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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 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 deelgenoot te maken 
van onze schrijfsels, maar dan vormgegeven in een digitale 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 onderwerpen binnen het for-
meel belastingrecht, fiscaal boete- en strafrecht en compliance. Daarbij 
zal ook in deze hoofdstukken het delen van gedachten 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. 



19

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. 
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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 
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Hoofdstuk 2 
 
Kwade trouw óf toch niet;  
beschouwingen uit de recente praktijk 
 
mr. Anneke Nuyens  
 
 
 
2.1. Inleiding 
 
De mens is gedoemd tot vrijheid volgens Sartre.1 Precies deze vrijheid 
leidt vanuit zijn filosofisch gedachtengoed tot de onvermijdelijkheid 
van kwade trouw.  
 
Een dergelijke onvermijdelijkheid kenden we tot 1994 in fiscalibus niet. 
Voor het recht tot navordering maakte het in de oorspronkelijke for-
mulering van art. 16, lid 1, AWR geen verschil of de belastingplichtige 
te goeder of te kwader trouw aangifte had gedaan. In 1998 oordeelde 
de Hoge Raad nog:  
 
"Gelet op de bewoordingen en de uit de ontstaansgeschiedenis naar 
voren komende strekking van artikel 16, lid 1, van de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen, wordt met deze bepaling - en met name met 
de laatste volzin daarvan - een uit een oogpunt van rechtszekerheid 
aan de belastingplichtige toekomend verweer tegen verzuimen van de 
belastingadministratie verschaft, waarbij uitsluitend de gedraging van 
de Inspecteur en niet de goede of kwade trouw van de belastingplich-
tige tot toetssteen werd gemaakt." 
 
Uiteindelijk werd na een lang parlementair traject, mede op advies van 
de Hoge Raad zelf, bij wet van 4 mei 1994 wettelijk verankerd dat een 
beroep op het ontbreken van een nieuw feit niet toekomt aan de be-
lastingplichtige die ter zake van dat feit te kwader trouw is. 
 
Blijkens de parlementaire geschiedenis is de exacte afbakening van 
begrip 'kwade trouw' overgelaten aan de rechtspraktijk.2 Dit heeft een 
heel pallet aan rechtspraak opgeleverd over onder andere de invulling 
van het criterium, de benodigde mate van verwijtbaarheid, het tijdstip 
daarvan en de bewijsbaarheid van kwade trouw.  
 
 

 
1  Jean-Paul Sartre, Het Zijn en het Niet, Lemniscaat, 1943.  
2  Kamerstukken II 1993/94, 21 058, nr. 16. 
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Aan de hand van casusposities van de afgelopen jaren zullen deze the-
ma's in de navolgende paragrafen de revue passeren om vervolgens in 
paragraaf 6 in te zoomen op de rol van de adviseur en de toerekening 
van kwade trouw aan de belastingplichtige. In de laatste paragraaf zal 
worden gekomen tot enkele afrondende observaties. 
 
 
2.2. Het criterium 
 
2.2.1. Invulling door de Hoge Raad 
 
Drie jaar na de wijziging van art. 16, lid 1 laatste volzin, AWR oordeelde 
de Hoge Raad dat navordering ingevolge deze wetsbepaling mogelijk 
is "ter zake van een feit ten aanzien waarvan de belastingplichtige te 
kwader trouw is, dit wil zeggen indien de belastingplichtige ten aanzien 
van dat feit de Inspecteur opzettelijk de juiste inlichtingen heeft ont-
houden of opzettelijk onjuiste inlichtingen heeft verstrekt."3 In zo’n ge-
val is er geen plaats voor vernietiging van een navorderingsaanslag 
wegens strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel of het rechtszekerheids-
beginsel, ook niet indien het feit ter zake waarvan de aanslag is opge-
legd de inspecteur bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen 
zijn.  
 
Douma merkt ten aanzien van deze invulling van de Hoge Raad op:  
 
“De letterlijke tekst van de wet (‘de belastingplichtige ter zake van dit 
feit te kwader trouw is’) blijkt in het oordeel van de Hoge Raad tot een 
beperkte uitleg te leiden. Allereerst moet sprake zijn van een causaal 
verband tussen het gedrag te kwader trouw en het ten onrechte niet 
of te weinig heffen van belasting (HR 11 juni 1997, nr. 32 236, BNB 
1997/383). Vervolgens wordt kwade trouw in die zin uitgelegd dat na-
vordering slechts mogelijk is indien aan opzet van de belanghebbende 
toe te rekenen is dat het desbetreffende feit niet eerder aan de inspec-
teur bekend was. Deze toerekening vindt plaats indien de belasting-
plichtige ten aanzien van dat feit de inspecteur opzettelijk de juiste 
inlichtingen heeft onthouden of opzettelijk onjuiste inlichtingen heeft 
verstrekt.”4 
 
  

 
3  HR 11 juni 1997, ECLI:NL:HR:1997:AA2160, BNB 1997/384. 
4  S.C.W. Douma e.a., Algemene wet inzake rijksbelastingen, Deventer: Wolters Kluwer  
   2019, p. 236.  
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Aan deze restrictieve uitleg wordt ook gerefereerd in recente recht-
spraak.5 Belanghebbende vroeg bij de gemeente een omgevingsver-
gunning aan voor de bouw van een nieuwbouwwoning. De heffings-
ambtenaar legde aan hem een aanslag leges op met de aanduiding 
'Kavel 2 gelegen aan de A'. Dit had moeten zijn 'Kavel 2 gelegen aan 
de B'. In zijn bezwaar tegen de aanslag verzocht belanghebbende de 
heffingsambtenaar de aanslag te vernietigen omdat door hem nooit 
een omgevingsvergunning was aangevraagd voor het oprichten van 
een woning aan de A. Zulks geschiedde en vervolgens legde de inspec-
teur een nieuwe aanslag op met de juiste verwijzing. Bij Gerechtshof 
Den Haag lag vervolgens de vraag voor of sprake was van een kenbare 
fout ex art. 16, tweede lid, aanhef en onderdeel c, AWR waardoor na-
vordering mogelijk was.6 Het gerechtshof oordeelt van niet.  
 
Voor het al dan niet in stand laten van de tweede aanslag werd vervol-
gens getoetst of sprake was van kwade trouw bij de woningeigenaar. 
In het kader van deze beoordeling overwoog het gerechtshof eerst dat 
de Hoge Raad het begrip 'te kwader trouw' restrictief uitlegt. "Daarvan 
is naar zijn oordeel uitsluitend sprake indien de belastingplichtige ter 
zake van het feit dat grond oplevert voor navordering de heffingsamb-
tenaar opzettelijk juiste inlichtingen heeft onthouden of opzettelijk on-
juiste inlichtingen heeft verstrekt". Hoewel belanghebbende zich ervan 
bewust moest zijn geweest dat de na de vernietiging van de eerste 
aanslag ontstane situatie onverenigbaar is met de bewoording, het doel 
en de strekking van de wettelijke bepalingen die ten grondslag liggen 
aan de legesheffing, kon volgens het gerechtshof evenwel niet worden 
gezegd "dat hij te kwader trouw was in de zin die in het zo-even ge-
noemde arrest aan dit begrip is gegeven". De woningeigenaar had met 
zijn bezwaar tegen de eerste aanslag geen juiste informatie onthouden 
dan wel onjuiste informatie verstrekt. Dat hij met de vernietiging van 
de aanslag wist dat er een 'leges-lek' ontstond, maakt dus nog niet dat 
sprake was van kwade trouw. 
 
2.2.2. Gegevens en inlichtingen 
 
De voor de vaststelling van kwade trouw benodigde onthouding van 
juiste informatie of verstrekking van onjuiste informatie kan geschie-
den zowel in het kader van het doen van aangifte naar aanleiding van 
een uitnodiging daartoe (ex art. 8 en 9 AWR) als naar aanleiding van 
het beantwoorden van vragen van de inspecteur (ex art. 47 AWR).  
 

 
5  Hof 's Gravenhage 25 januari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:102, V-N 2017/20.20.6. 
6  Als voorwaarde voor een conversie van de tweede aanslag in een navorderingsaan-  
   slag. 
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Sedert 2020 is in art. 9, vierde lid, AWR voorts vastgelegd dat indien 
voordat de aanslag is vastgesteld gegevens worden verstrekt zonder 
voorafgaande uitnodiging tot het doen van aangifte en die gegevens 
ook zouden moeten worden verstrekt in geval van een voorafgaande 
uitnodiging tot het doen van aangifte, die verstrekking van gegevens 
wordt aangemerkt als het op uitnodiging doen van aangifte. Daarmee 
heeft de wetgever bewerkstelligd dat bij "spontane aangiften de wet-
telijke correctie- en sanctiebevoegdheden" eveneens van toepassing 
zijn, te weten de omkering van de bewijslast ter zake van het niet doen 
van de vereiste aangifte, vergrijpboete bij de primitieve aanslag en 
navordering wegens kwade trouw.7 
 
De genoemde correctie- en sanctiemogelijkheden ten aanzien van 
spontane aangiften die betrekking hebben op belastingtijdvakken die 
aanvangen op of na 1 januari 2020 of belastingschulden die zijn ont-
staan op een tijdstip op of na 1 januari 2020, kunnen vanaf 1 januari 
2020 worden toegepast.8 Hoe het verwijtbaar onjuist, spontaan ver-
strekken van informatie zou kunnen leiden tot kwade trouw ten be-
hoeve van navordering zal de praktijk nog moeten uitwijzen. 
 
Onthouding 
 

Van een onthouding kan in de woorden van de Hoge Raad slechts 
sprake zijn "indien op de belastingplichtige en wettelijke verplichting 
rustte om de desbetreffende gegevens aan de inspecteur te verstrek-
ken. Daarvan is sprake indien in de uitnodiging tot het doen van aan-
gifte van de betrokkene werd verlangd die gegevens bij zijn aangifte 
te vermelden en indien de inspecteur die gegevens van de belasting-
plichtige heeft gevraagd met toepassing van artikel 47 AWR." 9 
 
Onze Nederlandse wetgeving kent voor een belastingplichtige in begin-
sel geen verplichting om uit eigen beweging gegevens aan de inspec-
teur te verstrekken die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van 
een fiscale aangelegenheid van die belastingplichtige.10 De informatie-
verplichting ex art. 47 AWR geldt immers alleen "desgevraagd". Het 
achterwege laten van onverplichte informatieverstrekking kan der-
halve niet leiden tot het verwijt van kwade trouw.11  
 

 
7  Kamerstukken II 2019/20, 35 303, nr. 3, p. 61-62. 
8  Kamerstukken II, 2019-20, 35 303, nr. 3, p. 70. 
9  HR 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:638, BNB 2017/162. 
10 Als uitzondering dient te worden genoemd de actieve informatieverplichting ex art.  
   10a AWR, die voor vier gevallen nader is vastgelegd in lagere regelgeving. 
11 HR 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:639, BNB 2017/163.  
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Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voegde daaraan in 2019 nog toe dat 
er evenmin een wettelijke plicht bestaat tot verbetering van een eerder 
ingediende aangifte.12 In deze zaak had de erflater een aanmerkelijk 
belang in een BV. Zijn overlijden had tot gevolg dat de aandelen krach-
tens erfrecht onder algemene titel overgingen naar zijn enige erfge-
naam. In de door een administratiekantoor verzorgde aangifte IB/PVV 
2012 werd wel vermeld dat erflater in het bezit was van een aanmer-
kelijk belang maar werd de fictieve vervreemding ex art. 4.16 lid 1 
onderdeel e Wet IB 2001 niet aangegeven. De aangifte werd vervol-
gens zonder deze correctie opgelegd.  
 
Ten aanzien van de navorderingbevoegdheid neemt het gerechtshof in 
aanmerking dat de inspecteur geen inlichtingen van belanghebbende 
had gevraagd. De brief van 27 oktober 2014 waarin de aanslag IB/PVV 
werd aangekondigd, betrof volgens het gerechtshof geen verzoek op 
de voet van art. 47 AWR. De inspecteur had daarin zelfs niet om reactie 
op het voornemen tot afwijking van de aangifte gevraagd. Voorts had 
belanghebbende geen gewijzigde of aanvullende aangifte ingediend. 
Deze omstandigheden brachten met zich dat volgens het gerechtshof 
beoordeeld moet worden of de adviseur ten tijde van het indienen van 
de aangifte ten aanzien van het niet verantwoorden van een belastbaar 
inkomen uit aanmerkelijk belang te kwader trouw was. Het gerechtshof 
oordeelde dat de inspecteur daarvoor geen toereikend bewijs had aan-
gedragen. De enkele stelling dat in de aangifte erfbelasting wél een 
inkomstenbelastingschuld was opgenomen ter zake van de (fictieve) 
vervreemding achtte het gerechtshof daartoe – mede in aanmerking 
genomen dat de aangifte erfbelasting enkele weken na de aangifte 
IB/PVV en niet door de betreffende adviseur was opgesteld – niet toe-
reikend. Nu er in de onderhavige casus geen wettelijke plicht tot ver-
betering van een ingediende aangifte bestond, faalde het beroep van 
de inspecteur op kwade trouw.  
 
Verstrekking 
 
Indien een belastingplichtige aan de inspecteur opzettelijk onjuiste in-
lichtingen verstrekt teneinde de beoordeling door de inspecteur van de 
juistheid van de aangifte te bemoeilijken, is sprake van kwader 
trouw.13 Daarvan is evenwel geen sprake indien een belastingplichtige 
summiere antwoorden geeft op vragen die veeleer ontwijkend dan on-
juist zijn en niet blijkt dat de inspecteur daardoor is misleid.14  

 
 

12 Hof Arnhem-Leeuwarden 17 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10952, V-N  
   2020/14.18. 
13 HR 20 december 2002, ECLI:NL:HR:2002:AF2262, BNB 2003/95. 
14 HR 17 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP5230, BNB 2005/105.  
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De lijn tussen het verstrekken van onjuiste informatie en het onthou-
den van juiste informatie is blijkens de jurisprudentie vaak dun. In een 
ouder arrest uit 1999 oordeelde de Hoge Raad dat de belanghebbende 
de inspecteur willens en wetens onjuiste informatie had verstrekt door 
(onder meer) geen aangifte te doen van de inbreng van een koeriers-
bedrijf in een besloten vennootschap. Dit had evenzo kunnen kwalifi-
ceren als het onthouden van de juiste inlichtingen.15 
 
Maar wat als een uitgereikt aangiftebiljet überhaupt niet wordt inge-
diend. Een dergelijke casus speelde bij Gerechtshof Den Bosch. In een 
woonplaatszaak verkreeg de inspecteur na eerder eigen onderzoek de 
beschikking over een strafdossier.16 De inspecteur schreef belangheb-
bende vervolgens dat hij zich op het standpunt stelde dat belangheb-
bende in elk geval vanaf begin 2002 in Nederland woonachtig was. De 
inspecteur verwees daartoe naar een groot aantal (door hem gestelde) 
feiten en omstandigheden. In diezelfde brief uit 2014 nodigde de in-
specteur belanghebbende uit om aangiften IB/PVV te doen voor de ja-
ren 2002 tot en met 2013. Als bijlagen stuurde de inspecteur papieren 
aangiftebiljetten mee. Het betroffen voor de jaren 2002-2008 biljetten 
over het jaar 2009 waarop met pen het juiste jaar was vermeld. Voor 
meerdere jaren was de mogelijkheid tot het opleggen van een primaire 
aanslag ten tijde van het uitreiken van de biljetten evenwel allang ver-
streken.  
 
Naar aanleiding hiervan ontstond een correspondentiewisseling tussen 
belanghebbende en de inspecteur. Belanghebbende meende om meer-
dere redenen niet gehouden te zijn de aangiften in te vullen, met als 
belangrijkste reden dat hij niet in Nederland woonachtig was. De bil-
jetten werden uiteindelijk niet geretourneerd. In de opvatting van de 
rechtbank leidde dat niet tot kwade trouw aan de zijde van belangheb-
bende, "omdat het niet-retourneren van de aangiftebiljetten een ge-
draging is die heeft plaatsgevonden na afloop van de aanslagtermijn".  
 
Het gerechtshof verwierp dit oordeel en overwoog: 
 
"De tekst van artikel 16 AWR noch de parlementaire geschiedenis geeft 
aanleiding om kwade trouw te beperken tot gedragingen die binnen de 
aanslagtermijn hebben plaatsgevonden. Uitgaande van het bestaan 
van de aangifteplicht (…), valt ook niet in te zien dat een belasting-
plichtige de aangifte niet te kwader trouw zou kunnen doen.  
 

 
15 HR 30 juni 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA2747, BNB 1999/300.  
16 Hof 's-Hertogenbosch 23 juli 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:2353, NTFR 2020/2790.	
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Het Gerechtshof is zich ervan bewust dat dit het merkwaardige gevolg 
heeft dat in een geval als het onderhavige niet meer geheven zou kun-
nen worden indien de belanghebbende wel (de juiste en volledige) in-
lichtingen had verstrekt. Kwade trouw is in dergelijke gevallen immers 
een constitutief vereiste voor navordering."  
 
Daaraan voegde het gerechtshof nog toe dat er geen aanknopingspun-
ten zijn dat de wetgever dit gevolg niet heeft beoogd. Het is thans aan 
de Hoge Raad of deze 'volgorde' van beoordeling is toegestaan.17 'To 
be continued', derhalve. 
 
 
2.3. Mate van verwijtbaarheid 

 
Voor een geslaagd beroep van de inspecteur op kwade trouw is vereist 
dat sprake is van opzet. De aanwezigheid van schuld of grove schuld 
bij de belastingplichtige is onvoldoende. De enkele vaststelling dat be-
langhebbende beter had moeten weten, is dan ook niet voldoende voor 
de aanname van kwade trouw.18 Uit het feit dat een belanghebbende 
voor het op verschillende wijze in zijn aangiften betrekken van de in 
1990 ontvangen schadeloosstelling en de in 1993 ontvangen schade-
vergoeding aan het gerechtshof geen van fiscaal inzicht blijk gevende 
verklaring kon geven, kan volgens de Hoge Raad ook geen kwade 
trouw worden afgeleid.19 
 
De aanwezigheid van voorwaardelijk opzet is wel voldoende. Daarvan 
is sprake als een belastingplichtige wetenschap had van de aanmerke-
lijke kans dat een onjuiste aangifte zou worden gedaan en hij die kans 
dat daardoor te weinig belasting zou worden geheven bewust heeft 
aanvaard (op de koop toe heeft genomen).20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 Deze zaak is bij kantoor in behandeling. Deswege onthoud ik me van verder com- 
   mentaar.  
18 HR 3 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO5989, BNB 2011/59. 
19 HR 31 januari 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE8092, BNB 2003/124. 
20 HR 14 juni 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA6204, BNB 2000/299. 
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Meer recent overwoog de Hoge Raad in een zaak van een voormalige 
CEO van een beursgenoteerd vastgoedfonds, dat het gerechtshof met 
zijn overwegingen tot uitdrukking had gebracht dat sprake was van 
kwade trouw "doordat bewust, ter vermijding van belastingheffing en 
in de wetenschap dat indien de Inspecteur op de aangifte zou afgaan, 
de aanslag te laag zou worden vastgesteld, het door belanghebbende 
genoten bedrag van € 7.500.000 niet is vermeld in de aangifte, maar 
in plaats daarvan is voorgewend dat dit bedrag een bate" van een An-
tilliaanse vennootschap was.21  
 
De scheidslijn tussen voorwaardelijk opzet en grove schuld is dun. Voor 
de vraag of het verwijtbaar handelen van de belanghebbende vol-
doende was om te kunnen spreken van kwade trouw keek Gerechtshof 
Den Bosch in een zaak over de etikettering van een beleggingsproduct 
met een schuin oog naar de opvatting van de inspecteur ten aanzien 
van de opgelegde boete.22 Tijdens het hoorgesprek was de boete van 
50% aan de orde geweest en had de adviseur van belanghebbende 
gesteld dat sprake was van een pleitbaar standpunt. In de voorgeno-
men uitspraak op bezwaar onderschreef de inspecteur dit standpunt. 
Dat bracht naar het oordeel van het gerechtshof met zich dat ook geen 
sprake kon zijn van kwade trouw. Dat de beoordeling van de inspecteur 
betrekking had op de boete maakte dit niet anders volgens het ge-
rechtshof "omdat zowel voor het opleggen van een vergrijpboete als 
ten aanzien van het stellen van kwade trouw (voorwaardelijke) opzet 
vereist is. Daarbij komt dat het feitencomplex ten aanzien van de op-
gelegde vergrijpboete en die van de gestelde kwade trouw, dezelfde 
is." 
 
Deze doorwerking ten aanzien van de heffing had de inspecteur vast 
niet voor ogen. Hij werd evenwel 'gered' doordat het gerechtshof de 
vraag of sprake was van een nieuw feit (wel) positief beantwoordde. 
In zoverre waren de overwegingen ten aanzien van kwade trouw wel-
licht gratuit, maar zijn in de praktijk voor de inspecteur wel een aan-
dachtspunt. Geen boete, dan ook geen navordering op basis van kwade 
trouw? 
 
De omgekeerde situatie is natuurlijk ook mogelijk. De belastingplich-
tige die door de strafrechter is veroordeeld voor het opzettelijk on-
juist/onvolledig doen van aangifte – in dit geval IB/PVV 2012 – terwijl 
het feit ertoe strekte dat te weinig belasting werd geheven, heeft ook 
direct kwade trouw aan zijn/haar broek.  

 
21 HR 14 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2339, BNB 2016/232. 
22 Hof 's-Hertogenbosch 22 september 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4082, NLF  
   2017/2407. 
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Gerechtshof Den Bosch zag "geen reden om de door de strafrechter 
bewezen opzet voor de beoordeling van opzet in het kader van de 
kwade trouw anders te waarderen dan de strafrechter heeft gedaan." 
De navorderingsaanslag wegens het onterecht in aftrek brengen van 
de hypotheekrente kon dan ook in stand blijven.23  
 
In dit verband kan ook nog worden gewezen op een recente verwij-
zingszaak waarin sprake was van een stafrechtelijke veroordeling we-
gens (gewoonte)witwassen. In het kader van de beoordeling van de 
navorderingsbevoegdheid achtte Gerechtshof Den Haag aannemelijk 
dat belanghebbende zich ervan bewust was dat hij door de inkomsten 
die verband hielden met gewoontewitwassen niet op te geven, bewust 
een onjuiste aangifte deed en daarmee de inspecteur de juiste inlich-
tingen onthield. De belanghebbende werd door het gerechtshof nog in 
de gelegenheid gesteld dit vermoeden te ontzenuwen, maar het ge-
rechtshof meende dat met hetgeen hij op dit punt naar voren had ge-
bracht, niet in dat bewijs geslaagd was. Ergo, het beroep van de in-
specteur op kwade trouw bleef in stand.24 
 
 
2.4. Tijdstip 
 
2.4.1. Moment van de aangifte 
 
In een geval waarin een aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld 
als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking in de aan-
gifte, is als hoofdregel slechts sprake van kwade trouw indien de daar-
voor vereiste bewustheid aanwezig was ten tijde van het doen van die 
aangifte.25  
 
In een zaak bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant stonden de intenties 
van belanghebbende ten tijde van het indienen van de aangifte IB/PVV 
2012 centraal.26 Belanghebbende verkocht onroerend goed aan een 
vennootschap waarvan hij tezamen met zijn echtgenote uiteindelijk 
aandeelhouder was. Naar aanleiding van deze vastgoedtransactie werd 
door de inspecteur een boekenonderzoek ingesteld.  
 
 

 
23 Hof 's-Hertogenbosch 27 maart 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1097, NTFR 2020/1530.	
24 Hof 's-Gravenhage 6 januari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:9, NLF 2021/703. 
25 Zie HR 3 december 2010, BNB 2011/59, met verwijzing naar HR 13 augustus 2010,  
   ECLI:NL:HR:2010:BN3830, BNB 2010/296. 
26 Rb. Zeeland-West-Brabant 26 februari 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:922, NFTR  
   2020/1532. 
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Vervolgens maakte belanghebbende bij het doen van de betreffende 
aangifte in een begeleidende brief een voorbehoud voor eventuele cor-
recties voortvloeiend uit het lopende boekenonderzoek. In de aangifte 
was geen rekening gehouden met de vastgoedtransactie. Hangende 
het nog lopende boekenonderzoek legde de inspecteur de betwiste 
aanslag op conform de aangifte.  
 
Niet in geschil was dat de inspecteur geen nieuw feit had dat navorde-
ring rechtvaardigde. Kwade trouw resteerde derhalve. De rechtbank 
oordeelde dat daarvan geen sprake was, aangezien moest worden ge-
keken naar de gedraging van belanghebbende bij het doen van de aan-
gifte. Volgens de rechtbank waren er geen aanwijzingen dat belang-
hebbende de inspecteur opzettelijk op het verkeerde been wilde zetten 
bij het doen van de aangifte. Gerechtshof Den Bosch heeft deze uit-
komst inmiddels bevestigd en overwoog zelfs:27 
 
"Geen van deze gedragingen van belanghebbende kan leiden tot de 
conclusie dat belanghebbende bewust, ter vermijding van belasting-
heffing en in de wetenschap dat wanneer de inspecteur op de aangifte 
zou afgaan, de aanslag te laag zou worden vastgesteld, heeft gehan-
deld (Vgl. Hoge Raad 14 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2339). Inte-
gendeel, door het meesturen van de begeleidende brief heeft belang-
hebbende de inspecteur juist geattendeerd op het feit dat de in de 
aangifte verantwoorde gegevens niet strookten met de zienswijze van 
de inspecteur." 
 
Het vooraf informeren van de inspecteur over de inhoud van de aan-
gifte loonde in dit geval dus. 
 
Dat er grote verschillen bestaan tussen de in de aangifte opgenomen 
bedragen en het uiteindelijk ingenomen standpunt, behoeft er in het 
kader van navordering (dus) ook niet toe te leiden dat in de aangiften 
opzettelijk onjuiste gegevens zijn vermeld.28 In deze laatste recente 
zaak had de belanghebbende bij nader inzien in hoger beroep het 
standpunt ingenomen dat aanmerkelijk lagere bedragen dan de in de 
aangiften opgenomen bedragen aan buitengewone uitgaven in aan-
merking dienden te worden genomen. Het gerechtshof merkte vervol-
gens op: 
 
 
 
 

 
27 Hof 's-Hertogenbosch 29 juli 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:2006, NLF 2021/1479. 
28  HR 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2011, BNB 2020/145. 
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"Dergelijke grote verschillen wijzen er naar het oordeel van het Hof op 
dat belanghebbende ermee bekend was – althans bekend had moeten 
zijn met de omstandigheid – dat zij de Inspecteur opzettelijk onjuiste 
inlichtingen heeft verschaft met als gevolg dat ten onrechte te weinig 
belasting zou worden geheven." 
 
Deze omstandigheden konden naar het oordeel van de Hoge Raad 
evenwel niet zonder meer het oordeel dragen dat in de aangiften op-
zettelijk onjuiste gegevens waren vermeld. De vaststelling dat een 
aangifte onjuist is brengt immers niet per definitie met zich dat opzet 
in het spel is. Er is dus meer nodig dan sec onvolkomenheden in de 
cijfermatigheden. 
 
2.4.2. Aangifte en nadere informatie 
 
Als de belanghebbende pas later, bijvoorbeeld als hij de aanslag onder 
ogen krijgt, ervan op de hoogte raakt dat zijn aangifte onjuistheden 
bevatte die tot een te lage aanslag hebben geleid en hij daarop evenwel 
niet acteert, is hij niet te kwader trouw. Bewustheid na het indienen 
van de aangifte kan geen kwade trouw ten tijde van de indiening con-
strueren. Albert schrijft in zijn noot bij BNB 2010/296, dat dit anders 
is als de belanghebbende na het doen van aangifte nog een aanvulling 
daarop doet. Dan moet het moment van die informatieverstrekking 
zijns inziens als toetsingsmoment gekozen worden.29 
 
Deze opvatting is in 2018 min of meer bevestigd door de Hoge Raad. 
Indien een belastingplichtige een ingediende aangifte wijzigt of aanvult 
voordat de definitieve aanslag is vastgesteld, moet de kwade trouw 
"mede" beoordeeld worden op basis van die nieuw verstrekte gege-
vens.30 
 
Een dergelijk geval was nog recenter bij Gerechtshof Arnhem-Leeu-
warden aan de orde.31 In deze zaak had de belastingplichtige in zijn 
aangifte geen opgaaf gedaan van enig buitenlands vermogen. Na in-
diening van de aangifte maakte hij in een brief en e-mailbericht aan de 
inspecteur – in het kader van een inkeermelding – kenbaar dat een te 
laag belastbaar inkomen uit sparen en beleggen was aangeven.  
 
 
 

 
29 HR 13 augustus 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN3830, BNB 2010/296.  
30 HR 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2198, BNB 2019/46. 
31 Hof Arnhem-Leeuwarden 10 november 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:9476, V-N  
   2021/7.1.7. 



40

De inspecteur betwistte in de procedure niet dat hij deze informatie 
niet had ontvangen, doch stelde dat hij daarmee bij het opleggen van 
de aanslag geen rekening meer kon houden. De automatische proces-
sen konden niet meer worden stopgezet. Wel stelde hij op basis van 
de verkregen informatie vragen aan de belastingplichtige. De reactie 
werd dus niet afgewacht en de aanslag werd opgelegd.  
 
Het gerechtshof oordeelde dat geen sprake was van een nieuw feit 
maar honoreerde het beroep van de inspecteur op kwader trouw. Ten 
aanzien van de inkeer was namelijk "nog steeds sprake van een situa-
tie waarin onvolledige inlichtingen aan de inspecteur waren verstrekt."  
Het diende voor risico van de belastingplichtige te blijven dat hij niet 
de benodigde informatie van de buitenlandse financiële instelling kon 
verkrijgen. Ook na de aanvulling van de aangifte bleef de situatie dat 
onvolledige informatie was verstrekt dus in stand en daarmee ook de 
navorderingsaanslag.32 De afloop zou dus anders zijn als de informa-
tieverstrekking volledig was geweest.33 
 
2.4.3. Meerdere navorderingsaanslagen 
 
Als een navorderingsaanslag – per abuis – tot een te laag bedrag blijkt 
te zijn vastgesteld en de inspecteur legt om die reden een tweede na-
vorderingsaanslag op, dan moet de kwade trouw van de belastingplich-
tige in verband met die tweede aanslag overigens nog altijd beoordeeld 
worden naar het moment van het indienen van de aangifte dus niet 
naar het moment van de eerste navorderingsaanslag. In een zaak uit 
2018 had een belastingplichtige in zijn aangifte verzwegen dat hij in-
komsten genoot uit hennepteelt. De eerste navorderingsaanslag was 
opgelegd naar aanleiding van een proces-verbaal van verhoor door de 
politie. In dat proces-verbaal had de belanghebbende erkend dat hij 
twee 'hokken' met hennepplanten had. In de eerste navorderingsaan-
slag werd abusievelijk slechts rekening gehouden met één hok. De 
tweede navordering diende om deze misser te herstellen. De belang-
hebbende beriep zich er tevergeefs op dat hij in het proces-verbaal de 
juiste informatie had verstrekt en dat hij dus met betrekking tot de 
eerste navorderingsaanslag de juiste gegevens had verstrekt.34 Uit dit 
oordeel volgt dus dat in een laat stadium openheid jegens de politie 
kwade trouw ten tijde van het indienen van de aangifte niet wegpoetst. 
 
 

 
32 Tegen de uitspraak is beroep in cassatie aangetekend.  
33 Daarvoor is dan wel vereist dat de aanvulling correct en tijdig is, zodat de inspecteur  
   daar bij de aanslagregeling nog rekening mee kan houden. 
34 HR 2 mei 2019, ECLI:NL:HR:2014:103, V-N 2014/25.7.  
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De variant op dit thema is de situatie waarin de inspecteur informatie 
uit het buitenland ontvangt en bij gebreke van de – desverzochte – 
ontvangst van nadere gegevens van de belastingplichtige navorde-
ringsaanslagen oplegt wegens het niet verantwoorden van buiten-
landse vermogensbestanddelen in de aangiften. Indien uit latere ver-
kregen informatie uit het buitenland een tweede ronde navorderings-
aanslagen wordt opgelegd, kan de belastingplichtige zich niet verschui-
len achter het beroep op ambtelijk verzuim. Gerechtshof Arnhem Leeu-
warden overweegt in dat verband:35 
 
"Omdat belanghebbende ter zake van het feit dat aan de tweede reeks 
navorderingsaanslagen ten grondslag ligt te kwader trouw is, staat een 
ambtelijk verzuim van de Inspecteur niet aan het opleggen van die 
navorderingsaanslagen in de weg (Hoge Raad 2 mei 2014, 
ECLI:NL:HR:2014:1034). De tweede reeks navorderingsaanslagen is 
immers het gevolg van het feit dat belanghebbende bij het doen van 
de onderhavige aangiften (de inkomsten uit) de bij [B-bank] aange-
houden bankrekeningen voorwaardelijk opzettelijk heeft verzwegen. 
Hieraan doet niet af dat de Inspecteur zich bij het opleggen van de 
eerste reeks navorderingsaanslagen niet op kwade trouw heeft beroe-
pen. De andersluidende opvatting van belanghebbende berust naar het 
oordeel van het Hof op een verkeerde lezing van voormeld arrest." 
 
2.4.4. Informatieverstrekking op verzoek 
 
Ten aanzien van het opzettelijk onjuist verstrekken of het onthouden 
van informatie naar aanleiding van een art. 47 AWR-verzoek schrijft 
Douma dat in een dergelijk geval ook het moment waarop inlichtingen 
worden verstrekt het toetsingsmoment kan zijn.36 
 
Er zijn geen (recente) zaken waarin de bewuste schending van een 47 
AWR verzoek sec leidde tot de vaststelling van kwade trouw. Veelal is 
bij deze navorderingsbevoegdheid dan sprake van het indienen van 
een aangifte in combinatie met de beantwoording van vragen van de 
inspecteur.  
 
 
 
 
 

 
35 Hof Arnhem-Leeuwarden 23 oktober 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9315, V-N  
   2019/4.28.7. 
36 S.C.W. Douma e.a., Algemene wet inzake rijksbelastingen, Fed Fiscale Studieserie  
   nr. 5, Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 236. 
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2.5. Bewijslast en -verdeling 
 

Een redelijke verdeling van de bewijslast brengt mee dat de inspecteur 
die zich beroept op aanwezigheid van kwade trouw, die stelling bij be-
twisting aannemelijk maakt. De enkele mededeling bijvoorbeeld dat 
'het hele dossier kwade trouw uitademt' is daartoe onvoldoende.37 Be-
gin dit jaar heeft Rechtbank Den Haag deze bewijslastverdeling nog 
eens bevestigd in een zaak van een (fiscale) rechtsbijstandverlener die 
zijn diensten uitvoerde middels een stichting.38 In een overeenkomst 
met één van zijn cliënten werd een uurtarief van € 300 gehanteerd.  
 
De rechtbank vond het te ver gaan om op basis van deze overeen-
komst, die niet door de inspecteur aan de rechtbank was overgelegd, 
"te veronderstellen dat eiser dit uurtarief voor al zijn cliënten en werk-
zaamheden heeft gehanteerd. Het had op de weg van verweerder ge-
legen om de door hem veronderstelde inkomsten en de kwade trouw 
nader te onderbouwen, bijvoorbeeld door bankafschriften waaruit blijkt 
dat en hoeveel aan eiser voor de verrichte werkzaamheden is betaald." 
Het beroep op kwade trouw slaagde dus niet. De inspecteur had meer 
huiswerk moeten doen. 
 
Bij de beoordeling of de inspecteur tot de vaststelling van kwade trouw 
heeft kunnen komen en of hij in het bewijs daarvan is geslaagd, mag 
een rechter geen essentiële argumenten van zijde van de inspecteur 
met betrekking tot deze stelling onbesproken laten.39 Anderzijds mag 
een rechter zonder dat de belastingplichtige daaromtrent is gehoord 
wel tot het oordeel komen dat de belastingplichtige te kwader trouw 
is.40 De belanghebbende stelde in cassatie dat hij wegens ziekte niet 
bij de zitting van het gerechtshof aanwezig had kunnen zijn. Daarvan 
bleek volgens de Hoge Raad evenwel niets uit de gedingstukken. Op 
basis van het procesdossier had hij zijn kans om te ageren dus onbenut 
voorbij laten gaan. 
 
In de hiervoor aangehaalde inkeerzaak bij Gerechtshof Arnhem-Leeu-
warden was voorts nog aan de orde of de rechtbank mogelijk buiten 
de rechtstijd was getreden door (ten overvloede) te oordelen dat 
sprake is van kwade trouw aan de zijde van belanghebbende.  

 
37 Hof Arnhem-Leeuwarden 22 oktober 2013, V-N 2014/7.23.5. 
38 Rb. Den Haag 18 februari 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:2791, NLF 2021/1433. 
39 HR 25 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2798, BNB 2016/217. 
40 HR 28 september 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD3891, BNB 2002/342. 
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Ter onderbouwing verwees het gerechtshof naar het proces-verbaal 
van de zitting bij de rechtbank waaruit volgde dat de inspecteur zich 
uitdrukkelijk en gemotiveerd op kwade trouw had beroepen, "zij het 
eerst nadat het onderwerp door de Rechtbank was aangesneden". 

De rechtbank had de inspecteur dus kennelijk op dit spoor gezet. Het 
hof vond het niet in strijd met de goede procesorde om deze stelling 
van de inspecteur in de beoordeling te betrekken en overwoog nog "dat 
de herkansingsfunctie van het hoger beroep met zich brengt dat de 
Inspecteur zich in hoger beroep alsnog op kwade trouw kan beroepen, 
zoals hij ter zitting van het Hof (nogmaals) uitdrukkelijk heeft gedaan." 

In een zaak bij Rechtbank Noord-Holland werd het verweer dat sprake 
was van strijd met de goede procesorde wegens het eerst ter zitting 
door de inspecteur ingenomen standpunt dat sprake was van kwade 
trouw met boutere bewoordingen door deze rechtbank afgedaan.41  

De gemachtigde van belanghebbende had gesteld dat hij geen kans 
zag adequaat op de aantijging van kwade trouw te reageren en achtte 
de handelwijze van de inspecteur daarom niet toelaatbaar. De recht-
bank oordeelde evenwel: 

"Het door verweerder bepleite standpunt is weliswaar een uitbreiding 
van de rechtsstrijd maar van een ervaren rechtshulpverlener in belas-
tingzaken mag in redelijkheid worden verwacht dat hij daarop - ook 
indien hij zich daarop niet specifiek heeft voorbereid - kan reageren. 
Indien eiser of zijn gemachtigde voor een adequate reactie een nader 
onderzoek naar de feiten onontbeerlijk achtten hadden zij de rechtbank 
kunnen verzoeken om schorsing van het onderzoek ter zitting. Een 
dergelijk verzoek hebben zij echter niet gedaan." 

Daarmee was de kous voor de belanghebbende af en werd de gemach-
tigde getrakteerd op een lesje procesvaardigheden. 

 

 

  

 
41 Rb. Noord-Holland 14 april 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:2572, V-N 2020/29.2.7. 
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2.6. Toerekening van kwade trouw 
 

2.6.1. Heffen en bestraffen 
 

In de vorige paragraaf is al kort stilgestaan bij de betrokkenheid van 
een belastingadviseur in het kader van de beoordeling of sprake is van 
kwade trouw. 
 
Uit oude jurisprudentie volgde al dat de kwade trouw van een adviseur 
in beginsel kan worden toegerekend aan diens cliënt.42 Anderzijds kon 
uit latere jurisprudentie voorzichtig worden afgeleid dat een belasting-
plichtige zich onder omstandigheden zou kunnen vrijpleiten van kwade 
trouw door te stellen dat hij in redelijkheid mocht afgaan op de juist-
heid van de adviezen van zijn adviseur.43  
 
Tot het welbekende 1 december arrest uit 2006 gold dat ook in het 
kader van de beboeting opzet of grove schuld van een ander dan de 
belastingplichtige aan de belastingplichtige mocht worden toegere-
kend.44 Door deze leer werd een streep gezet. De Hoge Raad over-
woog: 
 
"Zulks voorkomt dat op grond van een dergelijke toerekening strijd zou 
kunnen ontstaan met de in artikel 6, lid 2, EVRM neergelegde eis dat 
een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, voor onschuldig wordt 
gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan." 
 
De vraag was vervolgens of deze toerekeningsstop ook gold ten aan-
zien van kwade trouw. In het zogenoemde Bavinck-arrest stond deze 
vraag centraal.45 De Hoge Raad oordeelde dat het gerechtshof ten on-
rechte onbesproken had gelaten de stelling van belanghebbende dat 
de omstandigheid dat zij zich had gewend tot een gerenommeerd ad-
vieskantoor en dat zij haar aangiftebiljet naar dat kantoor had laten 
sturen, erop duidde dat zij aan haar fiscale verplichtingen wenste te 
voldoen. De Hoge Raad bevestigde dat de omstandigheid dat belang-
hebbende het advieskantoor opdracht had geven tot het verzorgen en 
indienen van haar aangifte, het vermoeden rechtvaardigt dat zij be-
oogde de inspecteur de juiste inlichtingen te verschaffen.  
 
 
 

 
42 HR 12 mei 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA2757, BNB 1999/258. 
43 HR 31 januari 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE8092, BNB 2003/124. 
44 HR1 december 2006, ECLI:NL:PHR:2006:AU7741, BNB 2007/151. 
45 HR 29 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC5346, BNB 2008/156. 
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In het kader van deze procedure was evenwel niet aan de orde of de 
belastingadviseur te kwader trouw was. Daardoor kon de toerekening-
vraag in verband met navordering onbeantwoord blijven.46 Het ant-
woord kwam een jaar later in een zaak waarin een belastingplichtige 
haar aangifte vennootschapsbelasting liet verzorgen door een admini-
stratiekantoor. De inspecteur legde aanvankelijk de aanslag conform 
de aangifte op doch wenste naar aanleiding van de uitkomsten van een 
boekenonderzoek na te vorderen.  
 
Het gerechtshof oordeelde dat in het midden kon worden gelaten of de 
administrateur te kwader trouw was, omdat deze kwade trouw (toch) 
niet aan belanghebbende kon worden toegerekend. Volgens het ge-
rechtshof was namelijk niet gebleken dat belanghebbende, door het 
laten verzorgen van haar aangifte, welbewust de aanmerkelijke kans 
had aanvaard een onjuiste aangifte te doen.47  
 
De Hoge Raad maakte korte metten met dit oordeel:48  
 
"In de context van artikel 16 AWR dient kwade trouw van degene van 
wiens hulp de belastingplichtige gebruik heeft gemaakt om aan zijn 
verplichting tot het doen van aangifte te voldoen, aan de belasting-
plichtige te worden toegerekend." 

Uit dit arrest blijkt ondubbelzinnig dat het mogelijk is om kwade trouw 
van de belastingadviseur toe te rekenen aan de belastingplichtige. Dat 
het onderscheid tussen heffen en bestraffen vervolgens tot paradoxale 
uitkomsten kan leiden, volgt bijvoorbeeld uit een uitspraak van Ge-
rechtshof Den Haag waarin met overname van de bewoordingen van 
de Hoge Raad als volgt werd geoordeeld:   
 
"De aangifte voor 2007 is verzorgd door de adviseur van belangheb-
bende. De adviseur wist, althans behoorde te weten, dat de waarde in 
het economisch verkeer op de onttrekkingsdatum beduidend hoger was 
dan de naar de toestand op 13 april 2001 getaxeerde waarde van € 
316.000. (…) Door in de aangifte nochtans de getaxeerde waarde van 
€ 316.000 als waarde op de onttrekkingsdatum te verantwoorden heeft 
de adviseur willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat de 
door hem ingediende aangifte onjuiste informatie over de waarde in 
het economische verkeer van het onroerend goed op onttrekkingsda-
tum bevatte. Derhalve was hij te kwader trouw." 

 
46 J.M.J.F. Jansen, 'Toerekening van kwade trouw bij navordering', TFB 2009/4, p. 25- 
   28. 
47 Hof Amsterdam 11 juli 2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:BA9942, NTFR 2007/1466. 
48 HR 23 januari 2009, ECLI:Nl:HR:2009:BD3566, BNB 2009/80. 
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Deze kwade trouw werd in het kader van de heffing toegerekend aan 
de cliënt in kwestie. Eigen (voorwaardelijk) opzet kon naar het oordeel 
van het gerechtshof bij belanghebbende niet worden vastgesteld het-
geen diende te leiden tot vernietiging van de boetebeschikking van 
45%.49 Kortom, heffen was mogelijk maar beboeten niet. 
 
2.6.2. Zorgvuldigheid 
 
Het gegeven dat kwade trouw van de belastingadviseur kan worden 
toegerekend aan de belastingplichtige, laat onverlet dat uit de recht-
spraak volgt dat kritisch dient te worden bezien of bij de gemachtigde 
sprake was van kwade intenties. Een mooi voorbeeld daarvan betreft 
de volgende casus.50  
 
Voor het jaar 1997 is tussen de adviseur van belanghebbende en de 
inspecteur een discussie ontstaan over de toedeling van de rentekosten 
aan de eigen woning, aan de vakantiewoning en aan overige uitgaven 
van belanghebbende. Begin 2000 zijn zij uiteindelijk tot overeenstem-
ming gekomen over de toedeling. Later werden door een kantoorge-
noot van de adviseur de aangiften over de jaren 1999 tot en met 2002 
ingediend, waarbij geen rekening werd gehouden met de gemaakte 
afspraak over de toedeling van de rente. De aanslagen werden conform 
aangiften opgelegd. De inspecteur ontdekte de fouten in 2004.  
 
Tussen partijen was in geschil of de inspecteur over een nieuw feit 
beschikt dat navordering rechtvaardigt en zo nee, of belanghebbende 
te kwader trouw was. Het gerechtshof beantwoordde beide vragen ont-
kennend. Nu belanghebbende de aangiften liet verzorgen door een ge-
renommeerd belastingadvieskantoor was volgens het gerechtshof het 
vermoeden gewettigd dat belanghebbende beoogde de inspecteur de 
juiste inlichtingen te verschaffen. Ook had de inspecteur volgens het 
gerechtshof niet aannemelijk gemaakt dat de adviseur te kwader trouw 
was. Dat de kantoorgenoot zich niet aan de adviseur met de inspecteur 
gemaakte afspraak had gehouden, kon vele oorzaken hebben en was 
onvoldoende om te concluderen dat bij hem (voorwaardelijk) opzet 
aanwezig was. 
 
 
 
 

 
49 Hof 's-Gravenhage 17 mei 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1454, V-N 2017/39.21.41. 
50 Hof 's-Hertogenbosch 26 september 2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BG4583, V-N     
   2009/8.2.1. en vervolgens zie HR 13 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BK3080, 
   BNB 2010/25 in een samenhangende zaak. 



47

In zijn noot bij HR 30 september 2011, in BNB 2012/13 betoogt Van 
Eijsden dat uit dit arrest blijkt dat het schenden van de zorgplicht die 
een adviseur voor zijn cliënt heeft, niet per se leidt tot kwade trouw. 
Het schenden van de zorgplicht wil immers lang niet altijd zeggen dat 
de adviseur zich bewust was van de (mogelijke) onjuistheid van zijn 
belastingadvies of de door hem ingevulde aangifte.  
 
Anders liep het af voor een vader in de navolgende zaak uit 2015.51 
Zijn accountant had in de aangifte IB/PVV 2009 en 2010 een verlies op 
beleggingen in durfkapitaal van € 47.000 in aanmerking genomen ter 
zake van een verstrekte geldlening aan zijn zoon. In de leningsover-
eenkomst tussen beiden werd verwezen naar art. 5.17 Wet IB 2001 en 
de lening was geregistreerd. De aangifte over 2009 werd gevolgd maar 
bij de beoordeling van de aangifte 2010 vroeg de inspecteur aan be-
langhebbende om de beschikking van de Belastingdienst waarin werd 
vastgesteld dat de (startende) ondernemer (zijn zoon) het kwijt te 
schelden bedrag inderdaad niet meer kon terugbetalen. De accountant 
van de vader schreef de inspecteur dat de beschikking er nog niet was.  
De rechtbank oordeelt vervolgens dat de inspecteur niet beschikte over 
een nieuw feit en boog zich over de vraag of sprake was van kwade 
trouw. In dit verband achtte de rechtbank het aannemelijk dat in elk 
geval de adviseur op de hoogte moest zijn geweest van de wettelijke 
voorwaarden voor de aftrek van het verlies. Door het verlies ondanks 
het ontbreken van een beschikking in aftrek te brengen in de aangifte, 
had de adviseur tenminste de aanmerkelijk kans aanvaard dat een te 
lage aanslag zou worden opgelegd. Toerekening aan vader volgde en 
de navorderingsaanslag bleef in stand. 
 
Overigens is dit een van de weinige zaken waarin toerekening van 
kwade trouw slaagde. 
 
2.6.3. Onderzoek doen 

 
Het bewust niet handelen overeenkomstig de kennis en kunde die van 
de professional mag worden verwacht, kan dus kwade trouw opleve-
ren. Wat als van de adviseur wordt verwacht dat hij gezien zijn des-
kundigheid vragen dient te stellen aan zijn cliënt maar dat nalaat.  
 
 
 
 
 

 
51 Rb. Zeeland-West-Brabant 4 september 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:6375, V-N  
   2015/63.2.1. 
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Uit een veel aangehaald arrest van de Hoge Raad uit 2013 volgt dat 
"de omstandigheid dat de adviseur heeft nagelaten nadere informatie 
en bescheiden op te vragen en zich in de toepasselijke wettelijke be-
palingen te verdiepen, ook indien die adviseur dit wel behoorde te 
doen, nog niet de voor voorwaardelijk opzet vereiste bewuste aanvaar-
ding mee(brengt) van de aanmerkelijke kans dat van belanghebbende 
te weinig belasting zou worden geheven (vgl. HR 30 september 2011, 
nr. 10/01297, LJN BT5846, BNB 2012/13).52  
 
De adviseur in kwestie had verzuimd de afkoopsom van een kapitaal-
verzekering met lijfrenteclausule in de aangifte inkomstenbelasting van 
zijn cliënt op te nemen. Het weten én willen ten aanzien van de on-
juistheid van de aangifte had de inspecteur dus niet afdoende aange-
toond. 
 
In een zaak bij Rechtbank Noord-Holland, waarin de aftrekbaarheid van 
rente en kosten in verband met de eigen woning ter discussie stond, 
werd het voordeel van de twijfel eveneens aan de adviseur en zijn cli-
enten vergund.53 Daaraan lag wellicht het wel onderbouwde betoog van 
de gemachtigde ten grondslag.  
 
Hij stelde in de procedure dat belanghebbende en haar partner reeds 
vele jaren cliënt bij hem waren, dat hij wel degelijk navraag naar de 
aftrek had gedaan, dat de betreffende rente en kosten betrekking had-
den op de voormalige eigen woning die te koop stond en ook wel de-
gelijk betaald waren en dat belanghebbende en hijzelf terecht tot de 
conclusie konden komen dat deze rente en kosten in aftrek konden 
komen.  
 
De rechtbank overwoog dat het nalaten van gemachtigde om hierom-
trent nadere informatie en bescheiden op te vragen bij zijn cliënt, ook 
indien hij dit wel had behoren te doen, nog niet de voor voorwaardelijk 
opzet vereiste bewuste aanvaarding van de aanmerkelijke kans dat te 
weinig belasting zou worden geheven mee bracht. Slotsom was dat 
geen sprake was van kwade trouw bij belanghebbende dan wel bij de 
gemachtigde. 
 
Ook in een recente meer bekende zaak stond de 'onderzoeksplicht' van 
een fiscaal dienstverlener centraal. In 2016 werd onderzoek gedaan 
naar deze dienstverlener en bleek dat vanaf zijn IP-adres per jaar ge-
middeld 400 aangiften IB/PVV werden verzonden.  

 
52 HR 31 mei 2013,  ECLI:NL:HR:2013:BY7673, BNB 2013/192. 
53 Rb. Noord-Holland 10 september 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:9046, NTFR 2020/  
   3276. 
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In deze aangiften werd zeer vaak een hoge aftrek in verband met uit-
gaven voor specifieke zorgkosten opgevoerd.54 De dienstverlener werd 
uiteindelijk in 2018 veroordeeld voor het valselijk opmaken van aan-
giften IB/PVV.55  
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden boog zich over de vraag of navorde-
ring van de ten onrechte afgetrokken zorgkosten kon plaatsvinden. De 
inspecteur stelde zich op het – niet onverwachte – standpunt dat de 
dienstverlener te kwader trouw was geweest.  
 
Belanghebbende stelde daar evenwel tegenover dat zij haar aangifte 
zelf had ingediend en dat de 'adviseur' haar aangifte niet heeft ver-
zorgd. Op basis van de techniek sneuvelde dit verweer. De inspecteur 
legde een uitdraai over waarop te zien was dat de betreffende aangif-
ten waren ingediend vanaf bewuste IP-adres. Vervolgens lag de bal bij 
de inspecteur om aannemelijk te maken dat de dienstverlener (voor-
waardelijk) opzettelijk had gehandeld. De inspecteur stelde dat uit het 
onderzoek was gebleken dat bij 60,15% van de door hem ingediende 
aangiften op de onderwerpen die behoren bij de persoonsgebonden 
aftrek, moest worden gecorrigeerd. Dit percentage was zo hoog, dat 
de geconstateerde onjuistheden structureel moesten zijn, aldus de in-
specteur. Ook werd vanzelfsprekend gewezen op de strafrechtelijke 
veroordeling. 
 
Ten aanzien van dit laatste argument overwoog het gerechtshof dat de 
strafrechtelijke veroordeling niet voldoende was voor de conclusie dat 
de dienstverlener ook bij de onderhavige aangifte IB/PVV te kwa-
der trouw is geweest, maar dat het wel licht wierp op de handelwijze 
van de dienstverlener. Ten aanzien van deze handelwijze vervolgde het 
gerechtshof met de vaststelling dat in de gedingstukken geen enkele 
aanwijzing te vinden was dat de dienstverlener bij het verzorgen van 
de aangifte van belanghebbende enig onderzoek had gedaan naar de 
voorwaarden voor aftrekbaarheid van de geclaimde specifieke kosten. 
Ook belanghebbende had in de gehele procedure over deze navorde-
ringsaanslag geen informatie verschaft over de wijze waarop de aftrek 
was bepaald. Dit leidde tot het oordeel dat sprake was van kwade trouw 
die aan belanghebbende toerekenbaar was.  
 
In deze zaak poogde de belanghebbende de 'kwade trouw dans' dus te 
ontspringen door te stellen dat zij zelf de aangiften had ingediend. Die 
stelling was feitelijk onjuist. Vraag is overigens of dat haar zou hebben 
gebaat indien dat wel zou zijn geweest.  

 
54 Hof Arnhem-Leeuwarden 10 maart 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:2105, NTFR 2020/  
   937.	
55 Rb. Overijssel 17 september 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:3374. 



50

In de procedure kon zij immers geen enkele toelichting of onderbou-
wing geven ten aanzien van de geclaimde kosten. De stelling van be-
langhebbende dat zij wel bewijsstukken had, maar deze had wegge-
gooid omdat daarvoor geen bewaarplicht gold, achtte het gerechtshof 
niet aannemelijk. Dat de in aftrek gebrachte uitgaven daadwerkelijk 
zouden zijn gedaan, kon met geen enkel stuk worden onderbouwd. 
Eigen kwade trouw was mijns inziens dan ook niet onaannemelijk. 
 
De omgekeerde situatie waarin de belanghebbende ten aanzien van 
het indienen van de aangifte de vinger juist naar zijn adviseur wees, 
was aan de orde in de volgende zaak. Bij een VOF die handelde in en 
verhuur verzorgde van nieuwe en gebruikte personenauto’s en be-
drijfsauto’s was sprake van negatieve kassaldi. De vennoten verklaar-
den dat dit saldo verband hield met een per abuis niet geboekte lening. 
De inspecteur meende dat deze lening geen realiteitswaarde had, doch 
dat aannemelijk was dat het saldo werd veroorzaakt door onttrokken 
winsten door de vennoten.  
 
Ten aanzien van de vraag of de inspecteur bevoegd was tot navorde-
ring oordeelde de rechtbank en het gerechtshof beiden dat "belang-
hebbende op de hoogte was van zijn inkomsten en dat hij wist of re-
delijkerwijs moet hebben beseft dat hij daarover belasting verschuldigd 
was. Door de Inspecteur informatie over belanghebbendes inkomsten 
te onthouden, heeft belanghebbende bewust de aanmerkelijke kans 
aanvaard dat in verband met die feiten geen belasting zou worden ge-
heven en is sprake van kwade trouw die navordering rechtvaardigt."  
 
Bij het gerechtshof stelde de belanghebbende in het kader van het ver-
weer tegen de kwade trouw vervolgens, dat zijn adviseur had gehan-
deld zonder hem daarvan in kennis te stellen en zo begreep het ge-
rechtshof niet belanghebbende maar de adviseur daarom kwade trouw 
moest worden verweten. Met dit verweer was het gerechtshof snel 
klaar en oordeelde dat indien al sprake zou zijn geweest van kwade 
trouw bij de adviseur deze op grond van vaste rechtspraak toereken-
baar is aan de belanghebbende.56 
 
Dat de schuld afschuiven op je adviseur niet loont, was de vennoot 
wellicht niet bekend. Het verweer leverde zoals te verwachten niks op 
behoudens ongetwijfeld een bekoelde relatie met de betreffende advi-
seur. 
  
 
 

 
56 Hof Den Bosch 25 april 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1570, NTFR 2019/1759. 
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2.7. Afrondend  
 
Uit de rechtspraak van de afgelopen jaren volgen voor de dagelijkse 
praktijk veel lessen die voor de beoordeling of sprake is van kwade 
trouw dienstig zijn. Dat fouten maken menselijk is en niet direct een 
entreeticket is voor navordering (indien geen sprake is van een nieuw 
feit of kenbare fout), blijkt uit de behandelde jurisprudentie. Gedacht 
kan worden aan de situatie waarin de belastingplichtige bij het indienen 
van de aangifte zich van geen kwaad bewust was of een, zelfs bewuste, 
fout in de aangifte voor het opleggen van de aanslag nog wordt her-
steld. 
 
De inspecteur zal bij een beroep op kwade trouw (voorwaardelijk) op-
zettelijk handelen bij de belastingplichtige of de betrokken adviseur 
dienen te bewijzen. Voor de inkleuring van het opzetbegrip wordt aan-
gesloten bij de uitleg daarvan in boetezaken. 
 
Bij een geslaagd beroep op kwade trouw is het doorgaans de belas-
tingplichtige zelf die verwijtbaar heeft gehandeld. Desalniettemin is 
toerekening van verwijtbaar handelen door de adviseur in heffingsza-
ken (vooralsnog) mogelijk. Voor beboeting behoort deze toerekening 
reeds tot de verleden tijd. Dit verschil is lastig uit te leggen aan een 
belastingplichtige nu aan beide grootheden hetzelfde (voorwaardelijk) 
opzettelijk handelen ten grondslag dient te liggen.  
 
In uitspraken over de laatste jaren is evenwel slechts in een handje vol 
zaken sprake van toerekenbare kwade trouw van de adviseur aan zijn 
cliënt. Waar vingerwijzen door de belastingplichtige naar zijn adviseur 
voor de boete soelaas kan bieden, is dat voor de heffing een no go.   
 
 

Breda, 30 september 2021 
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