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‘Niet twee keer voor hetzelfde’ is de vertaling van het Latijnse ‘ne bis in 

idem’. In het straf- en boeterecht betekent dit dat een (rechts)persoon niet 

twee keer bestraft kan worden voor hetzelfde feit. Op basis van een recent 

arrest kan dit bij een verzuimboete anders uitpakken. 

Uit ‘ne bis in idem’ volgt dat indien sprake 

is van het onjuist doen van aangifte of het 

niet (tijdig) betalen van belasting, op 

grond van het una via-beginsel (art. 5:44 

Awb en artikel 243 Sv), een keuze moet 

worden gemaakt tussen het opleggen van 

een bestuurlijke boete of het starten van 

een strafzaak. In het commune strafrecht is 

over het algemeen wel duidelijk wanneer 

sprake is van dezelfde (rechts)persoon en 

hetzelfde (strafbare) feit. Maar wanneer is 

sprake van dezelfde (rechts)persoon en 

delict? 

Dezelfde persoon (?)
In het arrest van 15 maart 2022 oordeelde 

de strafkamer van de Hoge Raad over een 

natuurlijk persoon die als feitelijk leiding-

gever van een bv werd vervolgd voor het 

opzettelijk niet doen van aangifte omzet-

belasting. Aan de bv was reeds verzuim-

boetes opgelegd wegens het niet (volle-

dig) betalen op aangifte (art. 67c, eerste 

lid, AWR) en het niet (tijdig) indienen van 

de aangifte (art. 67b, eerste lid, AWR). Het 

Hof oordeelde dat de oplegging van de 

verzuimboetes in beginsel in de weg staat 

aan strafrechtelijke vervolging van de  

verdachte wegens het opdrachtgeven of 

feitelijk leidinggeven aan het door de bv 

opzettelijk niet doen van aangifte omzet-

belasting. 

De Hoge Raad casseerde de uitspraak van 

het Hof en oordeelde dat geen sprake was 

van ‘dezelfde persoon’. De verdachte werd 

immers vervolgd als natuurlijk persoon die 

feitelijk leiding heeft gegeven aan het on-

juist doen van aangifte, terwijl de verzuim-

boetes aan de bv zijn opgelegd. Kortom, 

een rechtspersoon en een natuurlijk per-

soon (als feitelijk leidinggever) zijn niet 

aan te merken als dezelfde persoon en 

kunnen dus allebei worden gestraft voor 

hetzelfde feit. Ten overvloede oordeelde 

de Hoge Raad in het arrest van 15 maart 

2022 dat een aanzienlijk verschil bestaat 

tussen de aard en ernst van de feiten die 

aanleiding kunnen geven tot het opleggen 

van verzuimboetes en het strafrechtelijke 

verwijt van het opzettelijk niet doen van 

aangifte. Het behoeft geen uitleg dat in-

dien de natuurlijke persoon de enige be-

stuurder en aandeelhouder van de rechts-

persoon is, dit door hem of haar wel 

degelijk wordt ervaren als dubbele be-

echter geen sprake van. Een dergelijke 

omstandigheid kan overigens wel worden 

betrokken bij de straftoemeting. 

Hetzelfde feit (?)
Op 13 april 2021 verklaarde Gerechtshof 

‘s-Hertogenbosch het Openbaar Ministerie 

niet-ontvankelijk in de vervolging van een 

eenmanszaak. Het opzettelijk niet tijdig vol-

doen van belasting was ten laste gelegd op 

grond van art. 69a AWR. De eenmanszaak 

had voor hetzelfde feitencomplex reeds 

een verzuimboete op grond van art. 67c 

AWR opgelegd gekregen. Het Hof oordeel-

de dat het niet (tijdig) voldoen van belas-

ting hetzelfde (feit) is als het (opzettelijk) 

niet (tijdig) voldoen van belasting en dat 

een veroordeling in strijd zou zijn met het 

ne bis in idem-beginsel. De Hoge Raad oor-

deelde in zijn arrest van 4 oktober 2022 

echter dat een aanzienlijk verschil bestaat 

tussen de aard en ernst van de feiten die 

aanleiding kunnen geven tot het opleggen 

van  verzuimboetes en het ten laste leggen 

van het opzettelijk niet tijdig voldoen van 

belasting: “Dat komt onder meer tot uitdruk-

king in het in artikel 69a lid 1 AWR neerge-

legde opzetvereiste en in de in artikel 69a lid 

-

let daarop kunnen zulke feiten in beginsel 

niet worden aangemerkt als hetzelfde feit.”

Gegeven het feit dat het opleggen van ver-

zuimboetes door de Belastingdienst 

meestal geautomatiseerd gaat en het in 

sommige (buitensporige) gevallen gewenst 

kan zijn om over te gaan tot strafrechtelij-

ke vervolging, kan enigszins begrip worden 

opgebracht voor het oordeel van de Hoge 

Raad. Anderzijds is mijn inziens wel dege-

lijk sprake van dezelfde verwijtbare gedra-

gingen; namelijk het niet (tijdig) voldoen 

van belasting. 

Waar eerst een belastingplichtige die niet 

tijdig de verschuldigde belasting had vol-

daan en daarvoor een verzuimboete had 

gekregen zich veilig kon wanen voor het 

strafrecht, is dat nu dus anders. Overigens 

kan het risico op het strafrecht worden ge-

mitigeerd door tijdig te verzoeken om uit-

stel van betaling. In art. 69a, lid 3, AWR is 

immers bepaald dat degene die tijdig om 

uitstel van betaling heeft verzocht nadat 

gebleken is dat het lichaam niet tot beta-

ling in staat is, niet strafbaar is. Voor de ad-

tijdig de verschuldigde belasting kunnen 

voldoen te wijzen op de strafrechtelijke ri-

sico’s én om (tijdig) uitstel van betaling te 

verzoeken bij de Ontvanger.

Niet (meer) veilig voor het  
strafrecht na een verzuimboete?
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