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Over bedrieglijke opgaven, schandelijke sluikerijen en f ijn
gesponnen uitvluchten

MBB 2022/10

Hofman, C.

Fiscale fraude in tien vertellingen

De relevantie van het bestrijden van fiscale fraude moge duidelijk zijn en over dit feit an sich zal niet gauw discussie ontstaan.
Het begrip ‘fiscale fraude’ laat daarentegen wel interpretatieruimte. Fraude is namelijk een elastisch begrip, dat steeds
andere betekenissen en connotaties kent, afhankelijk van de context. Macht en invloed van belangendragers dringen
bovendien door in de definiëring van wat wel of niet als fraude wordt gezien. Onregelmatigheden en wetsovertredingen zijn in
een politiek-bestuurlijke context namelijk doordesemd van politieke belangen. Fraude is kortom geen neutraal en waardevrij
begrip. Deze bijdrage vormt dan ook een verkenning van het begrip ‘belastingfraude’. Verschillende betekenissen, connotaties
en associaties die bij het begrip horen, zijn verwoord in een tiental vertellingen, met het oogmerk vast te stellen hoe we fiscale
fraude in het Nederland van nu zouden kunnen duiden.

1. Inleiding

Reeds in een Koninklijk Besluit uit 1813 werd belastingplichtigen op het hart gedrukt dat zij zich in belastingzaken zouden
moeten onthouden van ‘bedrieglijke opgaven, schandelijke sluikerijen en fijn gesponnen uitvluchten’. Anders konden de

overheidsuitgaven in gevaar komen en zou afbreuk gedaan worden aan de verdeling van de belastingdruk.  In een
vonnis van de rechtbank Amsterdam staat in bewoordingen van deze tijd:

‘Belastingfraude kan leiden tot verdere verzwaring van de belastingdruk voor alle Nederlanders. De handelingen van
verdachte dragen bovendien bij aan het ondermijnen van de belastingmoraal. Het onbestra� laten van belastingfraudeurs
kan ertoe leiden dat ook het normbesef vervaagt onder belastingplichtigen die wel aan hun verplichtingen voldoen.’

De relevantie van het bestrijden van fiscale fraude moge duidelijk zijn en over dit feit an sich zal niet gauw discussie
ontstaan. Het begrip ‘fiscale fraude’ laat daarentegen wel interpretatieruimte. Fraude is namelijk een elastisch begrip, dat

steeds andere betekenissen en connotaties kent, afhankelijk van de context.  Het is een omnibus-term, die voor

verschillende, tijdgeestgebonden, uitleg vatbaar is.  Macht en invloed van belangendragers dringen bovendien door in
de definiëring van wat wel of niet als fraude wordt gezien. Onregelmatigheden en wetsovertredingen zijn in een politiek-
bestuurlijke context namelijk doordesemd van politieke belangen.

Fraude is kortom geen neutraal en waardevrij begrip. Deze bijdrage vormt dan ook een verkenning van het begrip
‘belastingfraude’. Verschillende betekenissen, connotaties en associaties die bij het begrip horen, zijn verwoord in een
tiental vertellingen, met het oogmerk vast te stellen hoe we fiscale fraude in het Nederland van nu zouden kunnen duiden.
Nu het nieuwe kabinet (ook) op het gebied van het bestrijden van belastingfraude ambitieuze voornemens hee�, kan een
afbakening van dit begrip geen kwaad.
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2. Een tiental associaties bij het begrip ‘f iscale fraude’

2.1 Pogingen tot def iniëring van het begrip in de rechtsleer: bewust buiten de
lijntjes kleuren
De fenomenen ‘belastingontwijking’ en ‘belastingontduiking’ of ‘belastingfraude’ lijken meer in de spotlight te staan dan
ooit. Zo zullen de Pandora Papers ieders aandacht getrokken hebben. Ze vormden het (voorlopige) sluitstuk van een
weergaloze door het International Consortium of Investigative Journalists geregisseerde ‘soapserie’. Deze bestond uit de
openbaring van de Panama Papers (2016) en de Paradise Papers (2017), voorafgegaan door publicatie van de Offshore
Leaks (2013), de Lux Leaks (2014) en de Swiss Leaks (2015). Voor de gemiddelde Nederlander zal niet duidelijk zijn of in de
verschillende afleveringen nu sprake was van belastingontduiking of belastingontwijking.

Mogelijk vanwege het gebrek aan een wettelijke definitie zijn in de fiscale literatuur pogingen gedaan het begrip ‘fiscale
fraude’ te definiëren.  Belangrijk uitgangspunt is dat het belastingplichtigen is toegestaan hun zaken zo inrichten, dat zij
zo weinig mogelijk belasting betalen. Volgens Niessen-Cobben is dan ook ‘slechts’ sprake van belastingontwijking wanneer
de belastingplichtige op listige wijze gebruikmaakt van de mazen in de wet.  Bij het ontwijken van belasting wordt er
ook volgens Nuyens en Feenstra naar gestreefd belasting te besparen binnen het wettelijk systeem.

Douma legt uit dat er een groot dogmatisch verschil bestaat tussen belasting ontwijken en belasting ontduiken:

‘De ontduiker is een fraudeur. Hij ontneemt de fiscus het zicht op de werkelijkheid door leugens of zaken te verzwijgen,
terwijl degene die ontwijkt de fiscus eerlijk vertelt wat hij hee� gedaan, maar zijn gedrag zo aangepast hee� dat de fiscale
gevolgen voor hem optimaal zijn.’

Belastingontduiking komt op hetzelfde neer als belastingfraude, aldus ook Gribnau,  De Bont  en Westra.  En
ook volgens Niessen-Cobben is ontduiken hetzelfde als frauderen: in dit geval verzwijgt de belastingplichtige feiten die tot
een (hogere) aanslag kunnen leiden. Hij voldoet zodoende niet aan de hem bij de belastingwetgeving opgelegde
verplichtingen en begaat daarmee wellicht ook commuun strafrechtelijke delicten, zoals valsheid in geschri�e. Hiertegen
treedt de overheid op met bestuurlijke beboeting of strafvervolging.

Het onderscheid tussen belastingontduiking of belastingfraude enerzijds en belastingontwijking anderzijds lijkt – wanneer
van het gevolg wordt uitgegaan – kortom eenvoudig te maken. De definitie van ontwijking ziet op wetmatig handelen, met
als gevolg dat geen sprake kan zijn van bestraffing en de definitie van ontduiking op onwetmatig gedrag, waardoor
bestraffing toelaatbaar is.

Ook vanuit het middel bezien is het verschil tussen ontwijken en ontduiken helder. Het middel van de ontduiker is gelegen
in het verzwijgen of liegen over feiten, waar de ontwijker dit niet doet en enkel (mogelijk op listige wijze) gebruikmaakt van
de mazen in de wet.  De overeenkomst is dat zowel de ontwijker als de ontduiker zich welbewust onttrekt aan de
financiële verantwoordelijkheid jegens de gemeenschap.  En waar De Bont toegee� dat belastingoptimalisatie in
sommige gevallen als laakbaar kan worden gezien,  schrijven Nuyens en Feenstra dat het streven naar
belastingbesparing in brede kring gebillijkt wordt.  Ik denk, zo zal uit deze bijdrage blijken, dat sterk betwijfeld kan
worden of deze laatste stelling nog houdbaar is.

Nu duidelijk is dat de belastingontduiker (of: de fiscaal fraudeur) bewust buiten de lijntjes kleurt, rijst de vraag hoe zich dit
naar concreet gedrag vertaalt. Een mooi vertrekpunt vormt de stelling dat fiscale fraude betekent ‘het niet doen wat de
fiscale regels voorschrijven’, zoals Wortel in zijn dissertatie ‘Vervolgen in belastingzaken’ spreekt van ‘overtredingen tegen
de belastingwetgeving’. Belastingfraude behelst daarmee, zoals hiervoor ook al bleek, in de eerste plaats handelen in strijd
met de wet. Westra bevestigt in andere woorden: (‘het bewust doen of nalaten van bepaalde fiscaal relevante handelingen)
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teneinde fiscale verplichtingen te verminderen dan wel te ontlopen.’  In de definitie van Sackers wordt – zonder dat hij
het expliciet benoemt – voorts duidelijk welk gedrag als frauduleus wordt gezien. Fraude betekent volgens hem ‘het (in
strijd met één of meer wettelijke bepalingen bewerkstelligen dat geen (of te geringe) betaling van (on)verschuldigde
bijdragen aan anderen plaatsvindt, door) misleiding, alsmede (door) het bewust niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig
verstrekken van inlichtingen en gegevens’.  Kennelijk behelst fiscale fraude dus bewust en misleidend gedrag in de
inlichtingensfeer. Tot slot blijkt uit de definitie van fiscale fraude die Hertoghs opstelde voor zijn artikel ‘Belastingfraude:
een ongrijpbaar begrip’, namelijk ‘iedere bewuste frustratie van de fiscale waarheidsvinding’, dat fiscale fraude rechtstreeks
raakt aan de fiscale waarheidsvinding. Hertoghs beschrij� de fiscale waarheidsvinding door te refereren naar een juiste
belastingheffing.  Onder fiscale waarheidsvinding wordt aldus verstaan het boven tafel krijgen van voor de juiste
heffing van belang zijnde feiten, zodat de juiste belastingschuld komt vast te staan. Nuyens en Feenstra (auteurs van het
handboek ‘Fiscale fraude’) pakken alle aan bod gekomen onderdelen samen in hun definitie. Van fiscale fraude is volgens
hen sprake indien ‘men welbewust de fiscale waarheidsvinding frustreert, dan wel de informatieverplichtingen op
zodanige misleidende wijze vervult, dat dientengevolge ten onrechte geen of te weinig belasting wordt geheven’.

In de fiscale rechtsleer worden aan het fraudebegrip kortom wel gedefinieerd. Tegelijkertijd kan een belastingplichtige niet
vervolgd worden voor ‘fiscale fraude’ of belastingontduiking; daarvoor is strafbaarstelling vereist. In onze
belastingwetgeving worden dan ook allerhande afzonderlijke normoverschrijdingen in strafbaarstellingen opgenomen.

2.2 De strafbaarstelling van f iscale fraude in verschillende delicten: geen
evenwichtig systeem
Concrete gedragingen die onder het fiscale fraudebegrip vallen, hebben gemeen dat zij het niet-naleven van verplichtingen
behelzen, die ertoe strekken de inspecteur van de voor het heffen van belastingen benodigde informatie te voorzien. In
termen van delicten moet gedacht worden aan overschrijding van allerlei verplichtingen die zijn opgenomen in de
Algemene wet inzake Rijksbelastingen (hierna: AWR), zoals de aangi�eplicht (art. 6 AWR), de administratieplicht (art. 52
AWR) en de informatieplicht (o.a. art. 47 AWR). Schending van dergelijke verplichtingen kan, binnen ons duale fiscale
rechtshandhavingssysteem, leiden tot een bestuurlijke boete of een strafrechtelijke straf.

De fiscaal strafrechtelijke delicten zijn te vinden in art. 68 AWR t/m 69a AWR. In art. 68 worden verschillende overtredingen
opgesomd, en in art. 69 en 69a AWR een aantal misdrijven.

• Art. 68 AWR haakt aan bij het niet voldoen aan de informatieverplichting (een variant in sub a en in b) en aan het niet
voldoen aan de administratieplicht (sub c t/m f).

• Art. 69 AWR vindt aanknopingspunt bij de aangi�eplicht (lid 1: niet doen, lid 2: onjuist doen), en bevat een specifieke
verwijzing naar (en daarmee: incorporatie van) de delicten uit art. 68 AWR, waarbij het verschil is gelegen in de
aanwezigheid van het bestanddeel ‘opzet’ in art. 69 AWR. Voor bewezenverklaring van de delicten uit art. 69 AWR is
‘willens en wetens handelen’ met andere woorden een vereiste.

• Art. 69a AWR sluit tot slot aan bij schending van de betaalverplichting bij aangi�ebelastingen, maar is een bijzondere
bepaling omdat deze volgens de parlementaire toelichting (en zoals in de praktijk ook lijkt te gebeuren) alleen wordt
toegepast op situaties van niet-betalen door notoire wanbetalers.

Samengevat is het arsenaal aan fiscaal strafrechtelijke delicten op het eerste gezicht overzichtelijk: voor overtredingen is
bewijs van opzet niet vereist, voor misdrijven wel. Alle overtredingen (de varianten uit art. 68 AWR) kennen bovendien een
identieke ‘misdrijf-variant’ (in art. 69 AWR). De officier van justitie (hierna: OvJ) doet er dus goed de overtredingsvariant
subsidiair ten laste te leggen.
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Ook de delicten waartegen bestuursrechtelijk kan worden opgetreden, vinden hun basis in de AWR (art. 67a t/m 67f AWR).
De bestuurlijke boeten zijn op te splitsen in:

• lichtere verzuimen, opgenomen in art. 67a t/m 67c AWR; en

• zwaardere vergrijpen, opgenomen in art. 67d t/m 67f AWR.

De meeste delicten knopen aan bij schending van de aangi�eplicht (art. 67c en 67f AWR vormen een uitzondering: deze
sluiten aan bij schending van de betaalverplichting, waarover later meer). Tussen verzuimen en vergrijpen bestaat geen
mooie parallel. Zo leidt het niet verzoeken om een uitnodiging tot het doen van aangi�e (art. 67ca lid 1 sub c AWR) in
potentie alleen tot een verzuimboete.

De strafbaarstelling van fiscaal frauduleuze gedragingen levert om verschillende redenen thans geen evenwichtig systeem
op.  Ter illustratie: het onjuist doen van aangi�e levert op grond van art. 69 lid 2 AWR een strafrechtelijk misdrijf op en
kan maximaal worden bestra� met gevangenisstraf van zes jaar of een geldboete van de vijfde categorie. Het niet doen van
aangi�e als bedoeld in art. 69 lid 1 AWR wordt kennelijk als minder strafwaardig beschouwd: er staat een maximale
gevangenisstraf van vier jaar op, of een geldboete van dezelfde categorie. Dit verschil in strafwaardigheid past niet goed bij
de inhoud van het fiscale fraudebegrip (ter herinnering: het frustreren van de informatiestroom richting de fiscus): in beide
situaties ontvangt de Belastingdienst de juiste informatie immers niet.

Een vergelijkbare onevenwichtigheid is dat de schending van de aangi�eplicht zowel met een bestuursrechtelijke als een
strafrechtelijke straf wordt bedreigd, terwijl jegens de schending van de informatieplicht en de administratieplicht alleen
strafrechtelijk gehandhaafd kan worden. Het verschil in strafwaardigheid van schending van de verschillende
verplichtingen is nergens toegelicht en om de reden die al genoemd is moeilijk te verklaren. Bovendien houden de drie
gedragingen volgtijdelijk verband met elkaar: wanneer een ondernemer zijn aangi�e btw onjuist invult, zal de
onderliggende administratie overeenkomstig niet kloppen, en zal hij bij vragen van de fiscus doorliegen.

Kortom: de intentie van een fiscaal fraudeur is eenkennig, namelijk het bewust niet juist informeren van de fiscus. Voorts is
het beschermde rechtsgoed van fiscaal frauduleuze delicten gelijk: de juiste vaststelling van de belastingschuld. Anders
gezegd: richtige belastingheffing wordt beschermd door zowel de aangi�eplicht, als de administratieplicht en de
informatieplicht, en al deze verplichtingen hebben invloed op de informatiestroom richting de Belastingdienst.

Uit deze constatering vloeit de mogelijkheid van reductie van het aantal fiscale delicten voort. Tegelijkertijd is niet
voorstelbaar dat het voor een verdachte voldoende duidelijk is welk gedrag hem wordt verweten, wanneer hij van dat ene
delict dat dan overblij�, dus van ‘fiscale fraude’ beschuldigd wordt. En wanneer naar de fysieke handeling wordt gekeken,
bestaat er wel duidelijk onderscheid tussen de genoemde delicten: zo kan het niet voldoen van de aangi�eplicht op een
andere plaats en ander moment plaatsvinden dan het vervalsen van de administratie. Het ligt – in het kader van
evenwichtigheid van het systeem – dan ook voor de hand om te blijven differentiëren in gedragingen en delicten, maar om
(omwille van het ‘gelijke rechtsgoed’) geen onderscheid te maken naar strafwaardigheid van gedrag, althans, als het
aankomt op strafmaxima. Wanneer onderscheid wordt gemaakt naar afzonderlijke delicten, is het – vooral bij grootschalige
feitencomplexen – bovendien van belang dat het ne bis in idem-beginsel in acht wordt genomen.

2.3 De fraudeur die consistent frauduleus gedrag vertoont: dubbel de klos
Uit internationale en Europese jurisprudentie over het ne bis in idem-beginsel blijkt dat van een verboden dubbele
vervolging sprake is wanneer de vervolging is gebaseerd op identieke feiten of feiten die substantieel dezelfde zijn als bij de
eerste vervolging. De nadruk ligt op de feitelijke toedracht, waarbij het er om gaat dat sprake is van een geheel van

concrete omstandigheden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  Op nationaal niveau is, naast een soortgelijke
feitelijke toets, tevens waarde toegekend aan de juridische aard van de feiten: wij hanteren een gemengd toetsingskader.
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Zo spelen, naast de gedraging, tijd, plaats en omstandigheden, ook de delictsomschrijving, het rechtsgoed ter bescherming

waarvan de delictsomschrijving strekt en de strafmaxima (aard van het verwijt – overtreding of misdrijf) een rol. .

Binnen ons huidige fiscale rechtshandhavingssysteem, zoals kort geschetst in de vorige paragraaf, wordt dubbele
vervolging voor hetzelfde feit niet altijd voorkomen. Naar aanleiding van één gedraging kunnen bijvoorbeeld verschillende
straffen worden opgelegd, omdat deze gekoppeld zijn aan verschillende aangi�en, die horen bij verschillende
belastingsoorten. Denk aan omzetverzwijging door een eenmans-bv, die uit de zwarte omzet zwart loon betaalt en het
overschot aan de enig aandeelhouder uitbetaalt zonder inhouding van dividendbelasting, terwijl de aandeelhouder de
zwarte uitdeling niet aangee� voor de inkomstenbelasting. De cumulatie van straffen die uit het wettelijke systeem
voortvloeit (afzonderlijke straffen per belastingsoort), levert geen ongeoorloofde samenloop op. Toch pakt de cumulatie in
voorkomende gevallen onrechtvaardig uit, namelijk als het de facto hetzelfde vermogen (of: dezelfde persoon) is dat (die)
twee keer wordt geraakt. In die gevallen zijn ex post – dus via de stra�oemeting – oplossingen op zijn plaats. Helaas is het
voor de rechterlijke macht soms nog zoeken hoe aan deze stra�oemetingskwestie precies (of: consistent) invulling moet
worden gegeven.

Het zou de voorzienbaarheid daarom ten goede komen als enkele stra�oemetingsregels en motiveringsplichten te dien
aanzien vastere grond zouden krijgen, bijvoorbeeld middels codificatie in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
(hierna: BBBB), of in andere richtlijnen. Hierin zou dan bijvoorbeeld duidelijk gemaakt kunnen worden hoe moet worden
omgegaan met een directeur-grootaandeelhouder die tweemaal in zijn portemonnee wordt geraakt.

Ook zou daarin bijvoorbeeld kunnen worden opgenomen hoe een ‘voortdurend recidiveren’ in bestraffende context
behandeld moet worden. Denk aan een belastingplichtige die zijn aangi�e btw onjuist invult en vervolgens naar aanleiding
van een informatieverzoek onjuiste antwoorden gee� in reactie op een vragenbrief, om vervolgens ook te weinig btw af te
dragen. Ligt het niet voor de hand hier te spreken van één fiscaal fraudecomplex? Of zijn dit afzonderlijke bestrafbare
feiten?

Het lijkt in ieder geval logisch de gedraging die neerkomt op niet of te weinig betalen niet onder het fiscale fraudebegrip te
scharen. Een ondernemer zou wel gek zijn om zijn aangi�e onjuist in te vullen, maar wel het correcte bedrag over te maken
naar de Belastingdienst. Naast dit feitelijke argument, wijzen de definities uit de literatuur in de richting van het uitsluiten
van het schenden van de betaalverplichting van het fiscale fraudebegrip. Op de derde plaats zou deze conclusie aansluiten
bij de scheiding tussen de begrippen ‘heffing’ (van de belastingplichtige, door de inspecteur op grond van de AWR) en
‘invordering’ (van de belastingschuldige door de ontvanger op grond van de Invorderingswet). Ten vierde kan nog een
aanwijzing worden gevonden in de PIF-richtlijn.  Deze bevat een definitie van ‘fraude’ die neerkomt op elk opzettelijk
handelen of elk opzettelijk nalaten waarbij valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten worden gebruikt of
overgelegd, dan wel in strijd met een specifieke verplichting informatie wordt achtergehouden met als gevolg dat de
middelen van de begroting van de Unie worden verminderd.  Ook hieruit blijkt dat fiscale fraude neerkomt op het
frustreren van de informatiestroom richting de fiscus. Het belang van dit element in de definitie van fiscale fraude werd tot
slot ook benadrukt door het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ) in het arrest Scialdone.  Het Hof
oordeelt daarin dat het louter verzuim om correct aangegeven btw af te dragen, ongeacht of dit al dan niet opzettelijk is,
geen ‘fraude’ is in de zin van de PIF-overeenkomst, noch in de zin van art. 325 VWEU. Wanneer een belastingplichtige zijn
aangi�everplichtingen naar behoren is nagekomen, beschikt de Belastingdienst namelijk reeds over de gegevens die nodig
zijn om vast te stellen welk bedrag aan btw verschuldigd is en of eventueel sprake is van een verzuim om die btw af te
dragen. Het HvJ stelt expliciet dat dergelijke gevallen van verzuim om de aangegeven btw te betalen minder ernstig zijn
dan fraude met betrekking tot deze belasting.

Het gerechtshof Den Bosch hee� meermaals geoordeeld dat het niet voldoen van de (materieel wel verschuldigde) btw en
het niet indienen van de aangi�e btw zodanig met elkaar in verband staan (namelijk rechtstreeks) dat met betrekking tot
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de gelijktijdigheid van de gedragingen van de verdachte en met betrekking tot de wezenlijke samenhang in handelen en
schuld, er sprake is van hetzelfde feit,  maar de Hoge Raad hee� zich over deze kwestie (nog) niet uitgesproken.

Ondanks het gebrek aan een evenwichtig geheel van delicten, waardoor (indien daar in de stra�oemeting ex post niets aan
gebeurt) het ne bis in idem-beginsel soms in gevaar komt, is het vanuit formeel perspectief al met al niet moeilijk fiscale
fraude nader te duiden: hiervan is sprake als de fiscale waarheidsvinding wordt gefrustreerd, omdat
informatieverplichtingen niet worden nagekomen. Materieel gezien blijkt het veel lastiger om aan te geven wanneer gedrag
als frauduleus mag worden bestempeld. Want wanneer is een aangi�e precies onjuist? Dat hangt af van de onderliggende
fiscale regels, en die zijn complex en veranderen met grote regelmaat. Daarbij speelt mee dat een belastingplichtige zich in
de gevarenzone begee� als hij louter uit fiscaal winstbejag handelt, terwijl hij aan de andere kant wel bewegingsvrijheid
hee�. Nogmaals: het staat eenieder vrij zo min mogelijk belasting te betalen binnen de grenzen van de wet.

2.4 Complexe en snel veranderende f iscale wetgeving: wat mag wel en wat mag
niet?
Bij het bepalen van de ruimte die een belastingplichtige hee� (gehad) om zijn belastingzaken naar zijn eigen smaak in te
richten, vormt de tekst van de wet vanzelfsprekend het eerste aanknopingspunt: daarop mag een belastingplichtige
conform het legaliteitsbeginsel vertrouwen.  Met de complexiteit van het ‘inhoudelijke’ belastingrecht en dus de
wettekst, hangen twee bijzondere leerstukken samen: dat van het pleitbaar standpunt en fraus legis. Beide leerstukken
raken aan de gedachte dat belastingwetgeving zó complex is dat van belastingplichtigen niet altijd in redelijkheid kan
worden verwacht dat zij de wet kennen, alsmede dat de tekst van de wet soms de lading niet dekt en het doel en de
strekking van de wet de uitleg en toepassing ervan ook niet dicteren.

De belastingplichtige die oog hee� gehad voor de inhoud van een fiscale wettelijke bepaling, maar op grond van de tekst
van de wet tot een bepaalde uitkomst komt die strijdig met het doel van de wetgever blijkt, zal geconfronteerd worden met
een belastinginspecteur die zich op fraus legis beroept. En een belastingplichtige die met belastingverijdeling als
doorslaggevende reden, een leemte in de wet hee� opgezocht, maar nooit de intentie gehad hee� om de fiscale wetgeving
te overtreden, maar juist getracht de voordeligste legale weg te vinden, kan een pleitbaar standpunt hebben. Het gevolg is
in beide gevallen dat bestraffing niet kan plaatsvinden. Vergrijpboeten en strafrechtelijke sancties vereisen immers een
duidelijke wettekst en een boze intentie.

De eisen die worden gesteld aan toepassing van het bijzondere rechtsmiddel van fraus legis blijken uit het arrest van de
Hoge Raad van 26 mei 1926  en van 21 november 1984 (het arrest waarin fraus legis werd geaccepteerd in de plaats van
de richtige heffing)  en zijn onder andere in 2001 en 2012 nog eens een keer herhaald.  Voor de toepassing van
fraus legis zijn twee elementen van belang: (i) dat de handelingen als doorslaggevend oogmerk het verijdelen van belasting
hebben en (ii) dat deze belastingverijdeling in strijd komt met doel en strekking van de wet.  Ondanks het feit dat
bestraffing in een fraus legis-situatie uit den boze is, wordt met de rechtshandelingen die ontwijking tot doel hadden geen
rekening gehouden. Het is het motief van belastingverijdeling dat rechtvaardigt dat het resultaat van reguliere
rechtsvinding opzij wordt gezet, waardoor de door de belastingplichtige beoogde fiscale gevolgen van de
(rechts)handelingen niet worden bereikt. Het behoe� – in het licht van het legaliteitsbeginsel– geen betoog dat deze fiscale
herkwalificatie alleen als uiterst redmiddel kan worden toegepast.

Het gebruik van de rechtsvindingsmethode van fraus legis achteraf hoe� niet te leiden tot de conclusie dat de handeling zo
onwenselijk was, dat daarmee de pleitbaarheid van een standpunt wegvalt. Het pleitbaar standpunt betre� een
opzetverweer, en van een pleitbaar standpunt is sprake als een door belanghebbende ingenomen stelling, gelet op de
stand van de jurisprudentie en de heersende leer, in die mate verdedigbaar is dat belanghebbende redelijkerwijs kan
menen juist te handelen.  Met de constatering dat niet in lijn met doel en strekking is gehandeld, is met andere
woorden nog niets over opzet van belastingplichtige gezegd. Sterker nog, er mag van worden uitgegaan dat
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belanghebbende juist binnen de lijntjes wilde kleuren en dus geen opzet had op het doen van een onjuiste aangi�e, noch
op het ‘te weinig heffen’ van de fiscus’ zijde.

Zowel fraus legis als het pleitbaar standpunt zijn typisch fiscale leerstukken. En ofschoon ze als zodanig niet bekend zijn in
andere rechtsgebieden, is fraus legis wel bekend op internationaal niveau. Art. 6 van de eerste Anti Tax Avoidance Directive

(hierna: ATAD1) kent een zogenoemde General Anti Abuse Rule.   De strekking van deze algemene
antimisbruikbepaling komt zodanig overeen met het leerstuk van fraus legis, dat de nationale wetgever het niet nodig
achtte deze om te zetten naar nationale wetgeving.

Het doel van ATAD1 is volgens de preambule om te komen tot regels die het gemiddelde niveau van bescherming tegen
agressieve fiscale planning op de internationale markten verhogen. Net als fraus legis bestrijdt de richtlijn dus
belastingontwijking en geen belastingontduiking. Tegelijkertijd zijn specifieke bepalingen uit de richtlijn wel in de vorm van
antimisbruikwetgeving in de Nederlandse belastingwetgeving opgenomen (denk aan art. 13ab en 15b Wet Vpb 1969).
Ongewenst ‘misbruikgedrag’ dat door deze bepalingen wordt bestreden, wordt echter wel de fiscale handhavingssfeer
gebracht. Het niet voldoen aan de materiële regelgeving zal immers leiden tot een onjuiste aangi�e. Is dan nog steeds
slechts sprake van ontwijking?

2.5 Al Capone en de Peaky Blinders: vergane glorie!
Dat Al Capone zich schuldig maakte aan wel meer dan belastingontwijking is alom bekend. Hij was verantwoordelijk voor
het merendeel van de criminele activiteiten in Chicago. Vanuit deze ‘eervolle baan’ maakte Al zich schuldig aan het
organiseren van illegale gokspelen in casino’s, van prostitutie en van illegale handel in alcohol. Al deed zijn werk goed,
maar werd uiteindelijk gepakt. Veroordeeld voor belastingontduiking kreeg hij elf jaar gevangenisstraf (en een geldboete
van 50.000 dollar) opgelegd, die hij uit moest zitten in de bekende gevangenis Alcatraz.

Al Capone had er een extravagante levensstijl op nagehouden en was door zijn ruwe charme een gevreesd, maar ook
geliefd topcrimineel. De Netflix-serie Peaky Blinders vertelt een soortgelijk verhaal uit dezelfde periode; vlak na de Eerste
Wereldoorlog. De bende uit Birmingham was berucht om hun afpersingen, diefstallen en illegale weddenschappen en ook
deze bende wist belastingbetaling lange tijd te voorkomen. En ook de Peaky Blinders konden ondanks hun gruwelijke
daden rekenen op bewondering van ‘de gewone man’.

De hedendaagse vertaling van de avonturen van de Peaky Blinders trok alleen al in ons land miljoenen kijkers. Toch kan
moeilijk de stelling ingenomen worden dat we grote (witteboorden)criminelen vandaag de dag op een voetstuk plaatsen.
Integendeel: we leven in een tijd waarin bestrijding van misdaad hoge prioriteit hee�. De beeldvorming ten aanzien van
criminaliteit, waaronder (fiscale) fraude, is in de loop van de jaren veranderd. Het regeerakkoord speelt hier dan ook
ruimschoots op in. ‘Actiepunt’ 3 betre� het realiseren van een veilige en sterke samenleving:

‘Voor effectief veiligheidsbeleid vormen preventie en repressie twee kanten van dezelfde medaille. De snelle verharding
van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit tast in toenemende mate de rechtsstaat aan en vraagt de komende
jaren om een stevige en gerichte aanpak.’

Als er al ooit sprake is geweest van een heimelijk gekoesterde bewondering voor iemand die op sluwe wijze maar ten
onrechte voordeel durfde te behalen, dan hee� die bewondering plaatsgemaakt voor ergernis over het door verwerpelijke
slimheid bereiken van eigen gewin ten koste van degenen die op eerlijke wijze geld verdienen en de plichten jegens de
samenleving nakomen.  Het is niet fraude, maar de bestrijding ervan, waarmee je tegenwoordig hoge ogen gooit.
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De focus op fiscale fraudebestrijding nam een vlucht in 1979. In dat jaar luidde de Commissie-Van Bijsterveld de noodklok
over omvangrijke fraude in de sfeer van belastingen en sociale zekerheid.  In een reactie aan de Tweede Kamer gaven
de verantwoordelijk bewindslieden aan dat de opdracht tot dit onderzoek was ingegeven door de binnen de
Belastingdienst gegroeide opvatting dat men bezig was terrein te verliezen bij het bestrijden van belastingfraude en dat
herbezinning op de aanpak van belastingfraude daarom nodig was. De uitkomsten van het rapport bevestigden deze
opvatting. Er bleek namelijk uit dat bij de twee belastingvormen die waren onderzocht (inkomstenbelasting en btw) twee
derde deel van de belastingplichtigen daadwerkelijk fraudeert, van wie één derde in aanzienlijke mate (meer dan 10.000
gulden).

De conclusies uit het rapport van de Commissie-Van Bijsterveld gaven kortom aanleiding tot ernstige bezorgdheid.
Daaropvolgend bracht de Interdepartementale stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk Gebruik in 1981 en 1985 twee rapporten
uit. In deze rapporten werd aandacht gevraagd voor het belang van een goede samenwerking tussen organisaties die een
rol vervullen in (onder andere) de (fiscale) fraudebestrijding. De rapporten vormden de opmaat naar maatregelen. Zo is in
1988 is de Wet Aanscherping sancties op fiscale delicten in werking getreden, waardoor onder andere een wijziging is
aangebracht in het strafmaximum van fiscale delicten.  Op een aantal punten ging van op dat moment in de AWR
opgenomen sancties niet meer voldoende preventieve en repressieve werking uit. Het wetsvoorstel paste in het beleid dat
gericht was op de intensivering van de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van belastingen.  Het vergroten
van de aandacht voor de fraudebestrijding in de werkprocessen van de betrokken uitvoeringsorganisaties vormde ook een
belangrijk onderdeel van de voorgestelde aanpak. Uit deze periode dateren bijvoorbeeld de invoering van een fiscaal
nummer en diverse initiatieven om de gegevensuitwisseling en samenwerking met derden te verbeteren.  En zo is in
1985 de eerste Vervolgingsrichtlijn Fiscale Delicten ingegaan.  Hierin werd beschreven hoe de samenwerking tussen de
Belastingdienst, Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en het Openbaar Ministerie gestalte moest krijgen. Het doel was
landelijk meer uniformiteit te bewerkstelligen bij de opsporing, vervolging en strafvordering van belastingdelicten.

Gezien alle inspanningen was het een grote schok dat in 2013 de Bulgarenfraude aan het licht kwam. Er bleken op grote
schaal toeslagen te zijn aangevraagd en uitgekeerd aan personen die daar geen recht op hadden. Kort hierna bleken
frauderisico’s in de zorgsector te bestaan, zowel bij declaraties van zorgverleners als op het terrein van persoonsgebonden
budgetten. In de analyse en de (politieke) debatten die hierop volgden, werd wederom geconcludeerd dat een
handhavingsstrategie die te veel gebaseerd is op vertrouwen het de kwaadwillende wel erg eenvoudig maakt om te
frauderen.  Nog meer regels en strengere controle, werd het devies. Het resultaat kennen we allemaal. De overheid lijkt
er vandaag de dag in haar beleid, wetgeving en systemen per definitie vanuit te gaan dat de burger de boel wil
bedonderen, aldus de Nationale ombudsman. Zijn analyse is dat dit onder andere komt door doorgeschoten
fraudebestrijdingsdenken.

2.6 De jacht op de fraudeur is geopend: naming-and-shaming
De Bont bevestigt dat de huidige periode gekenmerkt wordt door een hausse aan maatregelen om belastingontwijking en
belastingfraude te bestrijden. Hij wijst op het talrijker en zwaarder worden van verzuimboetes.  En ook Kerckhoffs wijst

op het ‘al te kwistig strooien met boetes’.44 Van Eijsden concludeert dat sprake is van een toename van het aantal sancties
én van een toename van de intensiteit ervan.  En Gribnau merkt op dat sprake is van een gestage uitbreiding van de
bevoegdheden van de fiscus en dat de sancties op het niet-nakomen van die verplichtingen ook in aantal en zwaarte
toenemen.

Een voorbeeld van een nieuwe opzienbarende sanctie, is die van art. 67r AWR. De onherroepelijk geworden vergrijpboete
die is opgelegd aan een overtreder vanwege daderschap of deelneming aan een beboetbaar feit dat is begaan tijdens de
beroepsmatige of bedrijfsmatige bijstand bij het door een belastingplichtige voldoen aan zijn fiscale verplichting, wordt op
grond van die regeling openbaar gemaakt. De regering hee� aangegeven dat het doel van de openbaring echter niet
naming-and-shaming is. In de MvT valt te lezen:
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‘Vanzelfsprekend hee� openbaarmaking een preventief effect, opdat een beroepsbeoefenaar binnen de krijtlijnen van het
fiscaal betamelijke zal handelen, maar dit is niet het doel van de maatregel.’

Ondanks het feit dat de regering het zo niet bedoelde, is een eenmaal openbaar gemaakte vergrijpboete in het huidige
internettijdperk volgens Boer een razendsnelle en onomkeerbare publieke veroordeling.  En ook Leenders vindt:

‘Het internet is genadeloos. De opgelegde vergrijpboete klee� tot in lengte der jaren aan de belastingadviseur, terwijl hij
zich door de geheimhoudingsplicht richting zijn klant publiekelijk nauwelijks kan verweren en nagenoeg geen
mogelijkheid hee� om de schade van openbaarmaking te beperken.’

In de hedendaagse maatschappij is reputatie een groot goed. Het verbaast dan ook niet dat de wetgever via de – in feite
ouderwetse - schandpaal op fraudebestrijding inzet.

2.7 Openheid van zaken: het is transparantie wat de klok slaat

Niet alleen zijn schaatskunsten deden zijn positie wankelen,   ook spreekt het volk er schande van dat Wopke
Hoekstra, voormalig minister van Financiën, geld investeerde in een bedrijf via een brievenbusfirma op de Britse
Maagdeneilanden. Hoekstra zal misschien gedacht hebben dat het feit dat hij zijn investering verkocht toen hij minister
werd, de winst aan een goed doel schonk en dit bedrag opgaf bij de Belastingdienst voldoende was. In de hedendaagse
maatschappij kun je echter niet transparant genoeg zijn, zo lijkt het. Ook in het fiscale domein is het transparantie wat de
laatste jaren de klok slaat.

Zo houdt de Europese Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de
belastingen (hierna: DAC ), die beoogt deze te verbeteren door de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten voor
de noden van hun interne fiscale regimes te vergemakkelijken en te voorzien in een kader voor de samenwerking bij
administratieve onderzoeken of controles, de gemoederen nog telkens (opnieuw) bezig. DAC 6, het gevolg van de vijfde
wijziging van de richtlijn bevat een meldingsplicht voor bepaalde geselecteerde fiscale grensoverschrijdende constructies,
in eerste instantie door intermediairs.  In de praktijk speelt bijvoorbeeld de vraag hoe de verschillende
wezenskenmerken (die duiden op zo’n agressieve constructie) uitgelegd moeten worden en wat de gevolgen zijn van
melding (heb ik dan nog een pleitbaar standpunt?) of juist van niet-melding. En terwijl het stof nog niet eens is neergedaald
over de vergaande verplichtingen waartoe de gemiddelde belastingadviseur zich vanuit zijn professie eigenlijk niet
geroepen voelt, moet de volgende wijziging uiterlijk eind van 2022 in onze nationale wetgeving alweer zijn doorgevoerd.
Ook deze zesde wijziging (DAC 7) betre� een toename aan transparantie: hiermee worden nieuwe
rapportageverplichtingen geïntroduceerd die gelden voor digitale platformen die hun platform ter beschikking stellen aan
te rapporteren verkopers.

Voorts hee� de Europese Commissie december vorig jaar een voorstel gepresenteerd om misbruik van lege entiteiten voor
oneigenlijke belastingdoeleinden te bestrijden. Daarmee moet belastingontwijking via de in Nederland veelgebruikte
brievenbusmaatschappijen worden tegengegaan. Het voorstel moet ervoor zorgen dat entiteiten in de Europese Unie die
geen of minimale economische activiteiten ontplooien, niet in aanmerking komen voor belastingvoordelen. Het voorstel
zal de regels inzake lege entiteiten aanscherpen door transparantienormen (rapportageverplichtingen) vast te stellen,
zodat misbruik van dergelijke entiteiten voor belastingdoeleinden gemakkelijker kan worden opgespoord.

2.8 Publiek-private samenwerking: de f iscalist als poortwachter
Het zal niet verbazen dat verschillende auteurs de stelling hebben ingenomen dat er sprake is van een kentering in het
denken over wat er van fiscaal adviseurs mag worden verwacht.  Uit de vorige vertelling, in het bijzonder het deel over
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DAC 6, bleek al dat van belastingadviseurs in toenemende mate wordt verwacht dat zij in feite verantwoording afleggen
over de inhoud van hun adviezen. Anders gezegd wordt in bepaalde mate verwacht dat belastingadviseurs, als private
partij, bijdragen aan de publieke opsporing van belastingontduiking en belastingontwijking. Opgemerkt moet worden dat
deze bijdrage vanuit het perspectief van de belastingadviseur niet van harte zal worden gedaan. De belastingadviseur is
niet op aarde om de opsporing te bedienen en dient een commercieel (klant)belang.

De theorie dat belastingadviseurs een belangrijke rol kunnen hebben bij het voorkomen van financieel-economische,
waaronder fiscale, criminaliteit, is niet zo nieuw als DAC 6. Het is al lange tijd bekend dat belastingadviseurs beschikken
over specifieke expertise die aantrekkelijk is voor criminelen/fraudeurs om illegaal verdiend vermogen aan het zicht van de
autoriteiten te onttrekken of een ogenschijnlijk legale herkomst te geven. Om te voorkomen dat hun dienstverlening wordt
misbruikt en om de integriteit van het financieel stelsel te beschermen, hebben financieel-juridisch dienstverleners, onder
wie de belastingadviseur, al in 2008 een poortwachtersfunctie gekregen, die is neergelegd in de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Ww�). Die poortwachtersfunctie houdt onder meer in dat
belastingadviseurs (periodiek) onderzoek moeten doen naar hun cliënt, bij twijfel over de goede bedoelingen van die cliënt
hun diensten moeten weigeren of stopzetten en dat zij transacties waarvan het vermoeden bestaat dat die verband houden
met illegale geldstromen moeten melden als ongebruikelijk bij de Financial Intelligence Unit. Poortwachters die
onvoldoende invulling hebben gegeven aan hun poortwachtersfunctie moeten zich in voorkomende gevallen
tuchtrechtelijk, bestuursrechtelijk of strafrechtelijk verantwoorden.

De poortwachtersfunctie kennen we dus al een tijd. De onthullingen die in pararaaf 2.1 aan bod kwamen, hebben echter
een belangrijke rol gespeeld bij de intensivering van deze rol. Ten eerste lijkt van de publiek private samenwerking van
overheidswege steeds meer te worden verwacht. Een (mogelijk toekomstige) maatregel die bijvoorbeeld volledig gericht is
op het uitbreiden van de mogelijkheden voor het delen van informatie tussen Ww�-instellingen ten behoeve van hun
poortwachtersfunctie, is het idee een verplichting op te nemen in de Ww� voor Ww�-instellingen om bij verscherpt
cliëntenonderzoek een onderzoek te verrichten naar mogelijke integriteitsrisico’s en hierover navraag te doen bij de vorige
dienstverleners van de (potentiële) klant. Die vorige dienstverlener moet vervolgens verplicht en onmiddellijk informatie
delen als hij daadwerkelijk dergelijke risico’s hee� geconstateerd. Ww�-instellingen zijn met deze gedeelde informatie
beter in staat om hun cliëntenonderzoek risicogebaseerd in te richten waardoor de poortwachtersfunctie wordt
versterkt.  Ten tweede is bijvoorbeeld een strengere aanpak van poortwachters die hun werk niet naar behoren
verrichten waarneembaar: zij worden steeds vaker strafrechtelijk aangesproken voor het niet of onvoldoende nakomen van
hun Ww�-verplichtingen.

2.9 Een andere aanvliegroute: belastingfraude als gronddelict voor witwassen
De in paragraaf 2.1 genoemde onthullingen hebben niet alleen tot intensivering van de publiek-private samenwerking en
de strenge aanpak van poortwachters geleid. Ook en daarmee samenhangend, hebben ze eraan bijgedragen dat het
voorkomen en bestrijden van witwassen en illegale geldstromen één van de topprioriteiten is geworden in de strijd tegen
georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

Zo is er een (wetsvoorstel) plan van aanpak witwassen gekomen. De maatregelen die in dit plan zijn opgenomen, zullen
moeten leiden tot een intensievere en effectieve aanpak van witwassen. Zo is er bijvoorbeeld aangegeven dat extra budget
zal worden ingezet om de opsporing en vervolging van witwassen nog verder te intensiveren.  Verder zijn de afgelopen
jaren de strafmaxima voor verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit waaronder witwassen
verhoogd.  Voorts nam het aantal strafrechtelijke onderzoeken naar witwassen de afgelopen jaren gestaag toe van 218
in 2016 naar 240 in 2020, blijkens de jaarberichten van het Openbaar Ministerie.

In de fiscale literatuur blijven deze ontwikkelingen niet onopgemerkt. Het valt in brede kring op dat het delict witwassen in
de afgelopen jaren steeds vaker als zelfstandig delict ten laste wordt gelegd naast belastingfraude (en/of overtredingen uit
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de Ww�). Volgens De Haas is het gemeengoed geworden om een belastingplichtige te beboeten waar het de verdenking
van het opzettelijk doen van een onjuiste aangi�e betre�, terwijl aan de andere kant strafrechtelijk (verder) wordt vervolgd
voor valsheid in geschri�e (ter zake van bijvoorbeeld vervalste facturen) en/of voor witwassen, waarbij voor het gronddelict
veelal aansluiting lijkt te worden gezocht bij de valsheid.  Ook Dorant en Verbruggen constateren dat het OM steeds
meer handelingen onder het bereik van de strafbaarstelling van witwassen probeert te brengen  en volgens
Douma,  Feenstra,  en De Bont en Sitsen  is het een eigentijdse ontwikkeling dat bij de vervolging van
belastingfraude ook witwassen ten laste wordt gelegd.

Waarom die voorkeur voor vervolging voor witwassen boven belastingfraude? Feenstra wijst op het voordeel dat het OM bij
een verdenking van witwassen niet hoe� te voldoen aan de criteria uit het AAFD-Protocol. Een ander voordeel is dat de
bewijsstandaard voor witwassen niet hoog ligt. Witwassen betekent het verbergen, verhullen of voorhanden hebben van
een uit misdrijf afkomstig goed. In Nederland is belastingfraude door de Hoge Raad in 2008 aangemerkt als mogelijk
gronddelict voor witwassen.  De crux ten aanzien van de bewijslast is dat, als het gaat om het ‘uit misdrijf afkomstige
goed’, het OM voor een veroordeling voor witwassen enkel hoe� te bewijzen dat sprake is van een illegale herkomst van
voorwerpen, in fiscale zaken vaak geld. Onverklaarbaar vermogen is met andere woorden voldoende en het gronddelict
zelf hoe� niet te worden bewezen, althans voor de veroordeling voor witwassen.

2.10 Tegengeluid: de opmars van het evenredigheidsbeginsel
Richting het einde van deze bijdrage maak ik de balans op. Ons duale handhavingssysteem voorkomt niet in alle gevallen
schending van het ne bis in idem-beginsel, de handhavingsmodaliteiten rijzen de pan uit, van belastingadviseurs wordt
bemoeienis met fraudebestrijding verwacht, en belastingplichtigen dienen hun ziel en zaligheid bloot te leggen ten
behoeve van een zo groot mogelijke belastingopbrengst. Gelukkig, zo ben ik geneigd te zeggen, wordt ook enig tegengeluid
ten gehore gebracht.

Genoemd kan worden de conclusie van staatsraden Wattel en Widdershoven van 7 juli van vorig jaar, waarin zij pleiten voor
een indringertoets aan het evenredigheidstoets door de bestuursrechter, waaronder de fiscale.  Een ander voorbeeld
biedt de rechtspraak van het EHRM en het HvJ over cumulatie van bestraffende procedures in verband met een mogelijke
schending van het ne bis in idem-beginsel. Hieruit blijkt dat een combinatie van bestraffende procedures mogelijk is als
maar de proportionaliteit van het geheel in de gaten wordt gehouden (en voorzienbaarheid van (duale) bestraffing wordt
gegarandeerd, sprake is van complementariteit van doel en middelen van de twee procedures en onderlinge afstemming
tussen de betrokken handhavende instanties wordt geborgd).

Niet alleen de rechterlijke macht lijkt de verharding een halt toe te roepen, ook de regering hee� – althans, zo lijkt uit deze
passage uit het regeerakkoord voort te vloeien – van zijn fouten geleerd:

‘We beoordelen wetten op eenvoud, menselijke maat en uitvoering en verbeteren waar nodig. Het mag niet zo zijn dat
mensen die onbedoeld een fout maken, direct als fraudeur worden bestempeld. In de uitvoering moet ruimte zijn om af te
wijken als de gevolgen voor mensen onevenredig groot zijn. Waar mogelijk krijgen professionals in de uitvoering meer
beslisruimte. We nemen daarvoor hardheidsclausules op in de wet.’

De vraag is natuurlijk wat het gevolg is van een grootschalige toepassing van het evenredigheidsbeginsel in concrete
gevallen. Waar het rapport van de Commissie-Bijsterveld en de Bulgarenfraude aanleiding vormden voor verharding,
zorgde de Toeslagenaffaire voor de roep om de menselijke maat. Zodra we die weer bereikt hebben, zou het zomaar eens
kunnen dat we concluderen dat het wel heel gemakkelijk is onder je verplichtingen uit te komen. Dan komt de roep om
verharding vanzelf wel weer bovendrijven.
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Voetnoten

3. Conclusie

Hoe moeten we fiscale fraude nu duiden, in het Nederland van nu? Deze vraag was de aanleiding voor het schrijven van
deze bijdrage. In de fiscale literatuur wordt aangesloten bij de definitie van ‘de bewuste frustratie van de fiscale
waarheidsvinding’. Daarbij sluiten de strafbaarstellingen aan, in die zin dat de schending van de verschillende
informatieverplichtingen met bestuurlijke boetes of strafrechtelijke straffen wordt aangepakt. Uit het oogpunt van
voorzienbaarheid is dit systeem verklaarbaar. Wel is vastgesteld dat het onderscheid in verschillende fraudedelicten
dubbele bestraffing van hetzelfde feit in de hand werkt. Formeel gezien is het dus best lastig om – met inachtneming van
bijvoorbeeld het ne bis in idem-beginsel – het begrip fiscale fraude om te zetten naar daadwerkelijk bestrafbaar gedrag.

Dat het ook vanuit materieel oogpunt moeilijk is om te duiden wat echt niet mag, en dus frauduleus is, en wat nog (net) wel
kan, is een tweede belangrijke conclusie. Hierbij speelt mee dat de belastingontwijker en de fiscaal fraudeur (de
belastingontduiker) eenzelfde doel hebben: het zo min mogelijk betalen van belasting. Maar vooral de politiek-
maatschappelijke cultuur van verharding waarmee we thans te maken hebben maakt dat de morele plicht om (zo veel
mogelijk?) bij te dragen in steeds bredere kringen en op intensievere wijze wordt gevoeld. Ondanks het feit dat de Peaky
Blinders miljoenen kijkers trokken, lijkt de brute bendeleider vandaag de dag niet meer te worden verafgood. Gezien de
schandalen die de afgelopen decennia aan het licht zijn gekomen, is dit niet verwonderlijk. Als gevolg hiervan zullen
belastingplichtigen in de toekomst op steeds meer fronten transparant moeten zijn. Ook nemen de verwachtingen van de
belastingadviseur toe. Hij dient steeds verder te gaan in zijn ‘samenwerking’ met de overheid ten behoeve van de
opsporing van ongewenst en illegaal gedrag in de fiscale sfeer.

Doordat niet alleen belastingontduiking, maar ook belastingontwijking thans op grote schaal wordt verafschuwd, en daar
door de Europese Unie en de nationale wetgever op in wordt gespeeld, is het verschil tussen bedrieglijke opgaven en
schandelijke sluikerijen en fijngesponnen uitvluchten te maken. Zo gaf de nieuwe staatssecretaris van fiscaliteit Marnix van
Rij aan door te gaan met de strijd tegen brievenbusfirma’s, die alleen maar vanwege het gunstige belastingklimaat in ons
land gevestigd zijn, maar Nederland tegelijkertijd niet als belastingparadijs zien. Voor de niet in de fiscaliteit ingevoerde
belastingplichtige zal dit tegenstrijdig overkomende statement lastig te begrijpen zijn. En zo meent Europarlementariër
Paul Tang, voorzitter van de Belastingcommissie van het Europees Parlement, dat het geld dat door deze legehulsbedrijven
stroomt ‘belastingontwijkings- en witwasdoeleinden hee�’.  Kennelijk zijn beide doeleinden onwenselijk, maar slechts
voor witwassen kan strafrechtelijk vervolgd worden. Het onderscheid moet dus wel gemaakt blijven worden.

Het is op zijn minst belangrijk dat op wetgevings- of beleidsniveau een poging wordt gedaan tot het goed onderscheiden
tussen belastingontwijking enerzijds en belastingontduiking of belastingfraude anderzijds. De Toeslagenaffaire is het
schrijnende bewijs van het feit dat het onachtzaam gebruikmaken van de term, zonder dat gelet wordt op de exacte
invulling en daaraan verbonden juridische consequenties grote ongewenste gevolgen kan hebben. In dat verband is het toe
te juichen dat evenredigheid van sancties thans steeds belangrijker wordt geacht.

Mr. dr. C. Hofman
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