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12. De plaats van het strafrecht 
binnen de Nederlandse en 
Belgische fiscale rechtshandhaving 
Over de noodzaak en wijze van de inzet van 
strafrecht bij handhaving jegens fiscale fraude
CLAIRE HOFMAN EN JEF VAN EYNDHOVEN

In zowel Nederland als België wordt bij de (repressieve) handhaving van fiscale fraude gewerkt met een duaal 
systeem. Dat betekent dat bij constatering van fiscale fraude bestuursrechtelijk óf strafrechtelijk kan worden 
opgetreden. In het eerste geval zijn de mogelijkheden beperkt; een bestuursorgaan kan – in punitieve zin – 
maximaal overgaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete. In het tweede geval zijn de opties veelzijdig. 
De parketmagistraat (in Nederland de officier van justitie (hierna: OvJ) en in België de procureur des Konings) 
kan bijvoorbeeld niet alleen een geldstraf, maar ook vrijheidsstraffen vorderen (en de strafrechter kan deze 
vervolgens ook opleggen). \ 

 

1. Inleiding 

Binnen het beperkte bestek van deze bijdrage1 bespreken 
wij aan de hand van een tweetal relevante vragen de rol 
van het strafrecht bij de fiscale handhaving in Nederland 
en België. Ten eerste: Heeft het strafrecht wel een plaats bij 
de handhaving jegens fiscale fraude? En zo nee: Waarom 
niet en hoe moet de handhaving er dan uitzien? en zo ja: 
In welke gevallen en op welke manier? Overigens is een 
belangrijke aanleiding voor deze bijdrage de recente verde-
diging van onze doctoraatsproefschriften aan respectieve-
lijk de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit 
Antwerpen. Elk hebben we op onze eigen manier het duale 
fiscaal sanctiesysteem in ‘ons land’, waarvan het strafrecht 
dus een belangrijke pijler vormt, onder de loep genomen en 
dat zonder van elkaars onderzoek op de hoogte te zijn. Dat 
laatste maakt het interessant om de conclusies van beide 
onderzoeken nu met elkaar te vergelijken en enkele gelijk-
lopende bevindingen te presenteren.2 

Ter beantwoording van voorgaande vragen gaan we in 
paragraaf 2 eerst in op de wettelijk geregelde strafrechte-
lijke aanpak van fiscale fraude in Nederland en België: Wat 
is fiscale fraude? Waar en hoe is de strafbaarstelling van 
fiscale fraude in beide landen geregeld en welke overeen-

1 Omdat deze bijdrage zowel in het Nederlandse Tijdschrift Formeel 
Belastingrecht als in het Belgische Algemeen Fiscaal Tijdschrift wordt 
gepubliceerd, zijn de verwijzingen in de voetnoten zo uitgebreid als 
noodzakelijk werd geacht voor de lezers uit beide landen. Ook werd – in 
het kader van de leesbaarheid voor zowel de Nederlandse als de Belgi-
sche lezer – het gebruik van afkortingen zo veel mogelijk voorkomen.

2 De meer inhoudelijke aanleiding voor het schrijven van deze bijdrage 
volgt in paragraaf 4. 

komsten en verschillen zijn daarbij opmerkelijk? In para-
graaf 3 borduren we op het voorgaande voort, door de 
vertaalslag te maken naar de praktijk: hoe luidt het fiscale 
vervolgingsbeleid in beide landen? Ook hier staan we stil 
bij overeenkomsten en verschillen tussen de beide landen. 

Nadat het theoretisch kader in de genoemde paragrafen is 
geschetst, volgt in paragraaf 4 en 5 de beantwoording van 
de hiervoor gestelde vragen: 
1. Is het strafrecht nodig bij de handhaving jegens fiscale 

fraude? Of andersom: strekt depenalisering van het fis-
cale recht in de lage landen tot onze aanbeveling?

2. Als depenalisering aangewezen is, hoe zien wij dit dan 
voor ons? En als dit niet het geval is: zijn er andere 
mogelijkheden die verkend kunnen worden, ter ver-
betering van de bestaande duale stelsels? Met andere 
woorden: als het strafrecht nodig is, hoe dient het dan 
te worden ingezet? 

Net als in paragraaf 2 en 3 zal ook in de paragrafen 4 en 
5 worden stilgestaan bij het Nederlandse en het Belgische 
perspectief op de gestelde vragen.

2. De aanpak van fiscale fraude op grond van de 
wet 

2.1. Fiscale fraude 
Het begrip ‘fraude’ is etymologisch via het Frans ontleend 
aan het Latijnse begrip ‘fraus’ dat op zijn beurt is afgeleid 
van het werkwoord ‘fraudare’ dat onder meer ‘bedrie-
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gen’ betekent.3 Fraude is dus ‘bedrog’ en fiscale fraude is 
dan ‘fiscaal bedrog’. In zijn eerste betekenis is ‘bedriegen’ 
volgens de Van Dale: iets wat men met betrekking tot een 
persoon doet, met name ‘door list of leugen in dwaling 
doen verkeren en daarvan ten nadele van hem gebruikma-
ken’.4 De eerste betekenis van het zelfstandig naamwoord 
‘bedrog’ is ‘het op sluwe wijze opwekken van onjuiste voor-
stellingen bij een ander’ of ‘een bedrieglijke handeling’.5 In 
lijn met het voorgaande behelst bedrog volgens Van Dyck 
kortom twee aspecten: een onwaarheid (onjuiste voorstel-
lingen) en de betrokkenheid van een derde (bij een ander).6 
Bij fiscale fraude is de derde die men wil misleiden door 
onjuiste voorstellingen de fiscus. Bij fiscale fraude komt het 
er dus op neer dat de fraudeur de fiscus wil misleiden bij 
de correcte vestiging, heffing en/of inning van de wettelijk 
verschuldigde belasting.

Deze opvatting van fiscale fraude vinden we ook terug in 
de Europese PIF-Richtlijn7 en de vroegere Europese PIF-
Overeenkomst.8 Beide instrumenten bevatten een definitie 
van ‘fraude’ die neerkomt op elk opzettelijk handelen of 
elk opzettelijk nalaten waarbij valse, onjuiste of onvolle-
dige verklaringen of documenten worden gebruikt of over-
gelegd, dan wel in strijd met een specifieke verplichting 
informatie wordt achtergehouden met als gevolg dat de 
middelen van de begroting van de Europese Unie (hierna: 
EU) worden verminderd.9 Uit deze omschrijving blijken 
duidelijk de belangrijkste elementen van fiscale fraude. 
Zo is fiscale fraude in ieder geval een opzettelijk hande-
len of nalaten dat een negatieve impact heeft op de finan-
ciële middelen van de Staat. Bovendien is het van belang 
dat dit handelen of nalaten het frustreren inhoudt van de 
informatiestroom richting de fiscus. Dat bleek ook reeds 
uit de betekenis van het begrip ‘bedrog’ in de omgangstaal 
waar er sprake is van het opwekken van onjuiste voor-
stellingen bij een derde. Het belang van dit element in de 

3 A. Nollet, De l’“abus fiscal” ou Quand des actes juridiques du contribuable 
sont inopposables au fisc pour l’établissement de l’impôt. Essai de cadre théo-
rique et critique en droit fiscal belge, Brussel: larcier, 2019, p. 51; D. merckx, 
Sanctionering van economische criminaliteit. Een geïntegreerde beleidsma-
tige benadering, Antwerpen: maklu, 2003, p. 28 (merckx schrijft evenwel 
dat het latijnse substantief ‘fraus’ afkomstig zou zijn van het werkwoord 
‘frustrare’ dat ook onder meer bedriegen zou betekenen).

4 https://vowb.vandale.nl (geconsulteerd op 30 augustus 2019).
5 https://vowb.vandale.nl (geconsulteerd op 30 augustus 2019).
6 S. Van Dyck, Valsheid in geschriften en gebruik van valse geschriften, Ant-

werpen: Intersentia, 2007, 74. En P.j. van den Hout, Oplichting: knooppunt 
van valsheid en bedrog, Arnhem: Gouda Quint, 1993, p. 4-7.

7 richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de raad van 5 
juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de 
financiële belangen van de Unie schaadt, Pb.L. 28 juli 2017, afl. 198, p. 29.

8 Overeenkomst, opgesteld op grond van art. K.3 van het Verdrag betref-
fende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële 
belangen van de Europese Gemeenschappen, 26 juli 1995, Pb.C. 27 
november 1995, afl. 316, p. 49.

9 In de PIf-richtlijn is een definitie opgenomen die meer toegespitst 
is op btw-fraude. Ook omschrijft zowel de PIf-Overeenkomst als de 
PIf-richtlijn nog een derde gedraging of omissie die evenwel specifiek 
kadert in de bestrijding van carrouselfraude en hier buiten beschouwing 
wordt gelaten.

definitie van fiscale fraude werd ook benadrukt door het 
Hof van Justitie van de EU (hierna: HvJ EU of: Hof) in 
het arrest-Scialdone.10 Het HvJ EU 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 Verdrag betreffende de werking van de EU. Wanneer 
een belastingplichtige zijn aangifteverplichtingen naar 
behoren is nagekomen, beschikt de Belastingdienst name-
lijk reeds over de gegevens die nodig zijn om vast te stel-
len welk bedrag aan btw verschuldigd is en of eventueel 
sprake is van een verzuim om die btw af te dragen. Het Hof 
stelt expliciet dat ‘dergelijke gevallen van verzuim om de 
aangegeven btw te betalen minder ernstig zijn dan fraude 
met betrekking tot deze belasting’.11 Hieruit besluiten wij 
dat opzettelijke inbreuken op de fiscale regelgeving, die 
evenwel niet gepaard gaan met het frustreren van de infor-
matiestroom richting de fiscus (zoals in bepaalde gevallen 
het niet-betalen van correct aangegeven belastingen), niet 
kunnen worden aangemerkt als fiscale fraude.

Het voorgaande sluit ook aan bij de definitie van fraude 
die in de rechtsleer kan worden teruggevonden. Zo geven 
Waeterinckx en Vandeuren aan dat fraude ‘essentieel 
gericht [is] op het “bedotten” van derden door te handelen 
in strijd met de wet, vaak gepaard gaan met een vervalsing 
van de werkelijkheid’.12 En zo definieert Sackers fraude als: 
‘het in strijd met één of meer wettelijke bepalingen bewerk-
stelligen dat geen (of te geringe) betaling van (on)verschul-
digde bijdragen aan anderen plaatsvindt, door misleiding, 
alsmede door het bewust niet, niet tijdig, onjuist of onvol-
ledig verstrekken van inlichtingen en gegevens.’13 Hertoghs 
definieert specifiek ‘fiscale fraude’ als: ‘iedere (bewuste) 
frustratie van de waarheidsvinding’14 en deze definitie 
zullen wij hanteren voor het vervolg van deze bijdrage, 
zij het dat wij uitgaan van opzettelijk handelen, conform 
de PIF-Richtlijn. Fiscale fraude is volgens ons dus: iedere 
opzettelijke frustratie van de fiscale waarheidsvinding.

Kortom: de inhoud van het begrip ‘fraude’ is bekend in 
de omgangstaal en wordt in fiscale zin bijvoorbeeld inge-
kleurd door de Europese PIF-Richtlijn en de literatuur. Op 
grond van dit alles hebben wij eenzelfde definitie van fiscale 
fraude kunnen opstellen. Het valt op dat de Nederlandse en 
Belgische wetgeving géén definitie van het begrip ‘(fiscale) 
fraude’ bevatten. In beide landen worden bepaalde onge-

10 Hvj EU 2 mei 2018, nr. c-574/15, EclI:EU:c:2018:295 (Scialdone). 
11 Hvj EU 2 mei 2018, nr. c-574/15, EclI:EU:c:2018:295 (Scialdone), rechts-

overweging 41. 
12 P. Waeterinckx & j. Vandeuren, ‘Het fenomeen fiscale fraude en enkele 

relevante delicten’ in m. Delanote, Y. jorens, m. maus, m. rozie, K. Salomez 
& P. Traest (eds.), Fiscaal en sociaal strafrecht. Wegwijzer doorheen het 
labyrint, Turnhout: Brepols Publishers, 2021, p. 31.

13 H.j.B. Sackers, ‘fraude’, In: Handboek Strafzaken, Deventer: Wolters Kluwer, 
2015. Nogmaals: bij fiscale fraude is de andere de fiscus en is het in de 
regel de belastingplichtige die de fiscale waarheidsvinding bewust 
frustreert.

14 j.j.m. Hertoghs, ‘Belastingfraude, een ongrijpbaar begrip?’ Maandblad 
Belasting Beschouwingen nr. 1, januari 1993, p. 11.
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wenste fiscale gedragingen strafbaar gesteld, zonder dat 
deze uitdrukkelijk worden bestempeld als fiscale fraude. 
Hierna wordt besproken in welke mate de wettelijke straf-
baarstellingen in Nederland en België aansluiten bij het 
fiscale fraude-begrip zoals dat hiervoor werd gedefinieerd. 

Het is opvallend dat het niet-doen 
van aangifte kennelijk als minder 

strafwaardig wordt beschouwd dan 
het onjuist doen van aangifte

2.2 Strafrechtelijke bestraffingsmogelijkheden ten aanzien 
van fiscale fraude in Nederland 
In Nederland ligt de basis voor de strafrechtelijke aanpak 
van fiscale fraude in de Algemene wet inzake rijksbelastin-
gen (hierna: AWR). In art. 68 AWR worden verschillende 
overtredingen opgesomd, en in art. 69 en 69a AWR een 
aantal misdrijven.15 
 – Art. 68 AWR haakt aan bij het niet-voldoen aan de in-

formatieverplichting (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 aangifte-
plicht (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 delic-
ten 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 aangiftebelastingen, maar is een 
bijzondere bepaling omdat deze volgens de parlemen-
taire toelichting (en zoals in de praktijk ook lijkt te ge-
beuren16) alleen wordt toegepast op situaties van niet-
betalen door notoire wanbetalers.17

Samengevat is het Nederlandse arsenaal aan fiscaal straf-
rechtelijke delicten op het eerste gezicht overzichtelijk: 
voor overtredingen is bewijs van opzet niet vereist,18 voor 
misdrijven wel. Alle overtredingen (de varianten uit art. 68 
AWR) kennen bovendien een identieke ‘misdrijf-variant’ 
(in art. 69 AWR). De OvJ doet er dus goed aan de over-
tredingsvariant subsidiair ten laste te leggen. Andersom 
moet worden opgemerkt dat – op grond van de hiervoor 

15 In art. 72 AWr staat: ‘De bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten 
waarop gevangenisstraf is gesteld, zijn misdrijven. De overige bij de 
belastingwet strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.’

16 Hof Arnhem-leeuwarden 13 februari 2019, nr. 21-004117-18, 
EclI:Nl:GHArl:2019:1244.

17 Kamerstukken II 2008/09, 32 128, nr. 20, p. 13 en 14. 
18 Al is bewijs van afwezigheid van alle schuld nog steeds voldoende om de 

(verzuim)boete ‘van tafel te krijgen’. Zie onder meer Hr 21 oktober 1987, 
nr. 23 713, EclI:Nl:Hr:1987:AW7538, Beslissingen in Belastingzaken 1988/2 
en Hr 11 oktober 1989, nr. 24 582, EclI:Nl:Hr:1989:Zc4117, Beslissingen 
in Belastingzaken 1990/87. 

geschetste systematiek  – het niet of het onjuist doen van 
aangifte enkel een strafrechtelijk misdrijf kan opleveren en 
dus geen lichtere ‘overtredingsvariant’ kent. Voorts is het 
opvallend dat het niet-doen van aangifte op basis van art. 69 
lid 1 AWR (gevangenisstraf van vier jaren of een geldboete 
van de vierde categorie) kennelijk als minder strafwaardig 
wordt beschouwd dan het onjuist doen van aangifte zoals 
opgenomen in lid 2 van ditzelfde artikel (gevangenisstraf 
van zes jaren of een geldboete van de vijfde categorie).19 

Dit verschil past niet goed bij onze opvatting over de 
inhoud van het fiscale fraude-begrip (het frustreren van 
de informatiestroom richting de fiscus): in beide situaties 
ontvangt de Belastingdienst de juiste informatie namelijk 
in ieder geval niet. Wortel denkt te weten waar het verschil 
in strafwaardigheid tussen het niet en het onjuist doen van 
aangifte vermoedelijk aan te wijten is: ‘dat het in het geheel 
niet voldoen aan fiscale verplichtingen als regel direct zal 
opvallen en daarom vrij weinig gevaar inhoudt dat de fiscus 
misleid wordt. Indien aan fiscale verplichtingen uiterlijk wél 
wordt voldaan, maar inhoudelijk onjuist of onvolledig, is er 
daarentegen groot gevaar voor misleiding van de fiscus.’20

2.3 Strafrechtelijke bestraffingsmogelijkheden ten aanzien 
van fiscale fraude in België 
In België bestaan geen algemene fiscale strafbaarstellin-
gen die op gelijke wijze gelden voor alle rijksbelastingen. 
De strafbaarstellingen zijn per belasting opgenomen in 
de verschillende fiscale wetboeken, zoals bijvoorbeeld het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 
1992) en het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde 
Waarde (hierna: WBTW). Gelukkig werden de strafbaar-
stellingen in de verschillende fiscale wetboeken in 1981 wel 
in grote mate geharmoniseerd. Daardoor gelden thans voor 
de verschillende rijksbelastingen nagenoeg gelijkluidende 
strafbaarstellingen.
Op grond van de Belgische fiscale ‘basisstrafbaarstelling’ is 
strafbaar ‘Hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk 
om te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de 
ter uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt’ (art. 449 
lid 1 WIB 1992; art. 73 lid 1 WBTW). Op dit fiscaal ‘basis-
misdrijf’ zijn in de verschillende fiscale wetboeken steeds 
dezelfde straffen gesteld, met name een gevangenisstraf van 
acht dagen tot twee jaar en een geldboete van € 250 tot 
€ 500.00021 of een van die straffen alleen. Met ingang van 

19 Het verschil tussen geen aangifte doen en onjuist aangifte doen is 
– bekeken vanuit het feitelijke gedrag – op het eerste gezicht duidelijk. 
Het volgende probleem kan echter ontstaan: als ná het verlopen van de 
termijn uit de aanmaning alsnog aangifte wordt gedaan, kan deze tevens 
onjuist zijn. Heeft deze aangifte nu als ‘niet’ of als ‘onjuist’ te gelden? In 
dezelfde sfeer zijn geschillen mogelijk over lege aangiftebiljetten: is een 
leeg biljet geen aangifte of een onjuiste aangifte (aangenomen dat er wel 
inkomen/vermogen in de aangifte had moeten worden opgenomen)?

20 j. Wortel, Vervolgen in belastingzaken (dissertatie), Deventer: Wolters 
Kluwer 1991, p. 90.

21 Deze strafrechtelijke geldboeten moeten worden vermenigvuldigd 
met wettelijk bepaalde opdeciemen, hetgeen op de dag van vandaag 
inhoudt dat het bedrag van deze geldboeten moet worden vermenigvul-
digd met een factor 8.
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8 juli 2013 voorzien de fiscale wetboeken bovendien in een 
strafverzwaring indien voormelde fiscale ‘basismisdrijven’ 
worden gepleegd ‘in het raam van ernstige fiscale fraude, 
al dan niet georganiseerd’ (art. 449 lid 2 WIB 1992; art. 
73 lid 2 WBTW). De strafverzwaring bestaat er (uitslui-
tend) in dat de wettelijke maximumgevangenisstraf wordt 
verhoogd tot vijf jaar. We beperken ons in deze bijdrage 
tot een bespreking van de fiscale basisstrafbaarstelling en 
enkele woorden over de recent ingevoerde strafverzwaring.

Wat het materieel bestanddeel van de fiscale basisstrafbaar-
stelling betreft – de strafbaar gestelde gedraging – gaat het 
hier om een strafbaarstelling ‘door verwijzing’. Het straf-
baar gestelde gedrag wordt niet volledig omschreven in de 
strafrechtelijke norm zelf, maar wordt gevormd door de 
overtreding van een andere norm, waarnaar wordt verwe-
zen. In dit geval wordt in beginsel verwezen naar de over-
treding van ‘gelijk welke’ fiscale rechtsregel. In die zin is 
de Belgische fiscale basisstrafbaarstelling dan ook ‘allesom-
vattend’ te noemen.22 Bovendien worden op deze manier 
niet alleen bestaande fiscale normen strafbaar gesteld: ook 
toekomstige fiscale wetsbepalingen en uitvoeringsbesluiten 
komen met één pennentrek binnen het bereik van het straf-
recht. De enige verduidelijking die de wetgever omtrent het 
materieel bestanddeel heeft meegegeven, is dat het moet 
gaan om de overtreding van een fiscale bepaling die een 
verplichting oplegt ‘iets te doen of iets niet te doen’.23 Het 
moet met andere woorden –  logischerwijs – gaan om een 
imperatieve norm.

Opdat er sprake is van een strafbare fiscale normoverschrij-
ding is ook een moreel bestanddeel vereist; een bepaalde 
subjectieve ingesteldheid van de overtreder. Met name is 
vereist dat de fiscale normoverschrijding begaan is ‘met 
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden’. In de 
Belgische rechtsleer wordt dit morele bestanddeel gekwalifi-
ceerd als een ‘bijzonder opzet’. Dat wil zeggen dat het straf-
bare gedrag in ieder geval opzettelijk, ‘wetens en willens’, 
moet zijn begaan. Dit vereiste van een kenniselement en een 
wilselement wordt ook weleens ‘algemeen opzet’ genoemd. 
Bij een ‘bijzonder opzet’ is evenwel bijkomend en afzon-
derlijk daarvan een bijzondere intentie in hoofde van de 
overtreder vereist, die expliciet in de strafbaarstelling 
wordt omschreven.24 In het geval van de fiscale basisstraf-
baarstelling moet die bijzondere intentie bestaan in ofwel 
‘bedrieglijk opzet’, ofwel ‘oogmerk om te schaden’. Volgens 
de Belgische rechtspraak en rechtsleer moet ‘bedrieglijk 
opzet’ worden begrepen als de intentie om zichzelf of een 
derde een ongeoorloofd voordeel te verschaffen, terwijl het 
‘oogmerk om te schaden’ wordt omschreven als de wil om 

22 A. van Steenberge, ‘(De)penalisering van het fiscaal recht: biedt de Una 
Via-wet een uitweg?’, Tijdschrift voor Wetgeving, 2013 afl. 3, p. 220-221; B. 
Spriet, ‘De strafbaarstelling inzake fiscale fraude’ in m. maus & m. rozie 
(eds.), Actuele problemen van het fiscaal strafrecht, Antwerpen: Intersentia, 
2011, p. 511. 

23 Parl.St. Senaat 1980-81, nr. 566/2, 10.
24 Zie cass. 10 oktober 2006, P.06.0412.N.

anderen schade te berokkenen.25 De vereiste van een bijzon-
der opzet houdt een belangrijke beperking in van het ruim 
geformuleerde materieel misdrijfbestanddeel. Het heeft in 
ieder geval tot gevolg dat louter materiële, onopzettelijke 
fiscale normoverschrijdingen geen strafbare inbreuken zijn.

De hiervoor beschreven fiscale ‘basismisdrijven’ kunnen 
sinds medio 2013 zwaarder worden bestraft indien zij 
gepleegd worden ‘in het raam van ernstige fiscale fraude, al 
dan niet georganiseerd’. Het begrip ‘ernstige fiscale fraude’ 
wordt niet in de wet gedefinieerd. Evenmin bevat de wet 
criteria om te beoordelen wanneer fiscale fraude ernstig is. 
Uit de wettekst zelf kan alleen worden opgemaakt dat het al 
dan niet ‘georganiseerde’ karakter van de fraude in beginsel 
niet relevant is voor de ernst ervan. De enige verdere verdui-
delijking is terug te vinden in de memorie van toelichting, 
waarin is vermeld dat het ernstig karakter van fraude voor-
namelijk slaat op ‘de aanmaak en/of het gebruik van valse 
stukken’ en ‘het omvangrijke bedrag van de verrichting en 
het abnormaal karakter van dit bedrag gelet op de activitei-
ten of het eigen vermogen van de cliënt’.26

2.4 Conclusie: de wettelijke mogelijkheden tot strafrechte-
lijke bestraffing van fiscale fraude in de lage landen
Nederland lijkt fiscale fraude hoogstens als verzamelterm te 
beschouwen en voelt zich klaarblijkelijk genoodzaakt het 
‘bewust frustreren van de (fiscale) waarheidsvinding’ via 
delicten te concretiseren in specifiek(er) gedrag, zoals het 
onjuist doen van aangifte als bedoeld in art. 6 t/m 9 AWR, 
of het niet-voldoen aan de inlichtingenplicht van art. 47 
AWR. De algemene strafbaarstelling van fiscale fraude in 
België lijkt een verjuridisering van de Nederlandse beschou-
wing ervan als verzamelterm. Kennelijk ontkomt de wetge-
ver er in België aan het gedrag dat fiscale fraude oplevert 
nader te concretiseren. 

Het opsplitsen van fiscaal fraudu-
leus gedrag zoals dat in Neder-
land gebeurt leidt tot een cha-

otisch geheel van delicten

Het idee van het nader specificeren van fiscaal fraudegedrag 
via wettelijke delicten is begrijpelijk. Een belastingplichtige 
die wordt beschuldigd van ‘het plegen van fiscale fraude’ 

25 Zie bijv. cass. 14 februari 2001, Arr.Cass. 2001, 280, nr. 91; cass. 1 maart 
1991, Arr.Cass. 1991, 705, nr. 351; cass. 26 januari 1983, Arr.Cass. 1982-83, 
702, nr. 305; Antwerpen 10 juni 2015, TFR 2016, afl. 507, 745, noot K. 
Beirnaert, NJW 2016, 222, noot E. Vandebroek; Bergen 9 april 1985, FJF nr. 
86/11; Brussel 11 maart 1985, FJF nr. 86/203; m. maus, Handboek fiscale 
sanctionering, Brugge: die Keure, 2017, p. 105; f. Desterbeck, Krachtlij-
nen van het fiscaal strafrecht en fiscaal strafprocesrecht. Met inbegrip van 
vaak samenhangende misdrijven, Brussel: larcier, 2015, 32; B. Spriet, ‘De 
strafbaarstelling inzake fiscale fraude’ in m. maus & m. rozie (eds.), Actuele 
problemen van het fiscaal strafrecht, Antwerpen: Intersentia, 2011, p. 
519-520; j. Spreutels, f. roggen & E. roger france, Droit pénal des affaires, 
Brussel: Bruylant, 2005, p. 828. 

26 Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 53-2756/001, 60.
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zal immers niet (gegarandeerd) weten waar hij aan toe is 
(en dit recht heeft hij uitdrukkelijk wel; op grond van art. 
7 Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van 
de Mens (hierna: EVRM), waarin het legaliteitsbeginsel 
is verwoord). Tegelijkertijd leidt het opsplitsen van fiscaal 
frauduleus gedrag zoals dat in Nederland gebeurt tot een 
chaotisch geheel van delicten, zo bleek uit paragraaf 2.2.27 

Wat (daarbinnen) vooral opvalt, is het onverklaarbare 
verschil in strafwaardigheid tussen bepaalde delicten. Zo 
komt het niet verzoeken om een uitnodiging aangifte te 
doen (maximaal een bestuursrechtelijke verzuimboete) 
op vergelijkbare wijze neer op het verhullen van de belas-
tingplicht, als wanneer geen aangifte wordt gedaan (maxi-
maal een strafrechtelijk misdrijf), terwijl de strafsoorten en 
-maxima aanzienlijk verschillen. Júíst omdat het doel van 
de fraudeur in beide gevallen neerkomt op het belemmeren 
van de informatiestroom richting de Belastingdienst, kan 
worden aangenomen dat hij in beide gevallen met dezelfde 
intentie handelt. Sterker nog: in de fiscaliteit komt het regel-
matig voor dat frauduleuze gedragingen, als het ware in de 
geest van diezelfde intentie, wel op elkaar moeten worden 
afgestemd: aan een bewust onjuist gedane aangifte btw 
(delict één) ligt vermoedelijk een valse administratie (delict 
twee) ten grondslag, en bij een vragenbrief zal in lijn met de 
onjuiste toestand worden ‘doorgelogen’ (delict drie). Drie 
andersoortige delicten (met andere strafmaxima zijn hier 
aan de orde). En niet alleen speelt hier het feit dat de uiteen-
lopende (wettelijke) strafwaardigheid van deze gedragingen 
willekeurig overkomt, ook kunnen situaties van dubbele 
bestraffing van eenzelfde feit zich voordoen.28 

Eén fraudedelict, voorkomt dat dan de voornoemde proble-
men op het gebied van strafwaardigheid en ongewenste 
samenloop? Nee, deze problemen worden althans niet 
verholpen door de allesomvattende Belgische basisstraf-
baarstelling van fiscale fraude. Ook deze leidt tot proble-
men in de sfeer van strafwaardigheid van gedrag, maar dan 
precies andersom. Een zeer grote groep gedragingen van 
uiteenlopende ernst wordt immers op een identieke wijze 
strafbaar gesteld met dezelfde straffen. Sterker nog: binnen 
die grote groep van verschillende gedragingen die onder de 
basisstrafbaarstelling vallen, vallen ook gedragingen die 
zelfs niet kunnen worden gekwalificeerd als ‘fiscale fraude’. 

27 Brief van 14 april 2011, Kamerstukken II 2010/11, 32 740, nr. 1, p. 49. In 
een brief van 14 april 2011, van de toenmalige staatssecretaris, met 
daarin een samenstel van verbeteringen van het belastingstelsel, werd 
opgemerkt dat de keuze voor bestuursrechtelijke afdoening (middels een 
fiscale vergrijpboete) of strafrechtelijke vervolging alleen moet afhangen 
van de ernst van de overtreding. Hiertoe zou een betere afstemming 
nodig zijn tussen het fiscale boeterecht en het fiscale strafrecht, waarop 
het kabinet dan ook beloofde te onderzoeken of alle boetebare feiten 
ook strafbare feiten zouden kunnen zijn.

28 Zie hierover uitgebreid: c. Hofman, Het systeem van sanctionering van 
fiscale fraude (dissertatie), Deventer: Wolters Kluwer 2021, hoofdstuk 5. 

Tot slot komt het voor fiscale fraude cruciale element 
(althans: op basis van onze definitie) van ‘de waarheidsaan-
tasting’ (‘het wekken van onjuiste voorstellingen’) niet in 
de Belgische strafbaarstelling voor. Dit element is dus niet 
vereist opdat er sprake zou zijn van een fiscaal misdrijf 
naar Belgisch recht. Hierdoor vallen ook niet-frauduleuze 
gedragingen, zoals het opzettelijk niet-betalen van correct 
aangegeven belastingen, in de regel onder de fiscale basis-
strafbaarstelling. Over het algemeen lijkt met deze straf-
baarstelling aldus geen duidelijke keuze te zijn gemaakt 
om de inzet van het strafrecht te beperken tot de ernstigste 
vormen van fiscaal ongewenst gedrag. In Nederland lijkt 
hiermee wel enigszins rekening te zijn gehouden: art. 69a 
AWR, via welke bepaling het niet-betalen van belasting 
strafrechtelijk kan worden afgedaan, is immers voorbe-
houden aan de ernstige situaties.29 De oplegging van de 
(bestuurlijke!) vergrijpboete van art. 67f AWR (die overi-
gens ook kan oplopen tot een bedrag van 100% van de 
niet-betaalde belasting) is echter niet beperkt tot de ernstig-
ste gevallen van het niet-betalen van belasting. 

3. De strafrechtelijke aanpak van fiscale fraude 
in de praktijk 

3.1. Fiscale opportuniteit 
Indien strafrechtelijke handhaving van fiscale fraude wette-
lijk mogelijk is (zie paragraaf 2), is de eerste vraag of aanpak 
van de fiscale fraude überhaupt opportuun is. Mocht dit het 
geval zijn, dan dient te worden beoordeeld of de inzet van 
het strafrecht in concreto aangewezen is. Zoals gezegd is 
het systeem van (repressieve) fiscale handhaving in zowel 
Nederland als België immers ‘duaal’: voor de meeste fiscale 
normoverschrijdingen waarvoor strafrechtelijke hand-
having mogelijk is, bestaat eveneens de mogelijkheid van 
bestuurlijke handhaving.

In Nederland vinden de bestuurlijke boeten die de inspec-
teur kan opleggen, net zoals de strafrechtelijke sanctiemoge-
lijkheden, hun basis in de AWR (art. 67a t/m 67f AWR). De 
bestuurlijke boeten zijn op te splitsen in lichtere (verzuim-
boeten) en zwaardere varianten (vergrijpboeten, de inspec-
teur moet minstens grove schuld bewijzen30) en knopen 
allemaal aan bij schending van de aangifteplicht.31 Het is 
niet zo is dat van elk strafrechtelijk delict een bestuursrech-
telijke evenknie bestaat. Zo zou men misschien verwachten 
dat de overtredingen van art. 68 AWR gedekt worden door 

29 Zie voetnoot 16. 
30 Zoals beschreven voor het fiscale strafrecht geldt dat schuld niet vol-

doende is voor een veroordeling, art. 69 en 69a AWr vereisen minstens 
opzet. 

31 Tussen verzuimen en vergrijpen bestaat geen mooie parallel. Zo leidt het 
niet-verzoeken om een uitnodiging tot het doen van aangifte (art. 67ca 
lid 1 sub c AWr) in potentie alleen tot een verzuimboete.
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dezelfde bestuursrechtelijk verzuimen.32 Niets is minder 
waar. Een andere onevenwichtigheid is dat de schending 
van de aangifteplicht, zo blijkt, zowel bestuursrechtelijk als 
strafrechtelijk te bestraffen is, terwijl jegens de schending 
van de informatieplicht en administratieplicht alleen straf-
rechtelijk gehandhaafd wordt.33

Ook in België zijn in de verschillende federale fiscale wetboe-
ken ‘administratieve’ sancties gesteld op fiscale normover-
schrijdingen. Deze sancties kunnen door de belastingadmi-
nistratie zelf worden opgelegd. De bepalingen daaromtrent 
zijn niet geharmoniseerd voor de verschillende rijksbelastin-
gen. In zoverre al een parallel kan worden getrokken, kan 
worden gesteld dat eender welke fiscale normoverschrij-
ding gesanctioneerd kan worden met een vaste geldboete 
(art. 445 WIB 1992; art. 70 §4 WBTW), terwijl bepaalde 
specifieke schendingen van aangifteverplichtingen en admi-
nistratieverplichtingen kunnen worden gesanctioneerd 
met proportionele geldboeten (art. 444 WIB 1992; art. 70 
§§1, 1bis, 2, 3 en 5 WBTW en art. 71 WBTW). Voor het 
opleggen van al deze administratieve sancties geldt in ieder 
geval dat geen opzet in hoofde van de overtreder vereist is. 
De subjectieve ingesteldheid van de normovertreder heeft 
enkel invloed op de omvang van de administratieve sanctie 
die kan worden opgelegd. 

De combinatie van bestuurlijke en 
strafrechtelijke sanctionering van de-
zelfde feiten kan op gespannen voet 
staan met het ne bis in idem-beginsel

Zowel in Nederland34 als in België35 wordt aanvaard dat de 
fiscale bestuurlijke boeten ‘punitief’ van aard zijn: opleg-

32 Door de inwerkingtreding van het Belastingplan 2010 werd het samen-
stel van de delictsomschrijvingen in het toenmalige art. 68 lid 1 AWr 
per 1 januari 2010 verhangen naar het huidige art. 67ca lid 1 AWr. Ter 
zake van het niet-naleven van de diverse verplichtingen als bedoeld in 
art. 67ca lid 1 AWr (Stb. 2009, 609), geldt thans dus niet het strafrecht 
als ultimum remedium. Een belangrijke reden voor overheveling van de 
delicten naar het bestuursrecht betrof de effectiviteit van de handhaving. 
Strafrechtelijke vervolging van de bedoelde delicten kwam nauwelijks 
voor, gezien de beperkte capaciteit bij het Om en omdat de feiten als te 
licht werden beschouwd.

33 Zie ook: r. Persoon, ‘Van vermoeden via aangifteplicht naar belasting-
fraude’, Maandblad Belasting Beschouwingen 2019/10, onderdeel 1. 

34 EHrm 21 februari 1984, EclI:Nl:XX:1984:Ac9954, Nederlandse 
Jurisprudentie 1988/937 (Öztürk/Duitsland); Hr 19 juni 1985, 
EclI:Nl:Hr:1985:Ac8934, Beslissingen in Belastingzaken 1986/29; Hr 24 
januari 1990, EclI:Nl:Hr:1990:Zc4216, Beslissingen in Belastingzaken 
1990/287. Om die reden wordt ook wel gesproken van ‘het bestuursstraf-
recht’. 

35 EHrm 4 maart 2004, nr. 47650/99, EclI:cE:EcHr:2004:0304jUD004765099 
(Silvester’s Horeca Service/België), rechtsoverweging 25; EHrm 25 septem-
ber 2007, nr. 20656/03, EclI:cE:EcHr:2007:0304jUD002065603 (Loncke/
België), rechtsoverweging 41; GwH 14 oktober 2021, nr. 143/2021, B.3.1; 
GwH 20 februari 2020, nr. 32/2020, B.3; GwH 27 maart 2014, nr. 55/2014, 
B.4; GwH 21 februari 2013, nr. 13/2013, B.3.1; GwH 6 november 2008, nr. 
157/2008, B.3.2; GwH 18 juni 2008, nr. 91/2008, B.8.1; GwH 15 mei 2008, 
nr. 79/2008, B.5.

ging ervan levert immers een criminal charge op in de 
zin van art. 6 EVRM. Aangezien er dus veelal twee puni-
tieve sanctiemogelijkheden zijn jegens fiscale fraude, rijst 
de vraag wanneer en hoe de keuze voor het strafrecht in 
concrete dossiers wordt gemaakt. De uiteindelijke beslis-
sing om fiscale fraude al dan niet strafrechtelijk te vervol-
gen, ligt in zowel Nederland als België steeds bij het Open-
baar Ministerie (hierna: OM). Er wordt in beide landen 
veel belang gehecht aan de (in België zelfs grondwettelijk 
gewaarborgde) onafhankelijkheid van het OM om te 
beoordelen of het opportuun is om strafvervolging in te 
stellen.36 In de praktijk brengt dit verschillende problemen 
met zich mee. Ten eerste moet het OM kennis hebben van 
de fiscale fraude alvorens een vervolgingsbeslissing kan 
worden genomen. De informatiestroom van de fiscus naar 
het OM moet dus op een bepaalde wijze worden gestroom-
lijnd. Ten tweede is het gelet op de massaliteit van de fiscale 
fraude en de huidige verwerkingscapaciteit van het straf-
rechtelijk apparaat in beide landen onmogelijk om alle 
gevallen van fiscale fraude te vervolgen. Aldus moet een 
(belangrijke) selectie worden gemaakt van die fraudezaken 
die strafrechtelijke afhandeling behoeven. Tot slot kan de 
combinatie van bestuurlijke en strafrechtelijke sanctione-
ring van dezelfde feiten van fiscale fraude op gespannen 
voet staan met het ne bis in idem-beginsel. 

Om het hoofd te bieden aan deze problemen hebben de 
Nederlandse en de Belgische wetgever een zogenaamd una 
via-systeem ingevoerd. 

3.2. Het Nederlandse vervolgingsbeleid in fiscale zaken
In Nederland is het una via-systeem vastgelegd in art. 5:44 
lid 1 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en art. 
243 lid 2 Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv).37 Art. 
5:44 lid 2 Awb legt de beslisbevoegdheid in duale systemen 
bij het OM.38 Deze bevoegdheidsverdeling past binnen de 
betekenis van het – van oorsprong strafrechtelijke – oppor-

36 Zie art. 151 §1 tweede zin, Belgische Grondwet: ‘Het openbaar ministerie 
is onafhankelijk in de individuele opsporing en vervolging onverminderd 
het recht van de bevoegde minister om de vervolging te bevelen en om 
de bindende richtlijnen van het strafrechtelijk beleid, inclusief die van het 
opsporings- en vervolgingsbeleid, vast te leggen.’ En zie art. 167 lid 1 van 
het Nederlandse Wetboek van Strafvordering: ‘Indien naar aanleiding van 
het ingestelde opsporingsonderzoek het openbaar ministerie van oor-
deel is dat vervolging moet plaats hebben, door het uitvaardigen van een 
strafbeschikking of anderszins, gaat het daartoe zoo spoedig mogelijk 
over.’

37 Voor die tijd werd in de fiscaliteit met varianten van een una via-systeem, 
bijvoorbeeld via jurisprudentiële anticumulatieregels. 

38 Art. 5:44 lid 2 Awb luidt: ‘Indien de gedraging tevens een strafbaar feit is, 
wordt zij aan de officier van justitie voorgelegd, tenzij bij wettelijk voor-
schrift is bepaald, dan wel met het openbaar ministerie is overeengeko-
men, dat daarvan kan worden afgezien.’
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tuniteitsbeginsel; de OvJ is dominus litis.39 Het is art. 80 
AWR, dat voor het fiscale recht een uitzondering maakt op 
deze bevoegdheidsverdeling in het bestuursstrafrecht, door 
deze als het ware om te draaien.40 In lid 2 van deze bepa-
ling is (het bestuur van) de Belastingdienst aangewezen als 
de ‘bovenliggende partij’:41 de Belastingdienst bepaalt of 
het wenselijk is dat de OvJ betrokken wordt en slechts in 
een aantal gevallen is de fiscus verplicht de OvJ te betrek-
ken.42 Volgens de Hoge Raad moet (logischerwijs) uit lid 
2 worden afgeleid dat de bevoegdheid tot strafrechtelijke 
vervolging wel helemaal bij het OM berust.43 De wetgever 
heeft bij invoering van de AWR in een toelichting voor-
zien, bij de in art. 80 lid 2 AWR opgenomen afwijking. De 
belangrijke rol van de ambtenaren van de Belastingdienst in 
de opsporing rechtvaardigt de belangrijke rol in de vervol-
gingsbeslissing. Het OM zou bovendien bedolven worden 
onder een onwerkbare hoeveelheid fiscale strafzaken indien 
de Belastingdienst niet zelf de bevoegdheid zou hebben om 
te beslissen over de vervolging.44

Kortom: fiscale opportuniteit is in Nederland echt fiscaal te 
noemen, althans op grond van art. 80 AWR. De praktijk laat 

39  crijns & Van Emmerik leggen uit: ‘Anders zou het bestuursorgaan eenzij-
dig kunnen interveniëren in een reeds lopende strafvervolging, hetgeen 
vanuit het oogpunt van het vervolgingsmonopolie van het Openbaar 
ministerie en de ratio achter de wijze waarop art. 5:44 Awb en art. 243 
lid 2 Sv zijn ingericht (waarbij het primaat voor wat betreft het bepalen 
van de meest wenselijke wijze van afdoening bij het Openbaar ministerie 
wordt gelegd; vgl. art. 5:44 lid 2 en 3 Awb) onwenselijk voorkomt.’ In: 
j.H. crijns & m.l. van Emmerik, ‘Samenloop tussen het strafrecht en het 
punitief bestuursrecht’, Nederlands Juristenblad 2018/749. 

40 In art. 5:44 lid 2 Awb is bepaald dat bij wettelijk voorschrift of afspraak 
tussen bestuursorgaan en Om kan worden afgeweken van de hoofdregel 
dat een gedraging, indien zij tevens een strafbaar feit is, aan de Ovj wordt 
voorgelegd. 

41 Art. 80 lid 2 AWr luidt: ‘In afwijking van de art. 156 Wetboek van Straf-
vordering worden alle processen-verbaal betreffende bij de belasting-
wet strafbaar gestelde feiten ingezonden bij het bestuur van ’s rijks 
belastingen. Het bestuur doet de processen-verbaal betreffende strafbare 
feiten, ter zake waarvan inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis is 
toegepast dan wel een woning tegen de wil van de bewoner is binnenge-
treden, met de inbeslaggenomen voorwerpen onverwijld toekomen aan 
de bevoegde officier van justitie. De overige processen-verbaal doet het 
bestuur, met de inbeslaggenomen voorwerpen, toekomen aan de officier 
van justitie, indien het een vervolging of verdere vervolging door deze 
wenselijk acht.’

42 Het bestuur wordt vervolgens verplicht de processen-verbaal betreffende 
strafbare feiten, ter zake waarvan inverzekeringstelling of voorlopige 
hechtenis is toegepast, dan wel een woning tegen de wil van de bewoner 
is binnengetreden, te doen toekomen aan de bevoegde Ovj. Wortel (in: j. 
Wortel, Vervolgen in belastingzaken (dissertatie), Deventer: Wolters Kluwer 
1991) meent (terecht) dat het merkwaardig is dat bij de uitzondering op 
de regeling van art. 80 lid 2 AWr tevens de voorlopige hechtenis wordt 
genoemd, aangezien dit een maatregel is in het vooronderzoek die door 
de rechter uitsluitend op vordering van de Ovj kan worden bevolen. 
Volgens hem zal geen Ovj zich ervoor lenen om op zijn vordering de 
bewaring of de gevangenhouding te verkrijgen indien hij niet reeds door 
de fiscale autoriteiten als dominus litis wordt erkend en in zijn ogen vast-
staat dat het Om in een vervolging een straf van niet geringe zwaarte zal 
nastreven. Anders gezegd kan een Ovj met zijn vordering tot bewaring 
aan de rechter-commissaris zichzelf competent maken.

43 Hr 15 september 1986, EclI:Nl:Hr:1986:Ac4311, Nederlandse Jurispru-
dentie 1987/304.

44 Kamerstukken II 1954/55, 4080, nr. 3, p. 26-27.

echter een genuanceerder beeld zien. De keuze voor straf-
rechtelijke vervolging wordt op grond van beleid (thans: het 
Protocol AAFD45) in het zogenoemde ‘afstemmingsoverleg’ 
gemaakt, waarbij afgevaardigden van het OM, de Fiscale 
Inlichtingen- en Opsporingsdienst (hierna: FIOD) en de 
Belastingdienst aanwezig zijn.46 De keuze voor strafrechte-
lijke afhandeling in plaats van bestuursrechtelijke is volgens 
het Protocol AAFD vervolgens onder meer afhankelijk van 
de aanwezigheid van vermoedelijk opzettelijk handelen 
(dat is een vereiste voor inzet van het strafrecht) in relatie 
tot het nadeelbedrag (bij een nadeelbedrag van € 100.000 
of meer ligt strafrecht voor de hand) en enkele aanvullende 
wegingscriteria (bij een nadeelbedrag tussen de €  20.000 
en een ton hangt het af van deze criteria voor welke route 
wordt gekozen). De criteria zijn niet gerangschikt, en ook is 
het niet zo dat er een minimumaantal criteria moet kunnen 
worden ‘afgevinkt’ alvorens strafvervolging kan worden 
ingesteld. Om deze reden kan het voor de betreffende 
belastingplichtige in die situatie onduidelijk zijn of en zo 
ja, wanneer en op grond waarvan het bestuursrechtelijke of 
strafrechtelijke traject zal worden opgestart.47 De onduide-
lijkheid over de betekenis en inzet van het strafrecht geldt 
nog sterker in algemene zin: in de inleiding van het Protocol 
AAFD wordt het strafrecht immers uitdrukkelijk als opti-
mum remedium bestempeld. Dit betekent dat strafrechte-
lijke actoren (op grond van de strafrechtelijke regels) deel-
nemen aan de rechtshandhaving naast en samen met andere 
handhavende partijen, waaronder bestuursorganen (die op 
grond van hun eigen regels functioneren). Wat ons betreft 
is dit een weinig veelzeggende, laat staan onderscheidende, 
uitleg. Tot slot is opmerkelijk dat de beslissing die tijdens 
het afstemmingsoverleg wordt gemaakt door de betrokken 
autoriteiten, geen verplicht processtuk vormt.48 Tegelijker-
tijd lijkt het Protocol AAFD voorlopig de basis voor de 
keuze inzake fiscale handhaving in Nederland. Het kabinet 
heeft in 2018 immers te kennen gegeven dat, na een zoek-
tocht naar een juist onderscheidend criterium (in 2005: de 
ernst van het feit, in 2008: ‘open en besloten context’) een 
‘integraal afwegingskader’ een goed uitgangspunt is voor 
duale stelsels49, en het Protocol AAFD lijkt daar toch een 
schoolvoorbeeld van te zijn.50

45 Protocol aanmelding en afdoening van fiscale delicten en delicten op het 
gebied van douane en toeslagen, Staatscourant 2015, 17271.

46 Sinds de arresten van Hr 28 maart 1990, EclI:Nl:Hr:1990:Zc4258, 
Beslissingen in Belastingzaken 1990/194 en Hr 19 juni 1990, 
EclI:Nl:Hr:1990:Zc:8556, Nederlandse Jurisprudentie 1991/119 staat vast 
dat het Protocol AAfD moet worden beschouwd als recht in de zin van 
art. 79 Wet op de rechterlijke organisatie, zodat de belastingplichtige 
(meestal de verdachte) ten overstaan van de rechter een beroep toekomt 
op de inhoud van deze regels, en dat de rechter de beslissing daaraan 
kan toetsen. 

47 c. Hofman, Het systeem van sanctionering van fiscale fraude (dissertatie), 
Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 135.

48 Hr 16 juni 2009, EclI:Nl:Hr:2009:BI1430, Nederlandse Jurisprudentie 
2009/295, rechtsoverwegingen 2.4.1. en 2.4.2

49 Nader rapport bestuurlijke boetestelsels 2018, p. 15 en 16.
50 c. Hofman, Het systeem van sanctionering van fiscale fraude (dissertatie), 

Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 544.
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3.3. Het Belgische vervolgingsbeleid in fiscale zaken 
Het Belgische una via-systeem is met ingang van 1 janu-
ari 2020 ingevoerd51 en verving een reeds eerder in 2012 
ingevoerd una via-systeem.52 Een eerste onderdeel van de 
Belgische una via-regeling bestaat in een overleg tussen 
de belastingadministratie en het OM over concrete frau-
dedossiers (het zogenaamde una via-overleg). Daartoe is 
de belastingadministratie verplicht om feiten waarvan het 
onderzoek aanwijzingen van ‘ernstige fiscale fraude, al dan 
niet georganiseerd’53 aan het licht brengt, aan te geven bij 
de procureur des Konings (art. 29 §3 lid 1 Sv). Binnen de 
maand na de ontvangst van de aangifte door de procureur 
des Konings dient het una via-overleg plaats te vinden 
(art. 29 §3 lid 2 Sv). Vervolgens moet de procureur des 
Konings de belastingadministratie binnen drie maanden na 
die initiële aangifte schriftelijk meedelen voor welke feiten 
omschreven in tijd en ruimte hij de strafvordering zal uit-
oefenen (art. 29 §3 lid 3 Sv, art. 460 §2 lid 2 WIB 1992 en 
art. 74 §2 lid 2 WBTW). Merk op dat de wet geen gevolgen 
verbindt aan het niet-respecteren van de voormelde termij-
nen.

Het OM kan dus beslissen om feiten van fiscale fraude 
waarvan het kennis heeft gekregen tijdens het una via-over-
leg al dan niet te vervolgen. Dit gebeurt in overleg met de 
fiscus, doch de uiteindelijke vervolgingsbeslissing ligt steeds 
(en uitsluitend) bij het OM. De Belgische wetgever heeft 
geen criteria vastgelegd waarop de vervolgingsbeslissing in 
het kader van het una via-overleg kan (of ‘moet’) worden 
gebaseerd. Bovendien is er in de Belgische wet thans niets 
bepaald omtrent enig overleg tussen de fiscus en het OM 
voor zaken waarin geen aanwijzingen van ‘ernstige fiscale 
fraude, al dan niet georganiseerd’ voorhanden zijn. Noch-
tans is ook ‘niet-ernstige’ fiscale fraude een strafbaar feit dat 
in principe door de ambtenaren van de belastingadminis-
tratie, na machtiging van hun adviseur-generaal, ter kennis 
moet worden gebracht van de procureur des Konings (art. 
29 §1 en §2 Sv).

Indien beslist wordt om fiscale fraude strafrechtelijk te 
vervolgen (ongeacht of dit het resultaat is van een una 
via-overleg of niet), heeft dit gevolgen voor de bestuurlijke 
sanctionering van dezelfde feiten van fiscale fraude. De 
wet bepaalt dat zodra de strafvordering wordt ingesteld, 

51 Ingevoerd door art. 3, 4, 83, 86, 87, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 118, 119, 
191 en 193 van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in 
strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 
2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek, Belgisch 
Staatsblad 24 mei 2019, 50023.

52 Wet van 20 september 2012 tot instelling van het una via-principe in de 
vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging 
van de fiscale penale boetes, Belgisch Staatsblad 22 oktober 2012, 64132. 
Deze wet werd gedeeltelijk vernietigd door het Belgisch Grondwettelijk 
Hof omdat ze in strijd zou zijn geweest met het ne bis in idem-beginsel 
(GwH 3 april 2014, nr. 61/2014).

53 De criteria waaraan dergelijke feiten beantwoorden, zijn vastgelegd in 
een koninklijk besluit: koninklijk besluit van 9 februari 2020 tot uitvoering 
van artikel 29, §4, van het Wetboek van Strafvordering, Belgisch Staats-
blad 24 februari 2020, 10498.

de strafrechter benevens van de strafvordering ook kennis-
neemt van een zelfstandige burgerlijke vordering van de 
belastingadministratie waarin deze zowel de betaling van de 
ontdoken belastingen als bestuurlijke boeten kan vorderen 
(artikel 4bis V.T.Sv). Opdat de bevoegde belastingadminis-
tratie deze zelfstandige vordering voor de strafrechter zou 
kunnen instellen, wordt zij minstens twee maanden vooraf 
op de hoogte gebracht van de bepaling van de rechtsdag 
voor het vonnisgerecht. 

Het uitgangspunt voor het vervolgings-
beleid in fiscale zaken is in Nederland 
en België gelijk: het opportuniteits-
beginsel staat hoog in het vaandel

Hoewel doorgaans wordt gesproken van een una via-
systeem volgt uit de Belgische regeling niet (steeds) dat 
één enkel spoor van sanctionering moet worden geko-
zen. Om de eerbiediging van het ne bis in idem-beginsel 
te garanderen, werden waarborgen in de wet opgenomen 
die duidelijk geïnspireerd zijn op de rechtspraak van het 
EHRM inzake art. 4 Zevende Protocol EVRM en in het 
bijzonder het arrest A en B t. Noorwegen.54 Zo bepaalt art. 
29bis lid 2 Sv dat wanneer de belastingadministratie met 
betrekking tot strafbare fiscale feiten belastingen vestigt, 
met inbegrip van administratieve en fiscale geldboeten, dit 
de strafvordering niet in de weg staat ‘voor zover de fiscale 
en strafrechtelijke behandeling van de feiten deel uitmaken 
van een samenhangend geheel in tijd en inhoud’.55 Maar 
ook met het verplichte una via-overleg en de regeling van 
artikel 4bis V.T.Sv heeft de Belgische wetgever natuurlijk 
de eerbiediging van het ne bis in idem-beginsel op het oog. 
De bedoeling van die regelingen is immers in de eerste 
plaats om te vermijden dat ten aanzien van fiscale misdrij-
ven twee afzonderlijke procedures, een strafrechtelijke en 
een fiscale, zouden worden gevoerd (hoewel dit niet per se 
wettelijk is uitgesloten). Wanneer fiscale misdrijven voor de 
strafrechter worden gebracht, is het thans de bedoeling dat 
één rechter – de strafrechter – uitspraak doet over zowel 
de fiscale vordering, inclusief bestuurlijke sancties, als de 
strafvordering. Dat betekent dat de strafrechter dus straf-
sancties kan opleggen aan de fiscale fraudeur boven op de 
bestuurlijke sancties die door de belastingadministratie 
worden gevorderd. Het ne bis in idem-beginsel indachtig, 
bepaalt de Belgische wet thans wel dat de strafrechter bij 
de straftoemeting rekening moet houden met de verschul-
digde administratieve geldboeten en belastingverhogingen 
‘teneinde te vermijden dat een veroordeelde aan een onre-
delijk zware straf zou worden onderworpen’ (art. 450bis 
lid 1 WIB 1992 en 73bis/1 lid 1 WBTW). Daarmee heeft de 

54 EHrm 15 november 2016, EclI:cE:EcHr:2016:1115jUD002413011, Beslis-
singen in Belastingzaken 2017/14 (A&B/ Noorwegen). 

55 Parl.St. Kamer 2018-19, nr. 54-3515/003, 15.
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Belgische wetgever het zogenaamde ‘aanrekeningsprincipe’ 
in de wet verankerd.56 

3.4. Conclusie: het vervolgingsbeleid in fiscale fraudezaken 
in de lage landen 
Het belangrijkste uitgangspunt voor wat betreft het vervol-
gingsbeleid in fiscale zaken is in Nederland en België gelijk. 
Zowel Nederland als België blijkt het opportuniteitsbegin-
sel hoog in het vaandel te hebben. 
Het OM bepaalt met andere woorden of strafrechtelijke 
vervolging opportuun is. In Nederland wordt dit beginsel in 
fiscale context op twee manieren echter minder eer aange-
daan dan bij de zuiderburen, althans wanneer wordt geke-
ken naar het (grond)wettelijk kader. Het opportuniteitsbe-
ginsel is ten eerste niet grondwettelijk vastgelegd, en ten 
tweede maakt art. 80 AWR uitzondering op het principe 
dat het OM indien tevens sprake is van een strafbaar feit, 
altijd betrokken wordt. 

Maar ook in de Belgische praktijk blijkt dat de beslis-
singsbevoegdheid de facto in belangrijke mate naar de 
belastingadministratie wordt verschoven. De wet verplicht 
de belastingadministratie weliswaar om zaken waarin er 
aanwijzingen van ‘ernstige fiscale fraude, al dan niet geor-
ganiseerd’ zijn, ter kennis te brengen van het OM, maar bij 
gebrek aan duidelijke criteria daaromtrent57 heeft de belas-
tingadministratie een grote vrijheid om te bepalen welke 
zaken zij al dan niet onder de aandacht van het OM brengt. 
In zijn vervolgingsbeleid is het Belgische OM dus in grote 
mate afhankelijk van de ‘input’ vanwege de belastingadmi-
nistratie. Eens de zaken onder de aandacht van het OM zijn 
gebracht, is diens ‘onafhankelijkheid’ de reden dat er in het 
kader van het Belgische una via-overleg geen (richtingge-
vende, laat staan juridisch afdwingbare) criteria zijn vastge-
legd. In Nederland is het overleg daarentegen wel in kaart 
gebracht, in die zin dat de besliscriteria inzichtelijk zijn. 
Niettemin is het ook in Nederland voor rechtsonderhori-
gen vaak niet duidelijk of en zo ja, wanneer en op grond 
waarvan het strafrechtelijke traject wegens fiscale fraude 
zal worden opgestart.

56 Zie Parl.St. Kamer 2018-19, nr. 54-3515/005, 92; f. Desterbeck, ‘“Una via” in 
het fiscaal strafrecht: een status questionis en een aanzet tot een moge-
lijke oplossing’, RW 2017-18, afl. 29, 1123.

57 In een koninklijk besluit van 9 februari 2020 zijn overeenkomstig art. 29 
§4 Wetboek Strafvordering weliswaar criteria vastgelegd die het voor de 
belastingadministratie mogelijk moeten maken te bepalen welke dos-
siers overleg vergen, met andere woorden welke dossiers aanwijzingen 
bevatten van ‘ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd’. De prak-
tijk moet nog uitwijzen of die criteria zullen leiden tot meer coherentie in 
de aanmelding van dossiers door de belastingadministratie bij het Om. In 
ieder geval komt het ons voor dat bepaalde criteria die in het koninklijk 
besluit zijn opgenomen, nog steeds een zeer ruime appreciatiemarge 
laten aan de belastingadministratie, zoals bijvoorbeeld het criterium dat 
er voor het onderzoek naar de feiten gerechtelijke opsporingshandelin-
gen moeten worden uitgevoerd die een dwangmaatregel inhouden.

4. Depenalisering van het fiscale recht? 

Zoals in de voorgaande paragrafen al doorschemerde, is 
het ons beiden opgevallen dat zowel in Nederland als in 
België problemen worden ondervonden met het huidige 
duale sanctiesysteem waarbij de bestuurlijke en de straf-
rechtelijke handhaving naast, maar ook door elkaar kunnen 
lopen. Zo leiden zowel de keuze voor verschillende fraude-
delicten in Nederland als de keuze voor een basisstrafbaar-
stelling in België, tot onverklaarbaarheden op het gebied 
van strafwaardigheid van fiscaal frauduleus gedrag. En 
hoewel de opportuniteit van het OM in theorie een belang-
rijk strafrechtelijk uitgangspunt is, blijkt dit principe in de 
praktijk niet zo waardevast in de fiscale duale systemen van 
beide landen. Als gevolg van deze constateringen rees bij 
ons beiden de vraag wanneer het strafrecht een duidelijke 
meerwaarde te bieden heeft bij de fiscale handhaving. 

Die vraag naar de meerwaarde van het strafrecht komt 
overigens niet uit het niets. In Nederland bestaat al lange 
tijd de overtuiging dat het inzetten van het strafrecht, als 
meest indringende vorm van normhandhaving, een zekere 
verantwoording behoeft. De theorievorming daaromtrent 
is neergelegd in het leerstuk van de zogenaamde ‘criteria 
voor strafbaarstelling’, die de wetgever een leidraad willen 
aanreiken wanneer wel of juist niet tot strafbaarstelling 
moet worden overgegaan.58 Onder andere ten aanzien van 
de inzet van het strafrecht in fiscale zaken wordt in het 
Protocol AAFD geschreven dat de laatste jaren een ontwik-
keling gaande is met betrekking tot de wijze waarop het 
strafrecht wordt ingezet, waarbij het strafrecht niet langer 
wordt gezien als een geïsoleerd, repressief sluitstuk van 
de handhavingsketen (‘ultimum remedium’), maar als een 
instrument dat in verbinding staat met andere vormen van 
handhaving en dat het strafrecht steeds meer de andere scha-
kels in de (overheids)handhaving en vice versa ondersteunt, 
waardoor de handhaving als geheel effectiever is geworden 
(‘optimum remedium’).59 In België lijkt er dan weer met de 
recente poging tot hervorming van het Strafwetboek een 
hernieuwde, voornamelijk theoretische aandacht voor de 
subsidiariteit van (en in) het strafrecht te zijn.60 De effec-
tieve naleving van dat principe is in de Belgische praktijk 
evenwel vooralsnog beperkt. 

Algemeen aanvaarde criteria om te beoordelen wanneer de 
inzet van het strafrecht een meerwaarde biedt, zijn in geen 
van beide landen terug te vinden. In ons onderzoek hebben 

58 Zie bijv. c.P.m. cleiren, m.j.j. Kunst, j.P. van der leun, G.K Schoep & j.m. 
ten Voorde (eds), Criteria voor strafbaarstelling in een nieuwe dynamiek, 
Den Haag: Boom lemma, 2012, p. 177.

59 Protocol aanmelding en afdoening van fiscale delicten en delicten op het 
gebied van douane en toeslagen, Staatscourant 2015, 17271.

60 Parl.St. Kamer 2018-19, nr. 54-3651/001 en Parl.St. Kamer BZ 2019, nr. 
55-0417/001; j. rozie, D. Vandermeersch, m.m.v. j. De Herdt, m. Debauche 
en m. Taeymans, Commissie voor de hervorming van het strafrecht. Voorstel 
van voorontwerp van Boek I van het Strafwetboek, Brugge, die Keure, 2017, 
179 p.; j. rozie, D. Vandermeersch, m.m.v. j. De Herdt, m. Debauche en m. 
Taeymans, Naar een nieuw Strafwetboek? Het voorstel van de Commissie tot 
hervorming van het strafrecht, Brugge: die Keure, 2019, 591 p.
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wij beiden besloten dat de criteria van proportionaliteit en 
instrumentaliteit aangewezen lijken om te beoordelen of 
het strafrecht een noodzakelijke rol kan spelen binnen een 
handhavingssysteem (jegens fiscale fraude).

Dat de inzet van een handhavingsinstrument kan worden 
verantwoord om redenen van proportionaliteit, betekent 
dat het strafrecht kan worden ingezet omwille van de ernst 
van de gedraging. Hoe ernstiger de gedraging, hoe groter de 
legitimiteit van het strafrecht, dat al van oudsher een laatste 
redmiddel is: een straf dient immers te worden opgevat als 
de intentioneel (door de Staat) teweeggebrachte leedtoevoe-
ging.61 Het aansluiten bij de proportionaliteitsgedachte past 
dus bij de gedachte dat het strafrecht de meest ingrijpende 
vorm van normhandhaving is. Bovendien is het opleggen 
van vrijheidsstraffen voorbehouden aan de strafrechter. 
Vanuit het oogpunt van proportionaliteit kan de ernst van 
de ongewenste gedraging dus een reden en verantwoording 
zijn om de ernstigste vorm van normhandhaving, met name 
het strafrecht in te zetten. Daarnaast kunnen ook instru-
mentele overwegingen meespelen bij de keuze voor een 
bepaalde vorm van handhaving. Daarmee wordt gedoeld 
op kenmerkende eigenschappen van het handhavingsin-
strument zelf, zoals de beschikbare onderzoeksbevoegdhe-
den en de procedure van sanctieoplegging. 

We zijn beiden tot het besluit gekomen dat ook bij de hand-
having van fiscale fraude het strafrecht in bepaalde gevallen 
een meerwaarde kan bieden. Ten eerste is de inzet van het 
strafrecht bij handhaving jegens fiscale fraude verantwoord 
om redenen van proportionaliteit: de fiscale fraude kan 
dermate ernstig zijn, dat daarop middels de strengste vorm 
van normhandhaving moet worden gereageerd. De ernst 
van de fiscale fraude kan bijvoorbeeld worden opgemaakt 
uit de omvang van het gefraudeerde bedrag of de subjec-
tieve ingesteldheid van de fraudeur. Naast dit, welhaast 
principiële, argument kunnen ook instrumentele over-
wegingen de inzet van het strafrecht jegens fiscale fraude 
verantwoorden. Zo zijn soms indringende strafrechtelijke 
onderzoekbevoegdheden, zoals huiszoekingen, nodig om 
een fraudeonderzoek tot een goed einde te brengen. Soms 
kunnen vrijheidsstraffen, waarin alleen het strafrecht voor-
ziet, ook vanuit het oogpunt van (generale en specifieke) 
preventie nodig zijn, bijvoorbeeld wanneer fraudeurs zich 
op bedrieglijke wijze insolvabel hebben gemaakt, zodat de 
dreiging met geldelijke sancties niet leidt tot de gewenste 
afschrikking. 

Verder stond voor ons beiden vast dat fiscale rechtshand-
having per definitie (ook) bestuursrechtelijk zal moeten 
worden ingestoken. Bestuurlijke sanctionering is in het 

61 Zie bijv. P.A.m. mevis, Capita Strafrecht, Nijmegen: Ars Aequi libri 2013, 
p. 160; j.A.A.c. claessen, Misdaad, straf en herstel, een herbezinning op 
het strafrecht en een aanzet tot een op herstel georiënteerd misdaadrecht 
(dissertatie), Nijmegen: Wolf legal Publishers 2011, p. 95; c. Van den 
Wyngaert, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, maklu, 
2011, 385; f. Tulkens & m. Van de Kerchove, Introduction au droit pénal. 
Aspects juridiques et criminologiques, Waterloo, Kluwer, 2007, 494. 

bijzonder onmisbaar omwille van instrumentele over-
wegingen. Bestuurlijke handhaving is een noodzakelijk 
‘instrument’ gelet op bepaalde kenmerken die het bezit. We 
denken daarbij voornamelijk aan de procedurele soepel-
heid waarmee bestuurlijke geldboetes kunnen worden 
opgelegd (zonder tussenkomst van de rechter) en de tech-
nische kennis die de bestuurlijke overheid heeft omtrent de 
te handhaven fiscale regelgeving. Bestuurlijke handhaving 
is dus noodzakelijk om de massaliteit en techniciteit van de 
fiscale fraude de baas te kunnen.62

Kortom: zowel de bestuurlijke als de strafrechtelijke hand-
having heeft voordelen te bieden in de strijd tegen fiscale 
fraude. In onze proefschriften hebben wij dan ook beiden 
besloten tot het behoud van een duaal sanctiesysteem 
binnen de fiscale handhaving. Het volledig wegdenken van 
het strafrecht bij de fiscale handhaving is voor geen van 
ons beiden aan de orde en zou overigens ook strijd zijn met 
hogere (Europese) normen.63 De vervolgvraag is die naar de 
positie van en daarmee de mogelijke inzet van het strafrecht 
(binnen zo’n duaal systeem) in concrete gevallen. 

5. Duidelijkheid over de inzet van het 
strafrecht? 

5.1. Binnen een duaal rechtshandhavingssysteem 
Alvorens de zojuist gestelde vraag naar de manier waarop 
het strafrecht een rol moet spelen binnen de fiscale rechts-
handhaving te beantwoorden, volgt een korte recapitula-
tie. De handhaving jegens fiscale fraude geschiedt in beide 
landen noodzakelijkerwijs via een duaal systeem (zie para-
graaf 4): de hiervoor bedoelde delicten kennen vaak een 
bestuursrechtelijke en een strafrechtelijke variant (zie para-
graaf 3.1). 

Binnen beide duale systemen is het ne bis in idem-begin-
sel leidend. De eerbiediging van de materiële kant van dit 
beginsel vertaalt zich in beide landen naar de implementatie 

62 Zie c. Hofman, Het systeem van sanctionering van fiscale fraude (disserta-
tie), Deventer: Wolters Kluwer 2021;j. Van Eyndhoven, De strafrechtelijke 
handhaving van fiscale verplichtingen. Een pleidooi voor een doordachte 
depenalisering, onuitg. doctoraatsthesis rechten Universiteit Antwerpen, 
2020, 847.

63 Zo verplicht de zgn. PIf-richtlijn de EU-lidstaten om bepaalde wel-
omschreven gevallen van ‘ernstige btw-fraude’ als strafbare feiten aan 
te merken. Ook de verplichting van de EU-lidstaten tot doeltreffende 
handhaving van het Unierecht heeft volgens het Hof van justitie tot 
gevolg dat strafrechtelijke sancties ‘absoluut noodzakelijk’ kunnen zijn 
om bepaalde gevallen van ernstige btw-fraude op een doeltreffende en 
afschrikkende wijze te bestrijden. Daarnaast hebben ook internationale 
verplichtingen inzake de strafrechtelijke beteugeling van witwassen op 
indirecte wijze tot gevolg dat louter bestuurlijke handhaving van alle 
fiscale fraude op het vlak van inkomstenbelasting en btw niet mogelijk 
zou zijn. Dat zou immers tot gevolg hebben dat er geen fiscale basismis-
drijven meer zijn die aanleiding kunnen geven tot witwassen, hetgeen in 
strijd zou zijn met het Verdrag van Warschau en de Europese richtlijn (EU) 
2018/1673. Deze instrumenten dicteren dat landen minstens ernstige 
misdrijven binnen de categorie van ‘fiscale misdrijven inzake directe en 
indirecte belastingen’ als basismisdrijven voor witwassen moet aanmer-
ken.
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van het una via-principe: er moet gekozen worden voor één 
handhavingsforum bij de handhaving jegens fiscale fraude. 
In het licht van de keuze is in beide landen sprake van over-
leg tussen de bij fiscale fraudebestrijding betrokken auto-
riteiten. In Nederland is het overleg in kaart gebracht, in 
die zin dat de besliscriteria inzichtelijk zijn. In de Belgische 
vervolgingspraktijk ontbreken criteria: in het kader van het 
una via-overleg tussen fiscus en parket zijn bewust geen 
(richtinggevende, laat staan juridisch afdwingbare) criteria 
voorzien en dat in naam van de ‘onafhankelijkheid’ van het 
OM (zie paragraaf 3).

Een duaal systeem kent als groot nadeel dat rechtsonzeker-
heid snel op de loer ligt: er zijn immers niet alleen straf-
rechtelijke bestraffingsmogelijkheden, maar ook punitieve 
bestuursrechtelijke sancties. Tegelijkertijd is de garantie 
van rechtszekerheid bittere noodzaak. Voorzienbaarheid 
van bestraffing is immers de formele kant van het ne bis 
in idem-beginsel. De verhouding rechtszekerheid-ne bis 
in idem komt voort uit de gedachte dat men op een gege-
ven moment weer moet kunnen deelnemen aan het dage-
lijks leven zonder zwaard van Damocles boven het hoofd 
te hebben hangen, zo schrijven Albers en De Groot. Ook 
wijzen zij in dit verband op het gezag van de rechtspraak 
als belangrijke grondslag van het ne bis in idem-beginsel. 
Een onherroepelijke beslissing van de rechter moet worden 
gerespecteerd en is finaal (res iudicata). In het belang van de 
rechtszekerheid mag deze niet steeds opnieuw ter discussie 
worden gesteld. Eens moet per slot van rekening een einde 
komen aan het geschil (lites finiri oportet).64

Het is kortom van belang dat een duaal stelsel, en daar-
mee de inzet van het strafrecht, georganiseerd wordt op een 
wijze die de nodige rechtszekerheid biedt voor de rechtson-
derhorigen, conform art. 7 EVRM.65 Die rechtszekerheid 
moet worden gegarandeerd op twee niveaus: 
1. bij de omschrijving van de strafbare gedragingen in de 

wet (de strafbaar-‘stelling’) (zie hierover paragraaf 2 
van deze bijdrage); 

2. op het niveau van het vervolgingsbeleid, waar de keuze 
moet worden gemaakt om het strafrecht al dan niet in 
te zetten voor een concrete strafbare gedraging (zie hier-
over paragraaf 3 van deze bijdrage). 

Nu de inzet van strafrecht bij de handhaving jegens fiscale 
fraude kan worden verklaard vanuit de ideeën van propor-
tionaliteit en instrumentaliteit, zou de rechtszekerheid 
gediend worden als deze criteria ook leidend zouden zijn bij 
de wettelijke en praktische inzet van het strafrecht binnen 

64 W. Albers & T.m. de Groot, ‘De uitzondering bevestigd: het ne bis in 
idem-beginsel in recente rechtspraak van de Hoge raad in het licht van 
de ratio van het ne bis in idem-beginsel en vanuit Europees perspectief’, 
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht, 2020/7, onderdeel 2. 

65 De situaties waarin het strafrecht een meerwaarde biedt bij de handha-
ving van fiscale fraude moeten op een voldoende strikte en voorzienbare 
wijze worden bepaald. Zie ook: EHrm 22 januari 2013, nr. 35349/05, 
EclI:cE:EcHr:2006:0926jUD003534905, Nederlandse Jurisprudentie 
2014/413 (Camilleri/Malta), rechtsoverwegingen 33 t/m 45.

de fiscale rechtshandhaving. Voor het afbakenen van de 
wettelijke strafbaarstelling lijkt ons enkel het principiële 
criterium van proportionaliteit aan de orde, terwijl bij de 
keuze voor de inzet van het strafrecht in de praktijk zowel 
overwegingen van proportionaliteit als instrumentaliteit 
een rol kunnen spelen.

5.2. Rechtszekerheid op het niveau van de strafbaarstelling 
In het licht van art. 7 EVRM lijkt de Belgische fiscale basis-
strafbaarstelling ons problematisch. Doordat de strafbaar 
gestelde gedraging omschreven wordt door te verwijzen 
naar de overtreding van eender welke imperatieve norm 
in het fiscaal wetboek of zijn uitvoeringsbesluiten, moeten 
meerdere wetteksten parallel geconsulteerd worden om 
de exacte inhoud van het materieel misdrijfbestanddeel te 
kennen. De norm is daardoor weinig ‘toegankelijk’ voor de 
rechtsonderhorige. Bovendien is het daardoor moeilijk om 
de wil van de wetgever te achterhalen wanneer hij wijzigin-
gen aanbrengt aan de fiscale regelgeving. Staat de wetgever 
dan immers wel stil bij de daaruit voortvloeiende gevol-
gen voor de inhoud van de fiscale basisstrafbaarstellingen? 
Door de gebruikte incriminatietechniek worden bovendien 
de complexiteit en veranderlijkheid die eigen zijn aan het 
fiscale contentieux getransponeerd naar de strafrechte-
lijke norm. Dit alles maakt het voor de rechtsonderhorige 
moeilijk om de strafbaarheid van zijn gedragingen in te 
schatten. Voor Nederland geldt het probleem van de moei-
lijkheid de materiële kant van het fraudedelict precies te 
kennen echter overeenkomstig. Het ‘theoretische delict’ van 
bijvoorbeeld een onjuiste aangifte is eenvoudig te begrijpen, 
maar de vraag wanneer een aangifte in de praktijk onjuist 
is vanwege de onvoorstelbare complexiteit van de fiscali-
teit en de veranderlijkheid ervan, is des te lastiger te beant-
woorden. De strafbaarstelling is in beide landen welhaast 
de dupe van de complexe onderliggende norm. 

Bovendien wordt in België door de algemene strafbaarstel-
ling van fiscale fraude geen rekening gehouden met de ernst 
van een afzonderlijk feit. Dit feit werkt onvoorzienbaar-
heid in de hand. Ditzelfde geldt voor het onverklaarbare 
verschil in strafwaardigheid van verschillende delicten in 
Nederland. Beide landen slagen er dus niet in de wettelijke 
strafbaarstelling van belastingfraude te laten aansluiten op 
het voorzienbare idee van proportionaliteit.

5.3. Rechtszekerheid op het niveau van het vervolgingsbe-
leid 
Niet alleen dienen strafbaarstellingen duidelijkheid te 
bieden. Het EHRM oordeelde in een Maltese zaak dat justi-
tiabelen recht hebben op een ergens vastgelegd en inzichte-
lijk vervolgingsbeleid, in duale stelsels een keuzemodel.66

Het Belgische vervolgingsbeleid is summier. Er zijn immers 
geen criteria die geraadpleegd kunnen worden om te weten 
of het strafrecht in een concrete zaak zal worden ingezet. 

66 EHrm 22 januari 2013, EclI:cE:EcHr:2006:0926jUD003534905, NJ 
2014/413 (Camilleri/Malta), rechtsoverweging 40 en 41.
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Dit feit op zich duidt op een gebrek aan rechtszekerheid. 
Als gevolg van het voorgaande is in België ook niet duide-
lijk of de inzet van het strafrecht in een concreet geval 
voortkwam uit overwegingen op het vlak van proportio-
naliteit (bijvoorbeeld de omvang van het fraudebedrag) of 
op het vlak van instrumentaliteit (bijvoorbeeld de nood aan 
strafrechtelijke onderzoeksbevoegdheden). 

Ofschoon deze criteria in Nederland wel bestaan, kan ook 
de Nederlandse belastingfraudeur niet achterhalen om 
welke reden het strafrecht is ingezet. Het Protocol AAFD is 
op de eerste plaats namelijk geen processtuk. Inzicht in de 
beslissing door de autoriteiten kan echter wel van belang 
zijn, ook omdat dan een beeld ontstaat van het moment 
waarop een verdenking is ontstaan of over de manier 
waarop bewijs is verkregen. Daarnaast bieden de criteria 
in het protocol niet het gewenste houvast; ze worden in de 
literatuur zelfs van willekeur beticht.67

6. Tot slot

Is het strafrecht nodig bij de handhaving jegens fiscale 
fraude? In algemene zin menen wij dat dubbele stelsels 
onontkoombaar zijn binnen de fiscale rechtshandhaving. 
Ook het strafrecht heeft volgens ons dus wel degelijk een 
plaats binnen de fiscale rechtshandhaving. De inzet van het 
strafrecht wordt namelijk verantwoord vanuit de criteria 
van proportionaliteit en instrumentaliteit. Depenalisering 
van het fiscale handhavingsrecht is omwille van deze crite-
ria geen optie. Fiscale handhaving zonder bestuursrech-
telijke aanpak is echter evenzeer ondenkbaar, met name 
vanwege capaciteitsproblemen. 

Aangezien het strafrecht nodig is, hoe dient het dan te 
worden ingezet? Op een manier die voorzienbaarheid van 
bestraffing garandeert. De lage landen kennen een andere 
wijze van strafbaar stellen van fiscale fraude: België via een 
algemene strafbaarstelling en Nederland via afzonderlijke 
delicten. In beide landen leidt de manier van strafbaar stel-
len tot problemen in de sfeer van voorzienbaarheid. Met 

67 G.j.m.E. de Bont, ‘ATV wat moeten we ermee?’, Maandblad Belasting 
Beschouwingen 2007/2, onderdeel 3.4.

name het feit dat de proportionaliteitsgedachte niet blijkt 
uit de manier van strafbaarstellingen is een probleem. In 
België wordt door de algemene strafbaarstelling über-
haupt geen rekening gehouden met de ernst van een feit, 
en in Nederland is het verschil in strafwaardigheid van 
verschillende delicten in relatie tot de ernst van het met 
straf bedreigde gedrag in een aantal gevallen moeilijk uit 
te leggen. Ook het vervolgingsbeleid laat in beide landen te 
wensen over als het aankomt op voorzienbaarheid. In België 
is er geen enkele waarborg dat er rekening wordt gehou-
den met de beginselen van proportionaliteit en instrumen-
taliteit binnen het vervolgingsbeleid: er zijn immers geen 
criteria die worden toegepast bij de keuze voor inzet van 
het strafrecht of het bestuursrecht. In Nederland zijn die er 
wel, maar is het protocol waarin deze zijn opgenomen geen 
processtuk, waardoor de toepassing van de criteria in een 
concreet geval niet toetsbaar zijn. 

De criteria op grond waarvan het strafrecht wordt ingezet 
jegens fiscale fraude (zowel in de wettelijke strafbaarstel-
ling als in de praktijk) moeten niet alleen duidelijk worden 
onderbouwd en verantwoord, maar moeten eveneens 
worden geëxpliciteerd. Dat leidt niet enkel tot meer rechts-
zekerheid voor de belastingplichtigen, maar kan volgens 
ons ook bijdragen tot een grotere aanvaarding van het 
duaal sanctiesysteem door belastingplichtigen, waardoor 
de preventieve werking ervan groter is. Uiteindelijk kan dit 
volgens ons dan ook bijdragen tot een grotere mate van 
normnaleving door belastingplichtigen in de lage landen.

Dit artikel is afgesloten op 24 februari 2022.
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