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Art. 3.6 Wet IB 2001 Art. 16 AWR Art. 67e AWR

zelfstandigena�rek, winst uit onderneming, vergrijpboete, navordering, grove schuld, matiging, redelijke termijn

Belanghebbende was in de jaren 2014 en 2015 in loondienst werkzaam ambulanceverpleegkundige. Daarnaast hee�
belanghebbende toen werkzaamheden verricht als verpleegkundig specialist. Die werkzaamheden hebben
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Noot

plaatsgevonden op basis van overeenkomsten van opdracht. Bovendien was belanghebbende in 2014 en 2015 verkoper en
monteur van zonnepanelen. De inspecteur hee� voor de jaren 2012, 2013 en 2014 een VAR-wuo afgegeven.
Belanghebbende hee� de inkomsten als ambulanceverpleegkundige en verpleegkundig specialist in zijn aangi�en IB/PVV
voor de jaren 2014 en 2015 vermeld als resultaat uit overige werkzaamheden. In 2016 en 2017 hee� een boekenonderzoek
plaatsgevonden naar de aangi�en IB/PVV en OB over de jaren 2011 tot en met 2015. Ten aanzien van de verrichte
werkzaamheden wordt deze bron van inkomen door de inspecteur aangemerkt als loon uit dienstbetrekking. In geschil is
of de inkomsten die belanghebbende geniet uit zijn werkzaamheden als verpleegkundig specialist winst uit onderneming
vormen of loon uit dienstbetrekking (dan wel resultaat uit overige werkzaamheden). Allereerst zal de rechtbank daarom
moeten beoordelen of recht bestaat op de zelfstandigena�rek. De rechtbank is van oordeel dat belanghebbende voor
zowel 2014 als 2015 niet aannemelijk hee� gemaakt dat hij meer dan 1.225 uren hee� besteed aan de verkoop en montage
van zonnepanelen tezamen met zijn werk als verpleegkundig specialist. De rechtbank ziet dat belanghebbende zich ten
aanzien hee� ingespannen om het aantal uren zo goed mogelijk te specificeren, maar dat neemt niet weg dat het aantal
bestede uren zowel voor het zonnepanelenbedrijf als de werkzaamheden als verpleegkundig specialist voor een groot deel
achteraf zijn geschat en onvoldoende zijn onderbouwd met concrete bewijsstukken. Bovendien hee� de rechtbank
geconstateerd dat er gebreken zitten in het urenoverzicht en dat de omschrijvingen veelal algemeen zijn geformuleerd. Dit
betekent dat belanghebbende geen recht hee� op de zelfstandigen- dan wel startersa�rek. De boete is naar het oordeel
van de rechtbank terecht opgelegd. Daarbij is van belang dat belanghebbende hee� erkend dat hij een gebrekkige
administratie in Excel hee� gevoerd. Door deze wijze van administreren is zodanig onzorgvuldig gehandeld dat sprake is
van grove schuld. De rechtbank ziet ambtshalve aanleiding de boete verder te matigen vanwege overschrijding van de
redelijke termijn.

(Beroep gegrond.)

Voor de belastingplichtige die resultaat uit overige werkzaamheden geniet (art. 3.90 Wet IB 2001) geldt de
administratieplicht niet (art. 52 lid 2 onderdeel d AWR). In de bezwaarprocedure neemt belanghebbende echter het
standpunt in dat de inkomsten die zijn behaald als verpleegkundig specialist (ook) kwalificeren als winst uit onderneming.
Als gevolg daarvan is belanghebbende gehouden op zodanige wijze een administratie te voeren dat de voor de heffing van
belang zijnde gegevens hieruit duidelijk blijken. Daarbij komt dat belanghebbende, nu aanspraak wordt gemaakt op de
ondernemersfaciliteiten, aannemelijk moet maken dat aan het urencriterium van art. 3.6 Wet IB 2001 wordt voldaan. Van
belang is dus dat uit de overgelegde stukken een juist beeld van de feitelijke situatie kan worden verkregen. Een
urenadministratie is overigens niet verplicht (Kamerstukken II 1997/98, 25690, nr. 6, p. 7 (NV)). Reeds in HR 25 maart 1998,
nr. 33420, ECLI:NL:HR:1998:AA2476 hee� de Hoge Raad beslist dat aan de hand van de omvang van de omzet en de winst
aannemelijk kan worden gemaakt dat aan het urencriterium wordt voldaan.

Tezamen met de navorderingsaanslag IB 2014 is aan belanghebbende een vergrijpboete ex. art. 67e AWR opgelegd. De
rechtbank laat de boete in stand en oordeelt dat sprake is van grove schuld. De begripsomschrijving van grove schuld in de
zin van art. 67e AWR houdt in dat de overtreder zich bewust is van het gevolg van zijn gedrag, te weten dat te weinig
belasting is geheven. In de jurisprudentie wordt ook wel gesproken van dermate lichtvaardig handelen dat (onder meer Hof
Den Haag, 17 oktober 2019, nrs. 18/00499, 18/00500 en 18/00501, NTFR 2019/3091). Voor het in stand laten van de boete is
naar het oordeel van de rechtbank voldoende dat belanghebbende ter zitting hee� erkend dat de administratie gebrekkig
was en dat de gebruikte Excelformules fouten bevatten. Daarmee komt vast te staan dat de administratie onjuist is. Dat het
ontbreken van een goed, sluitend en controleerbaar administratiesysteem de conclusie kan rechtvaardigen dat sprake is
van slordigheid en ernstige nalatigheid is niet nieuw (onder meer rb. Gelderland 9 juli 2021, nr. 20.1118 ev, NTFR 2021/3753
en rb. Gelderland 31 mei 2016, nr. 15.5375, NTFR 2016/1549).
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Uit deze uitspraak blijkt maar weer het belang om een deugdelijke administratie te voeren, waaruit in ieder geval eenduidig
volgt hoeveel uren aan één of meer ondernemingen worden besteed.
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