgever constateerde dat sprake 

1  Beiden werkzaam als advocaat bij De Bont Advocaten in  

Amsterdam.
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hierna aangeduid als trustvraag, het niet zetten van het 
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en bewijslast is vastgesteld dat sprake is van één of meer 
gebreken die ertoe leiden dat de volgens de aangifte ver-
schuldigde belasting verhoudingsgewijs aanzienlijk lager 
is dan de werkelijk verschuldigde belasting. Tevens is 
vereist dat 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. 
Inhoudelijke gebreken in de aangifte worden slechts in 
aanmerking 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 (zie HR 24 april 2015,
ECLI:NL:HR:2015:1083, BNB 2015/176).”7

Hieruit blijkt dat het inhoudelijke gebrek in de aangifte 
moet leiden tot een zowel relatief als absoluut gezien 
aanzienlijke correctie en er dient sprake te zijn van 
weten of bewust (moeten) zijn. Er zijn geen wettelijke 
concrete regels wanneer de verschuldigde belasting zo-
wel relatief als absoluut aanzienlijk te laag is aangege-
ven. Wel is er jurisprudentie die richting geeft, waaruit
kan worden afgeleid dat percentages onder de 10% niet
als relatief aanzienlijk8 en bedragen onder de € 1000
niet als absoluut aanzienlijk9 worden beschouwd. Aan 
beide criteria moet zijn voldaan, zo blijkt uit het woord
‘tevens’ in het hiervoor geciteerde arrest. Verder is van 
belang dat de maatstaf het belastingbedrag is na verre-
kening van voorheffingen en na aftrek van heffingskor-
tingen.10

Ten aanzien van de bewustheidseis gaat het niet alleen 
om de kennis van de belastingplichtige zelf. Uit onder
andere het arrest van de Hoge Raad van 22 juni 201211

kan worden afgeleid dat ook kennis van (alsook het
niet juist doen van de aangifte door) iemand aan wie 
het doen van de aangifte is uitbesteed, moet worden 
toegerekend aan de belastingplichtige zelf bij de beant-
woording van de vraag of de procedurele sanctie van
omkering en verzwaring aan de orde is:

“4.3.1. (…) Daarbij verdient opmerking dat het bij de
zogenoemde omkering van de bewijslast niet gaat om
een maatregel waarop strafrechtelijke beginselen van toe-
passing zijn. Kennis en inzicht van personen aan wie een
belastingplichtige het doen van aangifte overlaat of die
de belastingplichtige anderszins behulpzaam zijn geweest 
bij de nakoming van zijn verplichting tot het doen van

was van een heffingsvacuüm en voelde zich geroepen de 
fiscale behandeling van APV’s te regelen.6 Als gevolg 
daarvan werd per 1 januari 2010 art. 2.14a Wet IB 2001 
ingevoerd, waardoor de inbrenger – en later de erfgena(a)
m(en) – geacht werd zijn hele leven te beschikken over 
het vermogen. Het APV wordt fiscaal dus transparant be-
handeld. Alleen als de begunstigde concrete, afdwingba-
re rechten toegekend heeft gekregen, vindt heffing 
plaats bij de begunstigde in plaats van bij de inbrenger.

Hoewel er vóór invoering van art. 2.14a Wet IB 2001 
nog discussie kon bestaan of en bij wie ter zake van de 
afgezonderde vermogensbestanddelen heffing plaats-
vond, is dat sinds 2010 niet meer het geval. Betrokken-
heid bij een trust dient verwerkt te worden in de aan-
gifte inkomstenbelasting door het inkomen of vermogen 
in één van de boxen op te geven. De trustvraag heeft 
wat dat betreft geen toegevoegde waarde en is dus lou-
ter een controlevraag. Iemand die zijn aangifte onjuist 
invult door het inkomen uit, het belang in of vermogen 
van de trust niet op te geven, zal het trusthokje ook 
niet aankruisen. De materiële inhoud van de aangifte 
zou wat ons betreft leidend moeten zijn en de trust-
vraag is dan overbodig. Toch kan het niet zetten van 
het trustkruisje tot verschillende sancties leiden.

2 Omkering en verzwaring van de bewijslast

De eerste sanctie die wordt besproken is de omkering en 
verzwaring van de bewijslast. Dat is ingevolge art. 27e
AWR onder meer het geval als de vereiste aangifte niet 
is gedaan. Daarvan is sprake als de aangifte niet, te laat is 
of onjuist is gedaan. Dan heeft de inspecteur bij de aan-
slagregeling namelijk niet met alle benodigde informa-
tie uit de aangifte rekening kunnen houden. Van een te ie uit tie
late aangifte is sprake indien de inspecteur een uitnodilate aaat -
ging tot het doen van aangifte alsook een aanmaningging gi
heeft verstuurd, waarna nog steeds geen aangifte is inhee -
gediend. Indien na het verstrijken van de aanmaningsge -
termijn aangifte is gedaan op een zodanig moment dattermijn
de inspecteur daar bij de aanslagregeling nog rekening inspecce inspe
mee kon houden, is de aangifte toch nog steeds tijdigee kon
gedaan. Het moet dan wel gaan om de degedaanedge finitieve aan-
slag, niet om een navorderingsaanslag. In de situatie ag, ns gsla
dat tijdig, maar onvolledig, of helemaal geen, aangifteat tij
is gedaan, kan de bewijslast worden omgekeerd en ver-
zwaard. De Hoge Raad oordeelde in dat verband: 

“2.3.2. Voor de heffiff ng van inkomstenbelasting/premie
volksverzekeringen (hierna: belasting) geldt dat bij in-
houdelijke gebreken in een aangifte slechts dan kan wor-
den aangenomen dat de vereiste aangifte niet is gedaan, 
indien aan de hand van de normale regels van stelplicht 

77 HR 17 augustus 2018, ECLI:NL:HR:2018:1312, BNB 2018/199.

8 Hof ’s-Hertogenbosch 14 juli 2016,  
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9 Hof ’s-Hertogenbosch 12 januari 2017,  
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ongegrond: HR 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2453.

10 HR 9 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:17, BNB 2015/52. 

11 HR 22 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV0663, BNB 2012/227.6 Kamerstukken II 2008/09, 31930, 3, p. 11.
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aangifte, moeten daarom in dit verband aan die belas-
tingplichtige worden toegerekend (vgl. HR 23 januari 
2009, nr. 07/10942, LJN BD3566, BNB 2009/80).” 

Op basis van deze ruime formulering kan worden aange-
nomen dat toerekening van kennis bij omkering van  
bewijslast ook geldt indien een deskundige belasting-
adviseur is ingeschakeld van wie aangenomen mag wor-
den dat deze de fiscale regels goed toepast op de aan hem 
bekende feiten.12 Op 5 februari 2021 oordeelde de Hoge 
Raad13 overigens dat het toerekenen van bewustheid van 
de ene persoon aan de ander niet altijd opgaat. De Hoge 
Raad oordeelde namelijk dat de sanctie van omkering en 
verzwaring van de bewijslast bij de ene (ex-)partner niet 
automatisch doorwerkt naar de andere (ex-)partner.14

3 Omkering en verzwaring en de trustvraag

Op welke wijze de hiervoor geschetste regels over de om-
kering en verzwaring van de bewijslast toepassing vin-
den bij de trustvraag wordt hierna toegelicht. Daarbij 
gaat het om de vraag of het onjuist beantwoorden van 
de trustvraag op zichzelf reeds de conclusie rechtvaar-
digt dat de vereiste aangifte niet is gedaan. Of dient de 
aangifte materieel inhoudelijk ook onjuist te zijn? Met 
andere woorden, kan een formeel gebrek an sich leiden 
tot omkering en verzwaring van de bewijslast ook inge-
val geen sprake is van te weinig afgedragen belasting? 
Luimes15 schrijft hierover dat een aangifte formeel on-
juist is ingevuld wanneer bepaalde vragen niet of niet 
duidelijk, stellig en zonder voorbehoud zijn ingevuld. 
Van der Zeijden en Kastelein16 concluderen dat sinds de 
invoering van art. 2.14a Wet IB 2001 de omkering van 
de bewijslast voortvloeit uit het niet hebben gedaan  
van de vereiste aangifte, mits sprake is van een zowel 
relatief als absoluut aanzienlijke afwijking in wat is aan-

gegeven en wat aangegeven had moeten worden. Boer17 
heeft reeds in 2005 gesteld dat de beantwoording van de 
trustvraag niet van belang is voor het vaststellen van de 
materiële belastingschuld, omdat het aankruisen van het 
vakje bij deze vraag niet tot gevolg heeft dat het aange-
geven inkomen verandert. Op dat moment was nog geen 
jurisprudentie verschenen over de gevolgen voor de in-
komstenbelasting. Inmiddels is dat anders en conclude-
ren wij dat de jurisprudentie geen eenduidig beeld geeft 
van de processuele gevolgen van het louter niet aange-
ven van betrokkenheid bij een trust. 

“Kan een formeel gebrek  
an sich leiden tot omkering 

en verzwaring van de  
bewijslast ook ingeval geen 

sprake is van te weinig  
afgedragen belasting?”

Gerechtshof Amsterdam oordeelde op 24 oktober 201318 
over een belastingplichtige die vermogen had geschon-
ken aan een SPF dat hij de vraag “Bent u betrokken  
bij een trustvermogen of een ander doelvermogen naar 
buitenlands recht?” ten onrechte niet had beantwoord. 
 Tijdens het hoorgesprek had de belastingplichtige aan-
gegeven dat hij de trustvraag bewust niet had beant-
woord. De inspecteur stelde dat het vermogen van de 
SPF aan de belastingplichtige moest worden toegere-
kend en tot de rendementsgrondslag in box 3 behoorde. 
Voorts stelde de inspecteur dat de vereiste aangifte niet 
was gedaan als gevolg waarvan de bewijslast moest  
worden omgekeerd en verzwaard. Ter zake van het niet 
beantwoorden van de trustvraag oordeelde het hof als 
volgt: 

“Met de meerbedoelde vraag werd opgave verlangd van 
een gegeven waarvan de kennisneming van belang kan 
zijn voor de onderhavige heffing. Belanghebbende was 
dan ook gehouden die vraag ingevolge artikel 7, eerste 
lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: 
AWR) in verbinding met artikel 8, eerste lid, aanhef en 
onderdeel a, van die wet duidelijk, stellig en zonder voor-
behoud te beantwoorden. Nu belanghebbende niet aan 
deze verplichting heeft voldaan heeft hij niet de vereiste 
aangifte gedaan.” 

12  Jurisprudentie van de Hoge Raad over een toerekening van 

kennis van een adviseur voor de omkering van de bewijslast 

is er nog niet. Wel is er jurisprudentie waarin kennis van een 

adviseur aan een belastingplichtige wordt toegerekend voor 

de bepaling of er ‘kwade’ trouw is bij navordering ex art. 16 

AWR. Dit betreft evenals de omkering van de bewijslast een 

heffingskwestie en geen beboetingskwestie. Zie HR 23 januari 

2009, ECLI:NL:HR:2009:BD3566, BNB 2009/80.

13 HR 5 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:179. 

14  Hof Den Haag oordeelde dat omkering en verzwaring van de 

bewijslast niet teniet wordt gedaan door overlijden en dus 

overgaat op de erfgenamen: Hof Den Haag 27 mei 2015, 

ECLI:NL:GHDHA:2015:1617 en Hof Den Haag 18 juni 2019, 

ECLI:NL:GHDHA:2019:1743. 

15  A.J. Luimes, ‘De vereiste aangiften’, WFR 2015/1378.

16  F.M. van der Zeijden & J. Kastelein, ‘Bewijslast van betrok-

kenheid bij een trust: zoek de verschillen voor en na 2010’, 

WFR 2014/1140.

17  J.P. Boer, ‘Aangiftebiljet bewust(e) v(r)aag over trusts’, 

WFR 2005/1301. 

18 Hof Amsterdam 24 oktober 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3994.
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houd te beantwoorden. Nu belanghebbende niet aan deze
verplichting heeft voldaan heeft hij niet de vereiste aan-
gifte gedaan.”

Ook Rechtbank Den Haag oordeelde dus dat alleen het 
niet beantwoorden van de trustvraag, leidt tot omkering 
en verzwaring van de bewijslast. Op 1 april 2020 be-
krachtigde Gerechtshof Den Haag21 de uitspraak van de
rechtbank, maar door de belastingplichtige werd beroep 
in cassatie ingesteld. Het hof verwees in het oordeel dat
het niet beantwoorden van de trustvraag ertoe leidt dat
niet de vereiste aangifte is gedaan naar het arrest van
de Hoge Raad van 17 april 1991.22 De casus die aan het
arrest uit 1991 ten grondslag lag, behelsde de vraag of 
de vereiste aangifte voor de verontreinigingsheffing op-
pervlaktewateren was gedaan. In het aangiftebiljet werd 
onder andere gevraagd naar de totale hoeveelheid ge-
bruikt water en de hoeveelheid ter beschikking gekomen 
water van eigen bronnen. De Hoge Raad besliste dat met
deze vragen “opgave [CP/SE: werd] verlangd van gege-
vens waarvan de kennisneming van belang kan zijn voor 
de onderhavige heffiff ng. Belanghebbende was dan ook in-
gevolge artikel 7, lid 1, van de hier van toepassing zijnde 
Algemene wet inzake rijksbelastingen in verbinding met 
artikel 8, lid 1, van deze wet gehouden deze vragen dui-
delijk, stellig en zonder voorbehoud te beantwoorden. Nu 
naar in de uitspraak van het Hof ligt besloten belangheb-
bende aan deze verplichting niet heeft voldaan, heeft zij 
derhalve niet de vereiste aangifte gedaan.” Deze jurispru-
dentie rechtvaardigt wat ons betreft niet zonder meer 
dat het niet beantwoorden van de trustvraag ook tot het 
oordeel leidt dat niet de vereiste aangifte is gedaan. In 
de casus over de verontreinigingsheffing had de beant-
woording van de vraag over de hoeveelheid gebruikt
water namelijk direct gevolgen voor de materiële belas-
tingheffing. Het aantal vervuilingseenheden op het aan-
gifteformulier bepaalde de hoogte van de aanslag. Ook 
advocaat-generaal Niessen ging op 12 januari 202123 in
zijn conclusie in verband met het cassatieberoep van 
belanghebbende over de trustvraag in op de motivering
van Gerechtshof Den Haag door te verwijzen naar het 
arrest uit 1991. Over de vergelijking van het arrest uit
1991 met de trustvraag overwoog hij naar onze overtui-
ging terecht het volgende: 

“Uit het arrest kan dus niet worden afgeleid dat in álle
gevallen waarin een gegeven dat voor de heffiff ng van
de belasting van belang kan zijn, niet is ingevuld, de 
vereiste aangifte niet is gedaan. Gevallen zoals het 
onderhavige, waarin de beantwoording van een vraag
niet van belang is voor de heffiff ngsgrondslag in het jaar 
van de aangifte, zijn niet vergelijkbaar met dat uit het 
arrest HR BNB 1991/179.” 

Daarin kan worden gelezen dat het (bewust) niet beant-
woorden van de trustvraag volgens Gerechtshof Amster-
dam leidt tot omkering en verzwaring van de bewijslast. 
In de overweging van het hof over de vereiste aangifte 
lijkt niet te zijn betrokken of ook daadwerkelijk te wei-
nig belasting is geheven. Belanghebbende slaagde er 
vervolgens niet in om op overtuigende wijze aan te
tonen (“te doen blijken”) dat sprake was van feiten en
omstandigheden op grond waarvan moest worden geoor-
deeld dat hij niet kon beschikken over het vermogen 
van de SPF. In dat kader oordeelde het hof dat het ver-
mogen terecht tot de bezittingen in box 3 was gerekend.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde in 2018 dat
de vereiste aangifte voor het jaar 2015 niet was gedaan, 
ondanks het feit dat de belastingplichtige de betrok-
kenheid bij de SPF wel in de aangifte had opgegeven.19

Na het indienen van de aangifte en voor het opleggen
van de aanslag had de belastingplichtige echter in reac-
tie op een vragenbrief betrokkenheid bij de SPF ont-
kend. Dat vormde de aanleiding voor het oordeel dat
niet de vereiste aangifte zou zijn gedaan, omdat de 
belastingplichtige daardoor niet had voldaan aan de op 
haar rustende verplichtingen van art. 7 lid 1 en art. 8
lid 1 aanhef en onderdeel a van de AWR.

Rechtbank Den Haag oordeelde op 15 oktober 201920 over 
de vraag of door de belastingplichtige de vereiste aangif-
te inkomstenbelasting 2008 was gedaan nu hij het trust-
hokje niet had aangekruist. Voorts was in geschil of het 
bedrag dat de belastingplichtige ontving uit een Limited 
waarvan de aandelen in handen waren van het APV
moest worden aangemerkt als resultaat uit overige werkmo -
zaamheden. De belastingplichtige had in casu het vermo-
gen in de trust zelf afgezonderd en hij was ook gerechg -
tigd tot 97% van de baten van het APV. Daarmee stond igd tottig
vast dat sprake was van een wezenlijke betrokkenheid.vast dava
De belastingplichtige stelde zich op het standpunt dat de De beDe
trustvraag niet behoefde te worden beantwoord, omdattrus
zijn betrokkenheid voor het jaar 2008 niet zou resultezi -
ren in belastbaar inkomen. Naar het oordeel van dere
rechtbank had de belastingplichtige de trustvraag niet rechtbanknkchtban
onbeantwoord mogen laten. De rechtbank overwoog: nbeant

“““Met de vraag naar betrokkenheid bij een trust of ander Met deeM
doelvermogen werd opgave verlangd van een gegevenoelve
waarvan de kennisneming van belang kan zijn voor de
onderhavige heffiff ng. Met inachtneming van artikel 7,
eerste lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
(Awr) in verbinding met artikel 8, eerste lid, aanhef en
onderdeel a, van de Awr was [belanghebbende] dan ook 
gehouden die vraag duidelijk, stellig en zonder voorbe-

19 Rb. Zeeland-West-Brabant 6 augustus 2020,

ECLI:NL:RBZWB:2020:3641.

20 Rb. Den Haag 15 oktober 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:10986.

21 Hof Den Haag 1 april 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:789.

22 HR 17 april 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC4552, BNB 1991/179.

23 Concl. A-G Niessen 12 januari 2021, ECLI:NL:PHR:2021:36.
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De advocaat-generaal neemt ook de stelling in dat wan-
neer de belastingplichtige de inkomsten die hij of zij 
geniet vanwege betrokkenheid bij een doelvermogen 
aangeeft, de inspecteur niet de gegevens worden ont-
houden die benodigd zijn om de verschuldigde belasting 
vast te stellen. Deze inkomsten dienen immers te wor-
den aangegeven bij andere vragen dan de trustvraag.  
In dat kader kan de omstandigheid dat de trustvraag 
niet werd beantwoord, niet betekenen dat de vereiste 
aangifte niet is gedaan. Terecht schrijft de A-G nog wel 
dat: “De omkering en verzwaring kunnen uiteraard in 
principe wel worden toegepast wanneer de belastingplich-
tige inkomsten uit het doelvermogen heeft verzwegen.” 
De materiële benadering die hij voorstaat, juichen wij 
van harte toe.

Op basis van de jurisprudentie kan worden geconcludeerd 
dat het louter niet beantwoorden van de trustvraag 
– terwijl uit de feiten blijkt dat van betrokkenheid spra-
ke is – tot de conclusie leidt dat niet de vereiste aangifte 
is gedaan. Dat is een benadering die wij niet kunnen  
onderschrijven, omdat de trustvraag slechts ter controle 
wordt gesteld. Het inkomen of vermogen dat genoten 
wordt  wegens betrokkenheid bij een trust moet worden 
aangegeven. Als dat niet gebeurt, zal het trustkruisje 
ook niet zijn gezet. De trustvraag heeft dan geen waarde. 
Als het trustkruisje niet is gezet, terwijl de belasting-
plichtige wel betrokken is bij een APV, maar geen inko-
men of vermogen geniet, is de trustvraag evenmin van 
toegevoegde waarde. Gedacht moet worden aan begun-
stigden die nog nooit een uitkering hebben ontvangen 
en niet weten dat zij mogelijk een uitkering zullen ont-
vangen of de erfgenamen van een persoon die vermogen 
heeft ingebracht in een trust. Op de website van de Be-
lastingdienst staat vermeld dat je ook als “erfgenaam van 
een persoon die vermogen in het APV heeft ingebracht of 
in een vennootschap waarvan het APV aandeelhouder is” 
het vermogen van het APV moet aangeven in de aangif-
te.24 Het is maar zeer de vraag of je altijd weet van wie je 
de erfgenaam bent of dat je begunstigde bent van een 
APV. Het is daarnaast geenszins een gegeven dat je weet 
of de (toekomstige) erflater vermogen in een trust heeft 
ingebracht. Daarbij komt dat het zijn van erfgenaam niet 
betekent dat je ook begunstigde bent en vice versa. In 
ieder geval is er in dergelijke situaties hoe dan ook geen 
belastingheffing aan de orde. 

Bij gebrek aan materiële relevantie, zou naar onze over-
tuiging het enkele formele gebrek vanwege het niet 
aankruisen van het trusthokje niet tot omkering en ver-
zwaring van de bewijslast mogen leiden. Wat ons betreft 

zou aansluiting gezocht moeten worden bij de jurispru-
dentie waaruit volgt dat de vereiste aangifte niet is ge-
daan indien er absoluut en relatief bezien sprake is van 
te weinig geheven belasting. De uitspraken die wij hier-
voor bespraken gaan hieraan voorbij en daaruit volgt 
dat wordt aangenomen dat de omkering en verzwaring 
gerechtvaardigd is vanwege het formele gebrek in de 
aangifte. Wellicht dat er – gelet op de conclusie van  
advocaat-generaal Niessen – een kentering in de juris-
prudentie te verwachten is.

4 Fiscale beboeting

De volgende sanctie die wordt besproken is het opleg-
gen van een fiscale boete. Bij een fiscale vergrijpboete 
wordt de grondslag bepaald aan de hand van het bedrag 
aan belasting. In geval de vereiste aangifte niet is ge-
daan, is het bedrag aan belasting komen vast te staan 
na omkering en verzwaring van de bewijslast. Hoewel 
art. 27e lid 3 AWR omkering en verzwaring van de be-
wijslast uitsluit voor zover het de boete betreft, heeft 
de Hoge Raad in 2008 toegestaan dat ook ingeval de 
correctie is komen vast te staan na omkering en ver-
zwaring van de bewijslast, de boete gebaseerd mag 
 worden op dat geschatte bedrag aan belasting.25 Of de 
uitleg van de Hoge Raad de toets van art. 6 EVRM door-
staat, is een vraag die sindsdien door velen is gesteld. 
Advocaat-generaal IJzerman heeft zich hierover in zijn 
conclusie van 28 januari 2021 uitgelaten en zag geen 
aanleiding om af te wijken van de lijn van de Hoge 
Raad uit 2008.26 De vaste jurisprudentie is dus dat de 
boete wordt vastgesteld aan de hand van het bedrag 
aan belasting dat na omkering en verzwaring van de  
bewijslast is vastgesteld. Wel leidt het feit dat de boete 
is gebaseerd op een bedrag dat is komen vast te staan 
na omkering en verzwaring van de bewijslast ertoe dat 
de rechter nadrukkelijk dient in te gaan op het feit dat 
de hoogte van de verschuldigde inkomstenbelasting is 
vastgesteld met omkering en verzwaring van de bewijs-
last. De rechter dient zich er immers volgens het arrest 
uit 2008 onverkort van te vergewissen dat de boete een 
passende en geboden sanctie is voor het vergrijp.

In de hiervoor besproken jurisprudentie was geen spra-
ke van beboeting. Aan de bevoegdheid om in dergelijke 
gevallen een boete op te leggen, ligt het niet. Zo voor-
ziet art. 67d AWR in de bevoegdheid tot beboeting we-
gens het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van een 
aangifte. Voorts schept art. 67e AWR de bevoegdheid tot 
beboeting als opzettelijk of grofschuldig te weinig be-

24  www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/ 

boeken/FISIN2021/fiscale_informatie_2021-afgezonderd_ 

particulier_vermogen.html#_8876341b-b2e4-45c3-bc3f- 

a9fe0fae1c12

25  HR 18 januari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC1962, BNB 2008/165.

26  Concl. A-G IJzerman 28 januari 2021, ECLI:NL:PHR:2021:80. 

Het arrest van de Hoge Raad is op het moment van publica-

tie van deze bijdrage nog niet verschenen.
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oordeel van het hof werd weliswaar gecasseerd door de 
Hoge Raad in het hiervoor besproken arrest uit 2008,
maar is wat ons betreft desalniettemin vermeldenswaar-
dig, omdat het uitgangspunt van de inspecteur nog 
steeds kan zijn dat een boete van 100% gerechtvaardigd 
is.28 Blijkens het arrest uit 2008 zal de rechter bij het
opleggen van de boete moeten motiveren waarom de 
boete passend is met het oog op de omkering en ver-
zwaring van de bewijslast.

Uit een latere uitspraak van Gerechtshof Amsterdam 
volgt dat het verbergen van het vermogen van een bui-
tenlandse stichting niet altijd betekent dat een boete 
van 100% passend en geboden is. Voor een hogere boete
van 100% is volgens het hof vereist “dat de strafverzwa-
rende omstandigheid zich ten tijde van de te beboeten 
gedraging (het opzettelijk verzwijgen in de aangiften IB 
1988 en VB 1999 van de gerechtigdheid tot het vermogen 
van de Stichting en de inkomsten die daaruit voortvloei-
den) moet hebben voorgedaan”.29 In dit geval oordeelde 
het hof dat de belastingplichtige pas vanaf 2005 listige 
kunstgrepen had aangewend om het vermogen van de 
stichting voor de fiscus te verbergen.

5 Strafrecht

De laatste sanctie die bespreking verdient is of het niet 
zetten van het trustkruisje kan leiden tot strafrechtelij-
ke vervolging. Het una via-beginsel bewerkstelligt dat 
op een gegeven moment een keuze gemaakt moet wor-
den tussen fiscale beboeting of strafvervolging. Advo-
caat-generaal Niessen benoemt in zijn conclusie dat het
niet beantwoorden van de trustvraag “kan leiden tot 
strafvorderlijk optreden”. Hij wijst daarbij op art. 68 
lid 1 onderdeel a en art. 69 lid 1 AWR. Daaraan ligt dan 
wel de premisse ten grondslag dat het een verplichting 
is om de trustvraag in de aangifte te beantwoorden,
ofschoon art. 7 AWR de ruimte laat om deze vraag niet
als verplichting op te vatten, maar die kwestie gaat de 
reikwijdte van deze bijdrage te buiten. Een strafrechte-
lijke aanpak op grond van art. 68 AWR is er dan in gele-
gen dat geen dan wel onjuiste informatie is verstrekt.
Daarvoor is opzettelijk handelen niet vereist en even-
min dient voldaan te zijn aan het zogeheten strekkings-
vereiste. Voorts zou – in aanvulling op de gedachten van 
de advocaat-generaal – art. 225 Sr waarin valsheid in ge-
schrift strafbaar is gesteld, genoemd kunnen worden als
strafbaarstelling om het niet melden van betrokkenheid 
bij het APV te vervolgen. Het onjuist beantwoorden van 

lasting is geheven en er een navorderingsaanslag wordt 
opgelegd. Als de inspecteur na de aanslagregeling be-
kend raakt met betrokkenheid bij een trust alsmede met 
het feit dat de belastingplichtige inkomsten en vermo-
gen van de trust niet heeft aangegeven en om die reden 
overgaat tot navordering, kan de inspecteur dus een 
boete opleggen. De boetegrondslag wordt gevonden in 
het feit dat inkomen en vermogen niet is aangegeven
en niet zozeer in het feit dat het trustkruisje niet is ge-
zet. Personen die wel betrokken zijn bij een trust, maar
geen inkomen of vermogen genieten dat met de trust
verband houdt, kunnen logischerwijs niet worden be-
boet. De fiscus kan dus niet bij het vaststellen van de
aanslag alleen een boete opleggen, omdat het trusthok-
je niet is aangekruist. Er moet ook te weinig belasting 
zijn geheven. Anders dan bij de omkering en verzwaring 
van de bewijslast, is de materiële inhoud van de aangif-
te dus wel leidend. 

“De fiscus kan dus niet  
bij het vaststellen van de 
aanslag alleen een boete 

opleggen, omdat het trust-
hokje niet is aangekruist”

Als er wordt overgegaan tot navordering wegens niet 
aangegeven vermogen in een trust, dan is de boete niet 
mals. Hoofdregel is volgens par. 25 van het BBBB een mals. Hma
boete van 50% bij opzet, maar Gerechtshof Amsterdam boete bo
kwam tot een hogere boete met de volgende motivering: kwamkw

““Naar het oordeel van het Hof is het handelen van beN -
langhebbende verder gegaan dan enkel het opzettelijk langheb
bewerken dat te weinig belasting zou worden geheven.bewerken nwerken
Belanghebbende heeft immers opzettelijk een aanzienlijk elanghe
bedrag aan vermogensbestanddelen buiten het zicht vanbedragbbb dbe
de dde fififiscus gehouden en het zicht daarop nog bemoeilijkt scu
door deze vermogensbestanddelen achtereenvolgens in oor d
België, Luxemburg en Zwitserland onder te brengen en 
ondergebracht te houden en door deze onder te brengen 
in een trust. Daarom heeft de inspecteur terecht een
boete van 100% kunnen opleggen.”27

Wegens schending van de hoorplicht ex art. 25 lid 1
AWR werd de boete door het hof gematigd tot 90%. Dit 

277 Hof Amsterdam 20 december 2004, 

ECLI:NL:GHAMS:2004:AR8787.

28  Overigens is sinds 2 juli 2009 een maximale boete van 300% 

mogelijk voor niet opgegeven box 3-vermogen (art. 67d en 

art. 67e lid 5 AWR).

29 Hof Amsterdam 27 november 2014,   

ECLI:NL:GHAMS:2014:5074.
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de vraag is dan niet in overeenstemming met de waar-
heid, als gevolg waarvan (het desbetreffende onderdeel 
van) de aangifte ‘vals’ is. 

Uit de rechtspraak volgt het beeld dat het niet aankrui-
sen van het trusthokje als zodanig ook kan leiden tot 
een veroordeling wegens art. 69 lid 2 AWR: het opzette-
lijk niet of onjuist doen van een aangifte. Zo veroor-
deelde Rechtbank Oost-Brabant voor het opzettelijk on-
juist doen van aangiften inkomstenbelasting, omdat de 
betrokkenheid bij een trust niet was aangegeven. “Door 
de trustvraag niet te kruisen is er sprake van een opzet-
telijk onjuiste aangifte op dit punt. Verdachte wist im-
mers dat zijn vrouw betrokken was bij [stichting 1] in  
de zin van de toelichting bij de aangifte inkomstenbelas-
ting.”30 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft het door zo-
wel de verdachte als het Openbaar Ministerie (partieel) 
ingestelde hoger beroep in deze zaak niet kunnen be-
handelen, omdat partijen een alternatieve afwikkeling 
buiten de rechter om hebben getroffen.31 Dat het enkele 
feit dat de trustvraag niet is beantwoord leidt tot een 
veroordeling voor art. 69 lid 2 AWR gaat ons wel erg 
ver. Naar onze overtuiging dient ten minste ook sprake 
te zijn van een materieel gebrek in de aangifte, doordat 
de transparante trust bijvoorbeeld niet als box 3-vermo-
gen of inkomen anderszins is aangegeven. Daar dient de 
rechter in de motivering ook blijk van te geven. Anders 
wordt afbreuk gedaan aan het strekkings vereiste, waar-
aan is voldaan als het handelen erop gericht is geweest 
om de fiscus te benadelen.

Ook Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kwam tot een ver-
oordeling voor het opzettelijk onjuist doen van aangifte 
inkomstenbelasting. Het hof betrok bij de onjuistheid  
van de aangifte niet alleen het niet aankruisen van het 
trusthokje, maar ook dat het voordeel uit aanmerkelijk  
belang in verband met de verkoop van aandelen die door 
de SPF werden gehouden, niet was aangegeven.32 Hoewel 
er ‘slechts’ sprake was van een fiscaal nadeel bedrag van 
€ 42.062 vond het hof de “constructie met de SPF en de 
daaraan gelieerde vennootschappen” dusdanig verwerpe-
lijk, omdat er potentieel een hoger nadeelbedrag kon  
worden behaald, dat het hof een gevangenisstraf van acht 
maanden oplegde. Een straf die naar onze overtuiging 
geen recht doet aan het relatief beperkte fiscale (daad-

werkelijke) nadeel. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep 
echter afgedaan onder verwijzing naar art. 81 RO.33 In-
dachtig de vaste jurisprudentie voelde de Hoge Raad zich 
waarschijnlijk niet gehouden zich uit te laten over het 
oordeel over de straf, nu de keuze van de straf en de waar-
dering van de factoren die voor de strafoplegging van be-
lang zijn, is voorbehouden aan de feitenrechter.34

6 Hoe nu verder met de trustvraag?

De trustvraag wordt tot op heden gesteld in de aangifte 
inkomstenbelasting, hoewel deze vraag – zeker na in-
voering van de APV-wetgeving – geen toegevoegde 
waarde heeft voor de bepaling van de door de belasting-
plichtige verschuldigde belasting. De trustvraag is in 
wezen altijd een controlevraag geweest: als er sprake is 
van aan te geven inkomen of vermogen dient dat in de 
aangifte te worden verwerkt. Wanneer geen inkomen of 
vermogen is aan te geven, is de beantwoording van de 
trustvraag niet relevant voor het bepalen van de hoogte 
van de verschuldigde belasting. Het standpunt dat de 
trustvraag in zijn huidige vorm niet in de aangifte in-
komstenbelasting thuishoort, is in de literatuur vaker 
kenbaar gemaakt.35 Ook onze conclusie is dat de trust-
vraag feitelijk alleen een voorportaal is voor het stellen 
van vragen door de inspecteur. Wij zouden dan ook wil-
len pleiten voor het geheel afschaffen van de trust-
vraag. Mocht deze (controle)vraag toch gewenst blijven, 
dan dient deze op zijn minst te worden geherformuleerd 
naar een vraag die alleen positief kan worden beant-
woord indien de belastingplichtige inkomen of vermo-
gen dient aan te geven dat voortvloeit uit zijn betrok-
kenheid bij het APV. Daardoor wordt de vraag slechts 
een bevestiging van de materiële inhoud van de aangif-
te. Dat zou ook moeten betekenen dat de vraag of de 
vereiste aangifte is gedaan, getoetst dient te worden 
aan de hand van het “relatief aanzienlijk”-criterium, 
zoals dat het geval is bij materiële gebreken en het for-
mele gebrek dat het trustkruisje is gezet niet leidt tot 
omkering en verzwaring van de bewijslast. Net als bij 
fiscale beboeting dient ook in het strafrecht het (daad-
werkelijke) benadelingsbedrag in de beoordeling van  
de verwijtbaarheid en bij de eventuele strafoplegging 
betrokken te worden. 

30 Rb. Oost-Brabant 21 juli 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:3916.

31  Hof ’s-Hertogenbosch 12 mei 2020, 

ECLI:NL:GHSHE:2020:1563.

32  Hof Arnhem-Leeuwarden 18 december 2019, 

ECLI:NL:GHARL:2019:11156.

33 HR 9 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:355.

34 Zie bijv. HR 31 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6429.

35  Zie bijv. A. Koele, ‘Het trusthokje op het aangiftebiljet IB 

deugt niet’, Ftv juni 2005, p. 3-4 en J.P. Boer, ‘Aangiftebiljet 

bewust(e) v(r)aag over trusts’, WFR 2005/1301.


