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rechtsbescherming

G e d e e l d e  g e d a c h t e n



Voorwoord 
 
 
Beste lezer, 
 
Waarschijnlijk kent u de bundels van ons kantoor over fiscaal proces- 
en sanctierechtelijke onderwerpen. Daarin zijn vanuit onze praktijk 
steeds uiteenlopende aspecten over een bepaald centraal onderwerp 
belicht. Als gemeenschappelijke subtitel hebben deze uitgaven: ‘Enige 
beschouwingen uit de praktijk en de wetenschap’.   
 
De huidige, bijzondere tijd van gedwongen afstand in vele vormen, 
heeft ook vernieuwing en digitale vooruitgang gebracht. Het idee is 
ontstaan om naast het vertrouwde boekwerk u ook periodiek deelge-
noot te maken van onze schrijfsels, maar dan vormgegeven in een di-
gitale uitgave die we één keer in het kwartaal zullen aanvullen met een 
nieuw hoofdstuk. Deze hoofdstukken staan – anders dan u gewend 
bent – thematisch los van elkaar, maar gaan uiteraard over onderwer-
pen binnen het formeel belastingrecht, fiscaal boete- en strafrecht en 
compliance. Daarbij zal ook in deze hoofdstukken het delen van ge-
dachten met u vanuit onze professies leidend blijven. 
 
Wij wensen u veel genoegen bij het lezen.  
 
Hans van Immerseel & Anneke Nuyens 
 
De Bont Advocaten, vestiging Breda 
Juli 2021 
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Hoofdstuk 1 

Ontwikkelingen rondom het pleitbaar standpunt 

mr. Hans van Immerseel 

1.1 Inleiding 

Het pleitbaar standpunt leeft. Althans zo lijkt het, want wie op recht-
spraak.nl een zoekopdracht intikt voor 'pleitbaar standpunt' in de peri-
ode 1 januari 2015 tot 1 mei 2021, krijgt 546 treffers: 448 in het be-
stuursrecht, 75 in het strafrecht en 28 in het civiel recht.1  

In dit artikel bespreek ik enkele recente ontwikkelingen rondom het 
pleitbaar standpunt in het fiscale boeterecht en strafrecht.2 De belang-
rijkste uitspraak over het pleitbaar standpunt in deze periode is onge-
twijfeld het 'Credit Suisse-arrest'.3 Dit arrest zal geen enkele fiscalist 
zijn ontgaan. Het zwaartepunt in dit artikel ligt daarom op de recht-
spraak na het 'Credit Suisse-arrest'. Daarbij wordt een vergelijking ge-
maakt tussen de toepassing in het fiscale boeterecht en in het (fiscale) 
strafrecht. 

1.2 Algemene schets van het pleitbaar standpunt 

1.2.1. Lange historie 

Het pleitbaar standpunt kent zijn oorsprong in het fiscale boeterecht. 
Al in 1986 overwoog de Belastingkamer van de Hoge Raad:4 

1  Kennelijk is er sprake van enige overlap. 
2  Het pleitbaar standpunt kan ook een rol spelen bij de vraag of kan worden nagevorderd 

 wegens een  kenbare fout in  de zin van art. 16, lid 2, letter c, AWR (bijvoorbeeld Hof 
 Arnhem-Leeuwarden  7 april  2020, ECLI:NL:GHARL:2020:2878), of  bij  de  vraag of 
 sprake is  van misbruik van procesrecht  bij bezwaar en beroep tegen een informatie- 

   beschikking  (bijvoorbeeld  Hof  Den  Bosch  15  maart  2019, ECLI:NL:GHSHE:2019: 
  1018). Daaraan wordt in dit artikel geen aandacht besteed. 
3  HR 21 april 2017, BNB 2017/162. 
4  HR 26 november 1986, BNB 1987/31. 
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"4.2. De omstandigheid dat het door belanghebbende in haar aangifte 
ingenomen standpunt inzake de toepassing van artikel 61a, tweede lid, 
letter a, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 met betrekking tot 
de investering in de silo door het Hof als juist is aanvaard, noopt tot de 
gevolgtrekking dat, ook al is bedoeld standpunt in cassatie onjuist be-
vonden, niet kan worden gezegd dat het aan opzet of grove schuld van 
belanghebbende is te wijten dat de primitieve aanslag te laag is vast-
gesteld. Mitsdien is in de navorderingsaanslag ten onrechte een verho-
ging begrepen."5 
 
In deze overweging zijn drie elementen van belang: 

- het ingenomen standpunt betreft de juridische uitleg van het 
(fiscale) recht; 

- de uitleg, hoewel uiteindelijk door de rechter onjuist bevonden, 
is zodanig verdedigbaar dat geen sprake is van opzet of grove 
schuld; 

- dat de uitleg in een eerdere instantie is aanvaard, lijkt de pleit-
baarheid van het standpunt te impliceren. 

 
Deze elementen zullen ook in dit artikel nog vaker aan de orde komen. 
 
1.2.2. Wijziging van het fiscale boetestelsel in 1998 
 
In 1998 werd het fiscale boetestelsel gewijzigd. Het begrip 'pleitbaar 
standpunt' had zich inmiddels geworteld in de fiscale boeterechtelijke 
praktijk. In de parlementaire geschiedenis valt te lezen:6 
 
"Zo is in het geval van een belastingplichtige voor wie het niet geheel 
duidelijk is of hij een bate moet aangeven c.q. een uitgave mag aftrek-
ken, en die redelijkerwijs kan menen juist te handelen door in de aan-
gifte het voor hem gunstigste, pleitbare standpunt in te nemen geen 
sprake van opzet." 
 
In vergelijking met het hiervoor genoemde arrest uit 1986 valt op dat 
in de parlementaire geschiedenis niet (meer) expliciet wordt genoemd 
dat het standpunt de juridische uitleg van het (fiscale) recht moet be-
treffen.  
 
 
 

 
5  In het fiscale boetestelsel tot 1998 werd niet gesproken over bestuurlijke boeten, maar 
   over verhogingen van de aanslag. Deze vloeiden rechtstreeks uit de wet voort. Navor- 
   derings- en naheffingsaanslagen werden automatisch met 100% verhoogd, behoudens 
   voor zover opzet of grove schuld ontbrak (art. 18 en 21 AWR (oud)). 
6  Kamerstukken I 1997/98, 24 800, nr. 154b, p. 1-2. 
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De term 'redelijkerwijs' duidt erop dat geobjectiveerd moet worden. 
Het gaat er niet om wat specifiek deze ene belastingplichtige kon en 
mocht menen. Bepalend is wat de gemiddelde belastingplichtige op 
grond van de ten tijde van het doen van aangifte geldende rechtspraak 
en literatuur kon en mocht menen. Lange tijd was onduidelijk of dit 
inhield dat het pleitbaar standpunt ook achteraf nog kon worden bijge-
bracht, of dat dit op het moment van aangifte doen, bij de betreffende 
belastingplichtige aanwezig moest zijn. Ook was lang onduidelijk hoe 
de Strafkamer van de Hoge Raad met het pleitbaar standpunt, en in 
het bijzonder de objectivering daarvan, zou omgaan.7   
 
1.2.3. Besluit bestuurlijke boeten Belastingdienst 
 
In een besluit van 9 november 2000 gaf de Staatssecretaris van Finan-
ciën voor het eerst invulling aan het boetebeleid voor het pleitbaar 
standpunt.8 Het huidige Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 
(BBBB) vermeldt in paragraaf 4, lid 2:9 
 
"Van een pleitbaar standpunt is sprake als een door belanghebbende 
ingenomen standpunt, gelet op de stand van de jurisprudentie en de 
heersende leer, in die mate juridisch pleitbaar of verdedigbaar is dat 
belanghebbende redelijkerwijs kan menen juist te handelen. Is er 
sprake van een pleitbaar standpunt, dan kan de belanghebbende er 
geen verwijt van worden gemaakt dat er aanvankelijk geen of te weinig 
belasting is geheven. Een pleitbaar standpunt sluit het opleggen van 
zowel een verzuimboete als een vergrijpboete uit." 
 
In deze definitie van het pleitbaar standpunt komt weer wel tot uit-
drukking dat het moet gaan om een juridische interpretatie. Valt die, 
objectief gezien, te verdedigen, dan kan de belastingplichtige geen op-
zet of grove schuld worden verweten. Ook het opleggen van een ver-
zuimboete blijft dan achterwege. 
 
 
 
 
 
 
 

 
7  Zie hierover bijvoorbeeld ook: J.W. Ilsink, 'Enkele gedachten over het pleitbaar stand- 
   Punt  in  strafzaken', in  'Draaicirkels van formeel belastingrecht',  Amersfoort:  SDU 
   2009, p. 209-215. 
8  Besluit van 9 november 2000, nr. RTB2000/2474M, BNB 2001/13. 
9  Besluit van 28 juni 2016, Stcrt. 2016, 34921, zoals laatstelijk gewijzigd op 20 decem-    

ber 2019, Stcrt. 2019, 66184. 
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1.2.4. Leidt een eerder positief oordeel van een lagere rechter per de-
finitie tot een pleitbaar standpunt? 

 
In het in onderdeel 1.2.1. aangehaalde arrest van 26 november 1986 
overwoog de Hoge Raad dat de omstandigheid dat het gerechtshof de 
wetsinterpretatie van belanghebbende als juist had aanvaard, noopte 
tot de conclusie dat hem geen opzet of grove schuld kon worden ver-
weten. Dat wil echter nog niet zeggen dat in iedere situatie waarin de 
belanghebbende eerder door een rechtbank in het gelijk is gesteld, per 
definitie sprake is van een pleitbaar standpunt. In zijn arrest van 28 
oktober 2011 overwoog de Hoge Raad:10 
 
"Deze opvatting is niet juist, aangezien zij in haar algemeenheid niet 
kan worden aanvaard indien aan de vernietiging van de naheffingsaan-
slag ten grondslag ligt een feitenvaststelling of waardering van de be-
wijsmiddelen door de rechtbank, die in hoger beroep geen stand houdt. 
 
Het Hof heeft het door partijen bijgebrachte bewijs anders gewaar-
deerd dan de rechtbank en op grond daarvan de rechtbank niet ge-
volgd. Belanghebbendes stellingen omtrent de rechtmatigheid van de 
naheffingsaanslag worden niet pleitbaar door hetgeen door de recht-
bank bewezen werd geacht." 
 
Anders dan in het arrest uit 1986 heeft hier de lagere rechter de be-
langhebbende niet in het gelijkgesteld op het punt van diens uitleg van 
het (fiscale) recht, maar op grond van feitenvaststellingen en bewijs-
waardering. 
 
1.2.5. Pleitbaar standpunt in het fiscale strafrecht vóór 'Credit Suisse' 
 
Lange tijd leek het pleitbaar standpunt beperkt tot het fiscale boete-
recht. De strafrechtspraak leek het leerstuk niet echt te aanvaarden, 
dan wel, in het gunstigste geval daar een andere, minder geobjecti-
veerde, invulling aan te geven.11 Illustratief is het arrest van de Straf-
kamer van de Hoge Raad van 6 maart 2012.12 Dit arrest betrof een 
adviseur die voor een cliënt had geadviseerd in de aangifte het stand-
punt in te nemen dat deze in België woonde. Hij wist echter dat deze 
cliënt daar feitelijk nooit verbleef. Toen de adviseur werd vervolgd we-
gens medeplegen van het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte, 
deed de verdediging een beroep op een pleitbaar standpunt.  

 
10 HR 28 oktober 2011, BNB 2012/25. 
11 Zie  J.W. Ilsink, 'Enkele  gedachten over het pleitbaar  standpunt  in  strafzaken',  in  
   'Draaicirkels van formeel belastingrecht', Amersfoort: SDU 2009, p. 209-215. 
12 HR 6 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BQ8596, NJ 2012/176, r.o. 7.3. 
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Daarbij werd verwezen naar de opinie van een hoogleraar internatio-
naal belastingrecht waarin werd betoogd dat de belastingplichtige op 
zuiver juridische argumenten geacht kon worden toch fiscaal inwoner 
van België te zijn. De Strafkamer van de Hoge Raad overwoog: 
 
"Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat in-
dien de verdachte het verweer voert dat hij bij het doen van belasting-
aangifte heeft gehandeld op grond van een zogenoemd pleitbaar stand-
punt, de rechter dient te beoordelen of hij redelijkerwijs kon en mocht 
menen dat de wijze waarop hij die aangifte heeft gedaan, toelaatbaar 
was (vgl. HR 8 februari 2005, LJN AR 3719). Indien de rechter evenwel 
vaststelt dat de verdachte, toen hij deze aangifte deed niet in de ver-
onderstelling verkeerde dat de wijze waarop deze aangifte is gedaan 
toelaatbaar was, stuit het verweer reeds op die vaststelling af."  
 
Weliswaar gebruikt de Hoge Raad hier ook de term 'redelijkerwijs', wat 
dus duidt op een objectivering, maar de Hoge Raad maakt duidelijk dat 
de toets daarmee niet eindigt. Als duidelijk is dat de verdachte ervan 
uitging dat de aangiften ten tijde van de indiening onjuist waren, stuit 
reeds daarop het pleitbaar standpunt af. Het arrest leek te onderstre-
pen dat in het fiscale strafrecht de invulling van het pleitbare standpunt 
wezenlijk anders was dan in het fiscale boeterecht. 
 
 
1.3 Het 'Credit Suisse-arrest' 
 
1.3.1. Zowel van belang voor het fiscale boeterecht als het strafrecht 
 
Het 'Credit Suisse-arrest' is om meerdere redenen belangrijk voor het 
pleitbaar standpunt. Het arrest van de Belastingkamer verduidelijkt 
een aantal aspecten die van belang zijn voor het fiscale boeterecht, 
zoals de objectivering van het pleitbaar standpunt. Minstens zo belang-
rijk is rechtsoverweging 3.4.7. van het arrest waarin de Hoge Raad 
ingaat op het pleitbaar standpunt in het fiscale strafrecht.  
 
1.3.2. Het fiscale boeterecht 
 
De Hoge Raad stelt nogmaals voorop dat de belastingplichtige die ver-
plicht is aangifte te doen daarbij lastige keuzes moet maken over com-
plexe vraagstukken:13 
 
 

 
13 HR 21 april 2017, BNB 2017/162, r.o. 3.4.4. 
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"Vooropgesteld wordt dat de fiscale aangifteplicht zich hierdoor ken-
merkt dat de aangifteplichtige onder dreiging van een strafvervolging 
wordt gedwongen binnen een door de inspecteur te stellen termijn dui-
delijk, stellig en zonder voorbehoud een verklaring af te leggen die de 
inspecteur in staat stelt de hoogte van de verschuldigde belasting vast 
te stellen. Die verplichting brengt noodzakelijkerwijs mee dat de be-
trokkene bij het doen van aangifte de – niet zelden complexe – belas-
tingwetgeving moet uitleggen, ook in gevallen waarin onduidelijkheid 
bestaat over de vraag welke interpretatie juist is." 
 
Hiermee benadrukt de Hoge Raad naar mijn mening dat de overwegin-
gen die hierop volgen, betrekking hebben op de keuzes die de belas-
tingplichtige heeft moeten maken bij de interpretatie van het (fiscale) 
recht. Het gaat dus niet om de feitenvaststelling of de daarvoor aan-
gedragen bewijzen. 
 
De Hoge Raad vervolgt:14 
 
"Indien een onjuiste aangifte wordt gedaan, kan ter zake daarvan geen 
vergrijpboete als bedoeld in de artikelen 67d en 67 e AWR worden op-
gelegd indien aan die aangifte een standpunt ten grondslag ligt dat 
gebaseerd kan worden op een pleitbare uitleg van het (fiscale) recht, 
in die zin dat de belastingplichtige ten tijde van het doen van die aan-
gifte – naar objectieve maatstaven gemeten – redelijkerwijs kon en 
mocht menen dat deze uitleg en daarmee de door hem gedane aangifte 
juist was. In een dergelijk geval kan niet worden gezegd dat het aan 
opzet of grove schuld van de belastingplichtige te wijten is dat die aan-
gifte onjuist is dan wel dat daardoor te weinig belasting is geheven, 
ook al wordt het aan die aangifte ten grondslag liggende standpunt 
later door de rechter onjuist bevonden. Omdat de pleitbaarheid van dat 
standpunt naar objectieve maatstaven moet worden beoordeeld, (…), 
is in dit verband niet van belang of de belastingplichtige bij het doen 
van de aangifte de pleitbare maar later onjuist bevonden uitleg voor 
ogen heeft gestaan."  
   
 
 
 
 
 
 
 

 
14 HR 21 april 2017, BNB 2017/162, r.o. 3.4.5. 
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In deze overweging kunnen de volgende elementen worden onder-
scheiden: 

- het moet gaan om een uitleg van het (fiscale) recht (waarin de 
belastingplichtige bij het doen van aangifte gedwongen kan zijn 
om keuzes over de uitleg van het recht te maken); 

- het moet gaan om de uitleg die ten tijde van het doen van aan-
gifte verdedigbaar was. Als uit latere rechtspraak blijkt dat het 
ingenomen standpunt onjuist is, betekent dat niet dat het met 
terugwerkende kracht niet meer pleitbaar is; 

- het ingenomen standpunt moet naar objectieve maatstaven 
worden gemeten; 

- het is niet noodzakelijk dat het objectief pleitbare standpunt de 
belastingplichtige ten tijde van het doen van aangifte voor ogen 
stond.  

 
De Hoge Raad overweegt in 3.4.6. nog:15 
 
"Hetzelfde heeft te gelden voor de vergrijpboete van artikel 67f AWR, 
indien aan een ontoereikende voldoening of afdracht van belasting op 
aangifte een standpunt ten grondslag ligt dat gebaseerd kan worden 
op een pleitbare uitleg van het (fiscale) recht." 
 
Wat hier opvalt is dat de Hoge Raad het pleitbaar standpunt alleen 
betrekt op de vergrijpboeten. De verzuimboeten worden niet genoemd. 
Dit is wel opmerkelijk. Zowel in de parlementaire geschiedenis bij de 
wijziging van het fiscale boetestelsel 1998, het BBBB en diverse lagere 
rechtspraak, komt tot uitdrukking dat de aanwezigheid van een pleit-
baar standpunt ook in de weg staat aan het opleggen van een verzuim-
boete. Dit niet noemen van de verzuimboeten kan te maken hebben 
met het feit dat de Hoge Raad het pleitbaar standpunt ziet als een 
omstandigheid die in de weg staat aan opzet of grove schuld. Voor het 
opleggen van een verzuimboete is niet vereist dat vaststaat dat de 
belastingplichtige opzet of grove schuld kan worden verweten. Alleen 
ingeval van afwezigheid van alle schuld (AVAS) dient een verzuimboete 
achterwege te blijven. Ilsink merkte hier in zijn bijdrage aan de bundel 
'Draaicirkels van formeel belastingrecht' over op dat een pleitbaar 
standpunt niet per definitie leidt tot AVAS.16 Ook bij een pleitbaar 
standpunt kan toch sprake zijn van enige, zij het lichte, vorm van 
schuld. Als dit betekent dat de Hoge Raad het pleitbaar standpunt niet 
van toepassing acht bij verzuimboeten, dan zullen belasting- en inhou-
dingsplichtigen aangewezen zijn op het BBBB.  

 
15 HR 21 april 2017, BNB 2017/162, r.o. 3.4.6. 
16 J.W. Ilsink, 'Enkele gedachten over het pleitbaar standpunt in strafzaken', in 'Draai- 
   cirkels van formeel belastingrecht', Amersfoort: SDU 2009, p. 209-215. 
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Daarin staat expliciet dat ingeval van een pleitbaar standpunt ook geen 
verzuimboete kan worden opgelegd.   
 
1.3.3. Het fiscale strafrecht 
 
Hoewel het 'Credit Suisse-arrest' een arrest van de Belastingkamer be-
treft, gaat de Hoge Raad in onderdeel 3.4.7. ook nadrukkelijk in op het 
pleitbaar standpunt in het fiscale strafrecht. Dit impliceert dat afstem-
ming heeft plaatsgevonden tussen de Belastingkamer en de Strafka-
mer. De Hoge Raad overweegt: 
 
"Met betrekking tot een mogelijke strafvervolging geldt het volgende. 
Indien een onjuiste of onvolledige belastingaangifte wordt gedaan, 
maar de betrokkene ten tijde van het doen van die aangifte – naar 
objectieve maatstaven gemeten – redelijkerwijs kon en mocht menen 
dat deze aangifte juist en volledig was, bijvoorbeeld omdat deze geba-
seerd was op een pleitbaar standpunt als hiervoor in 3.4.5. bedoeld, 
kan niet worden gezegd dat hij opzettelijk een onjuiste of onvolledige 
aangifte heeft gedaan die ertoe strekt dat te weinig belasting wordt 
geheven (…). Daartoe is immers vereist dat de betrokkene opzettelijk 
heeft gehandeld, dus minst genomen met voorwaardelijk opzet, het-
geen betekent dat hij bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard 
dat hij ten onrechte geen onderscheidenlijk een onjuiste of onvolledige 
aangifte heeft gedaan. Dat laatste doet zich niet voor indien, al dan 
niet achteraf bezien, de door de betrokkene aanvaarde kans dat de 
aangifte onjuist of onvolledig zou blijken te zijn, niet aanmerkelijk 
was."  
 
De Bont merkt naar aanleiding van deze afzonderlijke overweging voor 
het strafrecht op dat de Strafkamer zich kennelijk toch niet volledig 
heeft willen committeren aan de Belastingkamer.17 
 
1.3.4. Pleitbaar standpunt als opzetverweer 
 
Met de overweging in onderdeel 3.4.7. van het arrest plaatst de Hoge 
Raad het pleitbaar standpunt voor het fiscale strafrecht in de sleutel 
van een opzetverweer. De betrokkene had geen (voorwaardelijk) opzet 
op het doen van een onjuiste aangifte. Een dergelijk opzetverweer kan 
zijn gebaseerd op een pleitbaar standpunt. Door de toevoeging van 
"bijvoorbeeld" maakt de Hoge Raad duidelijk dat een betrokkene ook 
op andere gronden redelijkerwijs kan en mag menen juist aangifte te 
doen.  
 

 
17 G.J.M.E. de Bont, 'Pleitbaar standpunt als opzetverweer', MBB 2018/3, p. 106. 
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Andere gronden kunnen zijn: 

- een gerechtvaardigd vertrouwen op de adviezen van een advi-
seur en diens behoorlijke taakvervulling; 

- een niet-verwijtbaar onjuist inzicht in de feiten en omstandig-
heden. 

 
In de overweging over het pleitbaar standpunt in het strafrecht noemt 
de Hoge Raad eveneens de objectieve maatstaven bij de uitleg van het 
recht.18 Uit de laatste zin van de overweging volgt ook dat dit achteraf 
kan worden bezien. De aangifte kan dus weliswaar onjuist worden be-
oordeeld door de rechter, maar ontwikkelingen in de literatuur of juris-
prudentie (ook) na het indienen van de aangifte, kunnen wel leiden tot 
de constatering (achteraf) dat het in de aangifte ingenomen standpunt 
pleitbaar was.19 In zoverre lijkt er geen verschil met de uitwerking in 
het fiscale boeterecht. 
 
Toch denk ik dat er een verschil is met het fiscale boeterecht omdat de 
Hoge Raad het pleitbaar standpunt nadrukkelijk plaatst in de sleutel 
van het opzetverweer. Bij voorwaardelijk opzet, het bewust aanvaar-
den van de aanmerkelijke kans dat de aangifte onjuist of onvolledig is, 
kan het achteraf bijgebrachte pleitbaar standpunt, zoals volgt uit 
rechtsoverweging 3.4.7., bijdragen aan de vaststelling dat de aan-
vaarde kans toch niet aanmerkelijk was. Een dergelijke 'redding' lijkt 
mij niet mogelijk bij 'echte' opzet, dus als is vastgesteld dat de ver-
dachte wetens en willens geen, dan wel onjuist of onvolledig aangifte 
deed. En dat lijkt mij dan toch strenger dan in het fiscale boeterecht.  
 
 
1.4 Arresten na 21 april 2017 
 
1.4.1. De Strafkamer herhaalt de overwegingen uit 'Credit Suisse' 
 
Nadat de Belastingkamer op 21 april 2017 het 'Credit Suisse-arrest' 
wees, verschenen in 2017 nog twee arresten van de Strafkamer waarin 
het pleitbaar standpunt aan de orde werd gesteld.20 In beide arresten 
herhaalde de Strafkamer de overwegingen 3.4.4. tot en met 3.4.7. uit 
'Credit Suisse'. Daarmee maakte de Strafkamer duidelijk dat dit voort-
aan ook de lijn is van de Strafkamer. 
 

 
18 HR 21 april 2017, BNB 2017/162, r.o. 3.4.7. 
19 Zie  ook  G.J.M.E. de Bont,  'Pleitbaar standpunt als opzetverweer',  MBB 2018/3,  p.  
   108. 
20 HR 3 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2542 en HR 1 december 2017, ECLI:NL:HR:  
   3056. 
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1.4.2. Latere rechtspraak kan eerder pleitbaar standpunt ondersteu-
nen 

 
Op 20 december 2019 wees de Hoge Raad arrest in een zaak waarin 
de belastingplichtige voor zijn pleitbaar standpunt verwees naar een 
conclusie van A-G Wattel. Deze conclusie was gepubliceerd twee jaren 
nadat de in geschil zijnde aangifte werd ingediend. In cassatie stelde 
de Staatssecretaris van Financiën zich op het standpunt dat dit niet 
kon dienen als onderbouwing voor het pleitbaar standpunt. In zijn con-
clusie in deze zaak had A-G Niessen opgemerkt dat:21 
 
"(…) de vraag of een standpunt pleitbaar is, objectief wordt bepaald 
zodat de opvatting van de A-G dat een standpunt pleitbaar is, wat dit 
betreft niet constitutief is, maar declaratoir." 
 
De Hoge Raad volgde de A-G en overwoog: 
 
"(…) het middel faalt voor zover daarin wordt betoogd dat aan de con-
clusie van 18 juni 2015 geen steun kan worden ontleend voor de pleit-
baarheid van een ruim twee jaar tevoren ingenomen standpunt." 
 
Deze verduidelijking door de Hoge Raad sluit aan bij de objectivering 
van het pleitbaar standpunt. 
 
1.4.3. Pleitbaar standpunt moet rechtskundig van aard zijn 
 
In zijn arrest van 29 mei 2020 benadrukte de Belastingkamer van de 
Hoge Raad dat een pleitbaar standpunt rechtskundig van aard moet 
zijn:22 
 
"Van een pleitbaar standpunt als hiervoor bedoeld kan uitsluitend wor-
den gesproken indien het een standpunt over de interpretatie van het 
(fiscale) recht betreft, dus een – geheel of gedeeltelijk – rechtskundig 
standpunt."   
 
Het ging hier om de waardering van een pakket aandelen.  
 
 
 
 
 

 
21 Conclusie A-G Niessen, 25 oktober 2019, ECLI:NL:PHR:2019:1080. 
22 HR 29 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:970, BNB 2020/108. 
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Kennelijk was het voor de rechtspraktijk nodig om dit nog eens te be-
nadrukken. Naar mijn mening was dit echter al duidelijk uit de eerdere 
arresten van de Hoge Raad. In het in dit artikel al vaker aangehaalde 
arrest van 26 november 1986 bespreekt de Hoge Raad de uitleg van 
belanghebbende van een bepaald wetsartikel.23 In latere arresten 
spreekt de Hoge Raad consequent over de uitleg van het (fiscale) recht 
bij de beoordeling van een beroep op een pleitbaar standpunt. Dit geldt 
zowel voor de Belastingkamer als de Strafkamer.  
Omdat de Hoge Raad spreekt over 'geheel of gedeeltelijk' kan het pleit-
baar standpunt ook betrekking hebben op de juridische kwalificatie van 
een feitencomplex. Feteris wijst daar bijvoorbeeld op in zijn annotatie 
bij BNB 2004/75, waar het de vraag betrof of een jacht wel of niet 
geleverd was.24 Feteris verwijst in zijn annotatie ook naar BNB 
1993/193, waar het ging om het standpunt dat een vennootschap niet 
in Nederland gevestigd was.25 Door de toevoeging geheel of gedeelte-
lijk ligt het voor de hand om aan te nemen dat een pleitbaar standpunt 
ook betrekking kan hebben op de juridische kwalificatie van een fei-
tencomplex.26   
 
1.4.4. Strafkamer: geen pleitbaar standpunt bij innerlijke tegenstrij-

digheid? 
 
In zijn arrest van 6 oktober 2020 verwerpt de Strafkamer van de Hoge 
Raad een beroep op een pleitbaar standpunt.27 De verdachte werd ver-
weten feitelijk leiding te hebben gegeven aan het opzettelijk onjuist 
doen van een aangifte omzetbelasting door een fiscale eenheid. De 
onjuistheid bestond uit het niet in de aangifte opnemen van de omzet-
belasting over een grote vastgoedtransactie in 2008. Deze omzetbe-
lasting was vermeld in de notariële akte van levering en op de door de 
notaris opgemaakte nota van afrekening. De omzetbelasting was ook 
ontvangen door de verkopende BV. De verdediging was voor het be-
roep op een pleitbaar standpunt voor meerdere ankers gaan liggen. In 
cassatie was slechts aan de orde het beroep op pleitbaar standpunt 
voor de uitleg van art. 37 Wet OB.  
 
Op grond van art. 37 Wet OB is degene die op een factuur omzetbe-
lasting vermeldt, die, anders dan door de werking van dat artikel, niet 
is verschuldigd, die belasting toch verschuldigd.  

 
23 HR 26 november 1986, BNB 1987/31. 
24 HR 12 september 2003, BNB 2004/75, met commentaar van Feteris. 
25 HR 23 september 1992, BNB 1993/193. 
26 Zoals  reeds eerder betoogd is  door Feteris in M.W.C. Feteris, 'Invloed van het straf- 
   recht op het fiscale boeterecht', WFR 2015/140. 
27 HR 6 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1504. 
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Met andere woorden ten onrechte gefactureerde BTW is ook BTW en 
moet worden afgedragen. Relevant is dat ten tijde van de levering een 
akte van levering werd gezien als factuur in de zin van art. 37.28 Het 
geldende beleid van de Staatssecretaris van Financiën was dat een no-
tariële nota van afrekening, met daarop een bedrag aan omzetbelas-
ting, niet als factuur werd beschouwd.29 Met betrekking tot het als fac-
tuur aanmerken van een notariële akte van levering ging de Hoge Raad 
op 25 november 2016 'om'.30 Eerder had de Hoge Raad een factuur 
gedefinieerd als "elk bescheid waarin van een ander betaling wordt ge-
vorderd".31  
 
De verdediging beriep zich op het arrest van 25 november 2016 voor 
het pleitbaar standpunt dat de akte van levering geen factuur was en 
(kennelijk) tevens op het besluit van de staatssecretaris voor het pleit-
baar standpunt dat de nota van aflevering geen factuur was.  
 
De Strafkamer van het Gerechtshof Amsterdam oordeelde dat de nota 
van afrekening bij de BV de plaats had ingenomen van de eigen ver-
koopfactuur.32  
 
Het gerechtshof had ook overwogen dat het 'omgaan' van de Hoge 
Raad in 2016 in 2008 niet kenbaar was en zeker niet te voorzien. Een 
merkwaardige overweging. A-G Bleichrodt acht dit onbegrijpelijk en 
schrijft:33  
 
"Het gaat om een standpunt dat naar huidig recht, ook in de fiscale 
procedure ten aanzien van de onderhavige naheffingsaanslag, voor 
juist zal worden gehouden. De Hoge Raad heeft in 2016 geoordeeld dat 
dit standpunt in zoverre juist is zonder aan dat oordeel belangrijke ver-
anderingen in de wet- en regelgeving in de tussenliggende periode ten 
grondslag te leggen. Dat lijkt mij een belangrijke indicatie dat het 
standpunt ten tijde van het doen van de aangifte naar objectieve maat-
staven gemeten achteraf bezien in zoverre minst genomen pleitbaar 
was." 
 

 
28 HR 7 november 1984, BNB 1985/44 en HR 1 november 1989, BNB 1990/66. 
29 Besluit van 19 april 2007, CPP2007/308M. 
30 HR 25 november 2016, BNB 2017/46. 
31 HR 4 maart 2016, BNB 2016/106. 
32 Het Hof  achtte daarvoor  van belang dat de levering nauwkeurig in de nota werd be- 
   schreven, de verkoopprijzen  en het bedrag van de BTW werden vermeld, de betaling 
   aan  de BV op basis van  de nota werd verricht, de  BV bij dergelijke transacties nooit  
   een aparte verkoopfactuur  opmaakte en uitreikte  en de nota door de bestuurder van 
   de BV voor akkoord werd ondertekend.  
33 Conclusie A-G Bleichrodt 19 mei 2020, ECLI:NL:PHR:2020:493, onderdeel 17. 
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De A-G verwijst verder naar de annotatie bij het arrest van 25 novem-
ber 2016 in de BNB en een uitspraak van Gerechtshof Den Haag waarin 
dit gerechtshof naar aanleiding van dit arrest oordeelde dat de akte 
van levering, noch de nota van afrekening een factuur in bedoelde zin 
opleverde.34 De verwerping van het pleitbaar standpunt is volgens de 
A-G gebaseerd op gronden die de verwerping niet kunnen dragen.35 
 
Jammer genoeg gaat de Hoge Raad niet expliciet in op het arrest en 
de hofuitspraak waar de A-G naar verwijst. De vaststelling van het ge-
rechtshof dat de nota van afrekening is aan te merken als een factuur 
in de zin van art. 37 wet OB, geeft volgens de Hoge Raad geen blijk 
van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.  
 
"Het hieruit voortvloeiende oordeel van het Hof dat niet kan worden 
gezegd dat [A] ten tijde van het doen van aangifte – naar objectieve 
maatstaven gemeten – redelijkerwijs kon en mocht menen dat deze 
aangifte, ondanks het niet daarin opnemen van de aldus door haar in 
rekening gebrachte omzetbelasting, toch juist was, is evenmin onjuist 
of onbegrijpelijk." 
 
De Hoge Raad volgt de A-G dus niet. Ik meen dat dit het gevolg is van 
de uitspraak van de Belastingkamer van het gerechtshof in de fiscale 
procedure. De Strafkamer van het gerechtshof neemt deze over en 
maakt deze tot de zijne. De Hoge Raad neemt deze ook in zijn over-
wegingen op. Er is vastgesteld dat de notariële nota van afrekening 
binnen de onderneming steeds de functie van 'verkoopfactuur' ver-
vulde en dat er geen afzonderlijke 'verkoopfacturen' werden opge-
maakt. De verdachte kon en mocht dan redelijkerwijs niet menen dat 
de nota van afrekening geen factuur was.      
 
 
1.5 Lagere rechtspraak na 21 april 2017: een kleine steek-

proef 
 
Na de voorgaande beschrijving van de door de Hoge Raad in zijn ar-
resten uitgezette lijnen, is het interessant om eens te bezien hoe de 
feitenrechters deze toepassen. Een zoekslag op rechtspraak.nl met de 
zoekopdracht 'pleitbaar standpunt', voor rechtbanken en gerechtsho-
ven, levert binnen de periode 1 januari 2018 tot 1 mei 2021 voor het 
strafrecht achttien treffers op. Voor het belastingrecht is dat aantal 
honderddrieënzeventig. De streekproef voor het belastingrecht is 
daarom beperkt tot uitspraken van de gerechtshoven.  

 
34 Hof Den Haag 5 maart 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1752. 
35 Conclusie A-G Bleichrodt 19 mei 2020, ECLI:NL:PHR:2020:493, onderdeel 18 en 19. 
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Dat zijn er nog steeds zevenentachtig. Voor het strafrecht zijn alle tien 
uitspraken bekeken.    
 
 
1.6. De Belastingkamers van de gerechtshoven 
 
1.6.1. Het beroep op een pleitbaar standpunt blijkt vaak geen rechts-

kundig verweer te zijn 
 
Bij een nadere beschouwing van de uitspraken van de Belastingkamers 
van de gerechtshoven waarin wordt gesproken over een pleitbaar 
standpunt, blijkt dat er vaak geen sprake is van een door belangheb-
bende aangevoerd rechtskundig argument over de uitleg van het (fis-
cale) recht. In veel gevallen wordt weliswaar gesteld dat sprake is van 
een pleitbaar standpunt, maar wordt eigenlijk op andere gronden ge-
steld dat de belanghebbende geen verwijt (zoals opzet of grove schuld) 
kan worden gemaakt. Het gaat dan om: 

- een beroep op opgewekt vertrouwen door de inspecteur of an-
dere overheidsinstanties;36 

- een beroep op het mogen afgaan op de deskundigheid van een 
taxateur;37 

- een beroep op het mogen afgaan op de adviezen van een ad-
viseur;38 

- de stelling dat belanghebbende optrad met open vizier;39 
- de stelling dat belanghebbende niet wist dat sprake was van 

belast vermogen;40 
- de stelling dat belanghebbende uit mocht gaan van diens vast-

stelling en interpretatie van de feiten.41  
Deze verweren vormen wel allemaal, net als het pleitbaar standpunt in 
enge zin, opzetverweren. 
 
 
 
 

 
36 Bijvoorbeeld  Hof  Den  Bosch  23  augustus  2018,  ECLI:NL:GHSHE:2018:3530  en  
   ECLI:NL:GHSHE:2018:3532;  Hof Den Bosch  23  juli  2020,  ECLI:NL:GHSHE:2020: 
   2357. 
37 Bijvoorbeeld  Hof  Den  Bosch 13  december 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:5262; Hof  
   Arnhem-Leeuwarden 27  augustus 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:6889; Hof Den Bosch   
   13 december  2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:5259; Hof  Den Bosch 13 december 2018,  
   ECLI:NL:GHSHE:2018:5260;  Hof  Arnhem-Leeuwarden  9  februari  2021,  ECLI:NL:  
   GHARL:2021:1242. 
38 Bijvoorbeeld Hof Den Bosch 1 februari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:373. 
39 Bijvoorbeeld Hof Arnhem-Leeuwarden 8 oktober 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:8109. 
40 Bijvoorbeeld Hof Den Haag 20 januari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:129. 
41 Bijvoorbeeld Hof Arnhem-Leeuwarden 17 april 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3620. 
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1.6.2. Geslaagde beroepen op een (rechtskundig) pleitbaar standpunt 
 
In de hofuitspraken waarin, al dan niet met enige goede wil, gesproken 
kan worden van een rechtskundig standpunt, wordt het beroep op het 
pleitbaar standpunt slechts in een enkel geval gehonoreerd.  
 
In de zaak die leidde tot de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden van 23 mei 2018 exploiteerde de belanghebbende onder 
meer een monumentenpand dat tot 1 april 2012 leegstond.42 Ter zake 
van dit pand verrichtte belanghebbende in het tijdvak 1 januari 2011 
tot 1 april 2012 dan ook geen met BTW belaste prestaties. Belangheb-
bende bracht echter wel alle aan haar gefactureerde omzetbelasting 
volledig in aftrek. De inspecteur legde een naheffingsaanslag op, als-
mede een vergrijpboete op grond van art. 67f AWR wegens grove 
schuld. In het bezwaarschrift werd onder meer aangevoerd dat het 
pand vanaf 1 april 2012 belast wordt verhuurd. Zowel tijdens de con-
trole als in de bezwaarfase is namens belanghebbende gewezen op di-
verse jurisprudentie. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden overweegt 
over het aftrekrecht dat uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie volgt dat het recht op aftrek is gekoppeld aan 
het uitoefenen van de keuze voor belaste verhuur. Het gerechtshof 
verwijst naar een arrest uit 2004, maar ook naar een arrest uit 2018 
(dus van na het indienen van de aangiften).  
 
Het gerechtshof leidt daaruit af dat voor het recht op aftrek is vereist 
dat belanghebbende het voornemen had om belast te gaan verhuren. 
Het enkele voornemen tot verhuur (zonder een keuze tussen vrijge-
steld of belast) is dus niet voldoende. Voor dit oordeel vindt het ge-
rechtshof steun in een arrest van de Hoge Raad uit 2014, dus na het 
in geschil zijnde tijdvak. Ten aanzien van het pleitbaar standpunt over-
weegt het gerechtshof dat belanghebbende uit de jurisprudentie had 
afgeleid dat tijdens leegstand recht op aftrek bestond en dat belang-
hebbende haar standpunt ondersteund achtte door hetzelfde (latere) 
arrest van de Hoge Raad. Het gerechtshof stelt ook vast dat de discus-
sie over het recht op aftrek tijdens leegstand ook na het arrest van de 
Hoge Raad nog niet is afgerond. De toenmalige stand van de jurispru-
dentie bood belanghebbende ten tijde van het doen van aangifte vol-
doende grond voor het door haar ingenomen standpunt.   
 
Eveneens van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is de uitspraak van 19 
juni 2018.43  

 
42 Hof Arnhem-Leeuwarden 23 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4485. 
43 Hof Arnhem-Leeuwarden 19 juni 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5626. 
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De belanghebbende in deze zaak is een houdstermaatschappij van 
meerdere vennootschappen. Zij belast in de periode 2009-2011 kosten 
door aan deze vennootschappen en brengt daarbij omzetbelasting in 
rekening. Belanghebbende verricht verder geen met BTW belaste pres-
taties. De aan belanghebbende door derden in rekening gebrachte om-
zetbelasting brengt belanghebbende volledig in aftrek. De inspecteur 
legt hiervoor een naheffingsaanslag op, alsmede een vergrijpboete op 
grond van art. 67f AWR wegens grove schuld. Belanghebbende stelt 
zich primair op het standpunt dat het doorbelasten van kosten een 
economische activiteit is en dat zij daarom als ondernemer voor de 
omzetbelasting moet worden aangemerkt. Zij verwijst daarvoor onder 
meer naar een resolutie uit 1991. Belanghebbende heeft daarnaast uit 
de jurisprudentie van de Hoge Raad en het Hof van Justitie van de 
Europese Unie afgeleid dat het doorbelasten van kosten voldoende is 
om als ondernemer te worden aangemerkt. Belanghebbende stelt dat 
de Hoge Raad dit pas in een arrest uit 2017 heeft genuanceerd.  
 
Volgens het gerechtshof heeft belanghebbende, met alles wat zij heeft 
aangevoerd, een pleitbaar standpunt ingenomen. Tijdens de onderha-
vige tijdvakken bestond onvoldoende duidelijkheid of en in hoeverre 
de doorbelasting van kosten tot ondernemerschap leidt.  
 
In beide zaken betoogden de belanghebbenden dat zij bij het doen van 
de in geschil zijnde aangiften de daarin vervatte standpunten mochten 
innemen. Zij wezen daarbij op rechtspraak en, in de tweede zaak, op 
een resolutie.  
 
Uit de rechtspraak waar de belanghebbenden naar verwezen, blijkt dat 
het om kwesties ging die ten tijde van het doen van de in geschil zijnde 
aangiften nog niet waren uitgekristalliseerd.  
 
Niet ter discussie stond dat de rechtspraak waar de belanghebbenden 
naar verwezen betrekking had op zaken die op de relevante onderdelen 
overeenkwamen met de casus van belanghebbenden. Verder lijkt bij 
de beoordeling een rol te hebben gespeeld dat de onderhavige kwesties 
nog steeds niet (volledig) zijn uitgekristalliseerd, of dat pas na het doen 
van aangifte rechtspraak is gewezen die meer duidelijkheid verschaft.       
 
1.6.3. Verworpen beroepen op een (rechtskundig) pleitbaar standpunt 
 
Zoals uit de in de vorige paragraaf beschreven geslaagde beroepen op 
een pleitbaar standpunt al bleek, vraagt een dergelijk verweer om een 
gedegen en op maat gesneden onderbouwing. Het pleitbaar standpunt 
is zeker geen magische spreuk om een boete mee te bezweren.  
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Dat blijkt ook uit de gevallen waarin weliswaar, min of meer, een 
rechtskundig standpunt kan worden gelezen, maar die bij de rechter 
niet slaagden. 
 
Zo achtte Gerechtshof Amsterdam de enkele onduidelijkheid over de 
wijze waarop een kostensplitsing voor de omzetbelasting moest plaats-
vinden onvoldoende om als pleitbaar standpunt de volledige aftrek te 
verdedigen.44 
 
Het verwijzen naar literatuur of jurisprudentie zonder dat verder uit te 
werken of deze te verbinden met de eigen casus is evenmin voldoende 
voor een geslaagd beroep op een pleitbaar standpunt.45 Het volstaan 
met de verwijzing naar een boek, zonder daarbij aan te geven waarom 
en/of welke delen dienen ter onderbouwing van het pleitbaar stand-
punt, acht het Gerechtshof Den Bosch onvoldoende.46  
 
Wanneer ter onderbouwing van het pleitbaar standpunt wordt verwe-
zen naar jurisprudentie waarin de casus afwijkt van het voorliggende 
geschil, zal de belanghebbende moeten toelichten waarom hij meent 
dat deze jurisprudentie toch van belang kan zijn voor zijn onderbou-
wing. Laat hij dit na dan zal de rechter het beroep op een pleitbaar 
standpunt verwerpen.47 
 
 
1.7. De Strafkamers van de rechtbanken en gerechtshoven 
 
1.7.1. Weinig lagere rechtspraak over pleitbaar standpunt in het straf-

recht 
 
Het aantal treffers bij een zoekopdracht op 'pleitbaar standpunt' voor 
het rechtsgebied strafrecht in de periode 1 januari 2018 tot 1 mei 2021 
is aanzienlijk lager dan voor het belastingrecht. Voor de rechtbanken 
en gerechtshoven zijn er slechts vijftien treffers over deze periode. Bij 
deze vijftien uitspraken is bovendien niet steeds sprake van een wer-
kelijk oordeel over de aanwezigheid van een pleitbaar standpunt in de 
zin van een rechtskundig standpunt.  

 
44 Hof Amsterdam 23 juni 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2367. 
45 Hof Den Bosch 15 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:549; Hof Arnhem-Leeuwarden  
   29 januari  2018, ECLI:NL:GHARL:2018:677  en ECLI:NL:GHARL:2018:678; Hof  Den  
   Bosch  23  juli  2020,  ECLI:NL:GHSHE:2020:2353;  Hof   Den   Bosch  23  juli  2020,  
   ECLI:NL:GHSHE:2020:2357. 
46 Hof Den Bosch 23 juli 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:2357. 
47 Hof Den Bosch 19 januari 2018, ENCLI:NL:GHSHE:2018201; Hof Den Bosch 15 febru- 
   ari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:549. 



23

Net als in de rechtspraak over het fiscale boeterecht is in veel gevallen 
weliswaar gesteld dat sprake is van een pleitbaar standpunt, maar is 
de gegeven invulling te kwalificeren als een ander opzetverweer zoals: 
 

- een gerechtvaardigd vertrouwen op de adviseur; 
- een te eerbiedigen opgewekt vertrouwen. 

 
Slechts in zes gevallen kan gesproken worden over een rechtskundig 
standpunt.48 In geen van deze zes gevallen slaagt het beroep. Wel 
dient nog gewezen te worden op drie van de vier uitspraken van de 
Rechtbank Amsterdam in de KPMG-zaak.49 De rechtbank acht het ten-
lastegelegde niet bewezen en overweegt ten overvloede dat sprake is 
van een pleitbaar standpunt. De rechtbank werkt dat jammer genoeg 
niet uit. Noemenswaardig is ook de overweging van de rechtbank, on-
der verwijzing naar het 'Credit Suisse-arrest', in één van deze drie uit-
spraken:50 
 
"De omstandigheid dat in de belastingaangiften van [medeverdachte 
1] ten aanzien van de realisatievergoeding een andersluidend stand-
punt is ingenomen, brengt hierin geen verandering, omdat de vraag, 
of sprake is van een pleitbaar standpunt, naar objectieve maatstaven 
moet worden beoordeeld."   
 
Dit lijkt mij een terechte toevoeging. Het kenmerk van het pleitbaar 
standpunt is nu juist dat het objectief mogelijk is om over de uitleg van 
het (fiscale) recht van mening te verschillen. 
 
1.7.2. Verwerping pleitbaar standpunt 
 
Waarop sneuvelen de beroepen op een pleitbaar standpunt? 
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de regeling geen ruimte 
laat voor het door de verdachte ingenomen standpunt.51 "Anders dan 
de verdachte meent kan daarover geen misverstand bestaan." 
 

 
48 Hof Amsterdam  4 april 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1139;  Hof Arnhem-Leeuwarden 
   10  oktober  2018, ECLI:NL:GHARL:2018:8833:  Hof  Amsterdam  12  februari  2019, 
   ECLI:NL:GHAMS:2019:359;   Rb.  Overijssel   1  oktober   2019,     ECLI:NL:RBOVE:  
   2019:3445;  Hof  Arnhem-Leeuwarden  18 december  2019,    ECLI:NL:GHARL:2019:  
   11156; Rb. Amsterdam 27 maart 2020,    ECLI:NL:RBAMS:2020:2031. 
49 Rb.  Amsterdam  5  april 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:2493,    ECLI:NL:RBAMS:2019:  
   2495 en ECLI:NL:RBAMS:2019:2496. 
50 Rb. Amsterdam 5 april 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:2493. 
51 Hof Arnhem-Leeuwarden 10 oktober 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:8833. 
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Het in onderdeel 1.4.4. besproken arrest van 6 oktober 2020 betrof de 
uitspraak van Gerechtshof Amsterdam van 4 april 2018.52  
 
Ik wil op deze plaats nog even stilstaan bij de verwerping door het 
gerechtshof van de verwijzingen naar literatuur die dienden tot onder-
bouwing van het standpunt. Het gerechtshof verwierp deze omdat de 
auteur van één of meer van deze artikelen ook de fiscalist was die als 
gemachtigde in de fiscale procedures van belanghebbende was opge-
treden. Het betrof een op het terrein van omzetbelasting gespeciali-
seerde en gerenommeerde fiscalist. Twee andere fiscale commentaren, 
die het gerechtshof in de uitspraak niet nader aanduidt, werden door 
het gerechtshof terzijde geschoven met de enkele motivering dan dat 
deze niet van zodanig gewicht zijn dat het de onderbouwing kan zijn 
van een pleitbaar standpunt. Dit kan mij niet overtuigen. Het gerechts-
hof hecht ook veel belang aan het gegeven dat de procedures van be-
langhebbende bij de Belastingkamer, zowel in eerste aanleg als in ho-
ger beroep, door belanghebbende zijn verloren. Zie hierover ook para-
graaf 1.7.3.    
 
In de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 12 februari 2019 
was sprake van ten onrechte tegen het lage BTW tarief leveren van 
matrassen.53 De verdediging voerde aan dat sprake was van een pleit-
baar standpunt omdat de betrokkene terecht van mening was dat hij 
aannemelijk kon maken dat de matrassen voldeden aan de voorwaar-
den voor anti-doorlig-matrassen. Voor deze specifieke matrassen gold 
het verlaagde tarief. Ook stelde de verdediging dat door de samenge-
stelde levering met een speciale hoes de betrokkene mocht uitgaan 
van het verlaagde tarief. Het gerechtshof ging hier niet in mee en 
stelde eerst vast dat het algemene tarief gold voor de betreffende ma-
trassen. Ook stelde het gerechtshof vast dat geen sprake was van een 
samengestelde levering waarbij de matras het lage BTW tarief van de 
hoes volgt. Het gerechtshof oordeelde het standpunt van betrokkene 
(objectief gezien) niet pleitbaar. Zij verwees daarvoor naar het feit dat 
betrokkene bij de belastingrechter in beroep en hoger beroep volledig 
in het ongelijk was gesteld. Ook heeft de betrokkene niet aannemelijk 
kunnen maken, bijvoorbeeld door verwijzing naar andersluidende ju-
risprudentie of uitlatingen in de vakliteratuur, dat zijn standpunt door 
(fiscale) deskundigen werd gedeeld. Zie hierover ook paragraaf 7.3. 
 
 
 

 
52 Hof Amsterdam 4 april 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1139. 
53 Hof Amsterdam 12 februari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:359. 
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In de uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 18 decem-
ber 2019 ging het om het met 'nee' beantwoorden van de 'trustvraag' 
in een aangifte inkomstenbelasting.54 De verdediging had gesteld dat 
vanwege het gebrek aan belang voor de inkomstenbelastingheffing 
sprake was van een pleitbaar standpunt. Dat gold eveneens voor de 
stelling dat de SPF waar de verdachte bij betrokken was niet fiscaal 
transparant zou zijn. Het gerechtshof acht geen pleitbaar standpunt 
aanwezig. Als motivering noemt het Hof de vormgeving van de struc-
tuur en de stukken en uitlatingen zoals die zijn genoemd in de uit-
spraak van de Belastingkamer van de rechtbank in de fiscale procedure 
van de verdachte. Ook hier kijkt de strafrechter dus weer naar de be-
lastingrechter. 
 
In de uitspraak van 1 oktober 2019 overweegt Rechtbank Overijssel:55  
 
"Anders dan de raadsman heeft betoogd, leidt het innemen van een 
pleitbaar standpunt in een strafrechtelijke procedure niet zonder meer 
tot de conclusie dat het opzet ontbreekt." 
 
Het beroep op een pleitbaar standpunt faalt hier omdat de rechtbank 
ervan uitgaat dat de verdachte op de hoogte was van de juiste uitleg 
van de regels. Indien de rechtbank aldus bedoelt dat de verdachte on-
voorwaardelijk opzet heeft gehad, lijkt mij dit in overeenstemming met 
de rechtspraak van de Strafkamer van de Hoge Raad sinds 21 april 
2017.  
 
In Rechtbank Amsterdam 27 maart 2020 stelde de verdediging dat de 
verdachte meende dat een BTW-vrijstelling van toepassing was.56 Dit 
standpunt valt aan te merken als een juridische kwalificatie van de 
feiten en daarmee als een beroep op een pleitbaar standpunt. De recht-
bank oordeelt echter dat de standpunten: 
 
"(…) apert in strijd zijn met de geldende eisen en regelgeving. Van 
enige afspraak of deskundig advies hierover is niet gebleken en de 
rechtbank acht de verklaringen van verdachte volstrekt onaanneme-
lijk." 
 
 
 
 

 
54 Hof Arnhem-Leeuwarden 18 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:11156. 
55 Rb. Overijssel 1 oktober 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:3445, r.o. 4.4. 
56 Rb. Amsterdam 27 maart 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2031.  
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1.7.3. Oordeel van de belastingrechter bij een strafrechtelijk beroep 
op een pleitbaar standpunt 

 
In de hiervoor beschreven strafrechtelijke jurisprudentie valt op dat in 
een aantal gevallen de strafrechter het beroep op een pleitbaar stand-
punt verwerpt met een verwijzing naar de voor de verdachte ongunstig 
geëindigde fiscale procedures.  
 
Terwijl het bij de beoordeling van een beroep op een pleitbaar stand-
punt nu juist gaat om te bezien of, ook al heeft de rechter het aan de 
aangifte ten grondslag liggende standpunt onjuist bevonden, de belas-
tingplichtige redelijkerwijs kon en mocht menen dat de aangifte juist 
was. De uitkomst van de fiscale procedure als zodanig zou dan ook 
geen rol mogen spelen bij de beoordeling van het pleitbaar standpunt 
in de strafzaak. De strafrechter dient het verdedigde standpunt zelf te 
beoordelen.  
 
 
1.8. Ten slotte 
 
Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat een pleitbaar stand-
punt: 

- een standpunt over de interpretatie van het (fiscale) recht be-
treft, dus een – geheel of gedeeltelijk – rechtskundig standpunt; 

- moet gaan over de uitleg van het (fiscale) recht ten tijde van 
het indienen van de aangifte; 

- objectief moet worden bepaald en daarom de belastingplichtige 
niet noodzakelijkerwijs al ten tijde van het doen van de aangifte 
voor ogen moet hebben gestaan; 

- een opzetverweer is en dat dit met name in het fiscale strafrecht 
met zich meebrengt dat tevens beoordeeld moet worden of de 
betrokkene juist wel opzet had op de onjuistheid van de aan-
gifte. 

 
In de inleiding van dit artikel heb ik opgemerkt dat het pleitbaar stand-
punt, afgaande op het aantal malen dat het in de rechtspraak wordt 
aangevoerd, leeft. Een nadere bestudering van die rechtspraak laat 
echter zien dat onder die noemer ook andere (opzet)verweren worden 
aangevoerd. Daar waar wel sprake is van een beroep op een pleitbaar 
standpunt in enge zin, dus van een rechtskundig standpunt, blijkt dit 
slechts in een enkel geval gehonoreerd te worden.  
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De gemachtigde of raadsman/-vrouw die het verwijt van een opzette-
lijk onjuiste aangifte moet pareren, doet er goed aan zich eerst af te 
vragen welk opzetverweer aan de orde is. Meestal zal dit betekenen 
dat wordt verdedigd dat opzet ontbreekt op andere gronden dan de 
rechtskundige uitleg van het (fiscale) recht. Het is dan goed om het 
verweer ook op de juiste manier te benoemen. Immers, de belasting-
plichtige die mocht vertrouwen op zijn adviseur omdat die adviseur 
meent een pleitbaar standpunt te hebben, mocht dat in principe nog 
steeds doen, ook als het standpunt van de adviseur niet pleitbaar blijkt 
in de ogen van de rechter. 
 
Op het moment dat wel duidelijk is dat het opzetverweer (tevens) een 
rechtskundig standpunt inhoudt, vraagt dat om een gedegen uitwer-
king: 

- Op welk deel van het toepasselijke (fiscale) recht ziet het stand-
punt? 

- Uit welke bronnen blijkt dat over de uitleg daarvan, ten tijde 
van het doen van aangifte, verschillende opvattingen mogelijk 
waren? 

- Hoe verhoudt de casus van belanghebbende zich tot de casus 
in de aangehaalde rechtspraak of literatuur? Zijn de verschillen 
relevant, en waarom wel, of waarom niet? 

- Latere rechtspraak of literatuur over het recht ten tijde van het 
indienen van de aangifte kan dienen om het eigen standpunt te 
onderbouwen, maar ook om juist te onderstrepen dat en 
waarom er eerder juist verschillend over de uitleg van het (fis-
cale) recht kon worden gedacht; 

- In strafzaken zal ook aandacht moeten worden besteed aan de 
uitspraken in de procedures van de belanghebbende bij de Be-
lastingkamer. Een verloren belastingprocedure wil nog niet zeg-
gen dat er geen pleitbaar standpunt aanwezig kon zijn ten tijde 
van het doen van aangifte. Maar het lijkt er op dat de strafrech-
ter dit makkelijk uit het oog verliest. Een nadrukkelijk onder-
bouwd standpunt van de verdediging is dan aangewezen. 

 
Pleitbare standpunten als opzetverweren lijken in de praktijk niet zo 
vaak voor te komen. Daar waar ze wel kunnen worden onderkend, 
vraagt dat om gedegen fiscaal huiswerk.  
 
 

Breda, 15 juni 2021 
 
 



De Bont Advocaten
St. Ignatiusstraat 255

4817 KK Breda
T 076 763 40 00

E Breda@debontadvocaten.nl
 

Realisatie: Degra Design, degradesign.nl
Foto’s: Suzanne Verhagen

 Rode stier, Gite Lemfré  
 (via Kunsthuizen)




