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Inkeerregeting (A)
Artikel XX, onderdeel A
WetsartikeLen 67n AWR

De Algemene wet inzake rksbelastingen worth als
volgt gewijzigd:
Artikel 67n vervalt.

thans wordt voorgesteld, zal ook de belastingplichiige die
uiterlijk twee jaar nadat hij eon onjuiste of onvolledige
aangifte heeft gedaan of aangifte had moelen doen, als
nog een juiste en volledige aangifte doet, dan wel juiste
en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen ver
strekt vódrdat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden
dat de inspecteur met de onjuistheid of onvofledigheid
hekend is of bekend zal worden, een vergrijpboete wor
den opgelegd. Het vervallen van het tweede lid van ge
noemd artikel, zoals eveneens wordt voorgesteld, heeft
geen gevolgen. Ook na het vervallen van genoemd
tweede lid zal ingevolge bet Besluit Bestuurlijke Boeten
Belastingdienst blijven gelden dat inkeer een strafvermin

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
Met ingang van 1 januari 1998 is in artikel 67n van de
AWR bepaald dat geen vergrijpboete wordt opgelegd aan
de belastingplichtige die aisnog een juiste en volledige
aangifte duet, dan wel juiste en volledige inlichtingen,
gegevens of aanwijzingen verstrekt voordat hij weet of
redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met de
onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal
worden. Deze iokeerregeling gold toen voor alle belas
tingjaren waarvoor werd ingekeerd. Bij aniendement
van do leden Omtzigt, Tang en Cramer is de termijn waar
binnen volledige boetematiging plaatsvindt bij het als
nog doen van een juiste en volledige aangifte, dan wel
bij het verstrekken van juiste en volledige inlichtingen,
gegevens of aanwijzingeo vóOrdat hij weet of redelijker
wijs moet vermoeden dat de inspecteur met do onjuist
heid of de onvolledigheid bekend is of bekend zal wor
den, met ingang van 2 juli 2009 beperkt tot uiterlijlc twee
jaar nadat een belastingplichtige een onjuiste of onvolle
dige aangifte heeft gedaan of aangifte had moeten doen.
De belastingplichtige wordt sindsdien een beperktere ter
mijn de gelegenheid geboden om tot inkeer te komen
zonder eon vergrijpboete te belopen. Bij genoemd amen
dement werd daarnaast ten overvloede in het tweede lid
van artikel 67n van de AWR bepaald dat, indien meer
dan twee jaar zijn verstreken, inkeer ter zake van (lie be
Iastingjaren geldt als een strafverminderende omsiandig
heid die leidt tot matiging van de vergrijpboete. Door het
vervallen van artikel 67n, eerste lid, van de AWR, zozds

derende omstandigheid is. Ook wordt voorzien in over
gangsrecht op grond waarvan de huidige inkeerregeling
van toepassing blijft op aangiften, inlichtingen, gegevens
of aanwijzingen met betrekking tot aangiften die vOór
I januari 2018 zijn gedaan of hadden moeten zijn go
daan of met betreldcing tot inlichtingen, gegevens of aan
wijzingen die vOdr 1 januari 2018 zijn verst.rekt of hadden moeten zijn verstrekt.

NO OT
Artikel 67n AWR (onderdeel A) en lid 3 van artikel 69
AWR (onderdeel B) worden geschrapt. Dit betekent dat
zowel de bestuursrechtelijke als de strafrechtelijke in
keerregeling komt te vervallen.
Artikel 67n AWR
IJit de brief van de staatssecretaris van 6juni 2017 volgde
reeds dat artikel 67n, lid 1, AWR zou koinen te verval
1 Daarin is kort gezegd bepaald dat bij inkeer geen
len.
boete wordt opgelegd indien binnen twee jaar aisnog
een juiste aangifte wordt gedaan. Het afschaffen van
deze bepaling heeft aldus tot gevolg dat over deze twee
jaar bij inkeer wel een boete kan worden opgelegd. Nu de
boetevrije inkeer nog maar voor twee jaar gold, zijn de
gevolgen van afschaffing van artikel 67n, lid 1, AWR be
perkt. In het wetsvoorstel is vervolgens bepaald dat nu lid
I komt te vervallen do gehele bepaling komt te vervallen.
Volgens de staatssecretaris heeft doze bepaling, waarin is
gerogeld dat inkeer een strafverminderende omstandig
heid is, geen betekenis meer omdat al in hot BBBB 1998

Brief van de ataatssecretaris van Financiën van 6 juni 2017, 201 7-0000087663.
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is bepaald dat bet vrijwillig verbeteren van een aangifte
een strafVerminderende omstandigheid is. Ret laten ver

geling ter voorkoming van strafkervolging wel erg malc
kelijk geschrapt. Flet is immers reeds vanaf 1914 moge

vallen van bet tweede lid acht ik te kort door de bocht.
Mijns inziens verdierit bet de voorkeur om in de wet te
hepalen dat vrijwillige verbetering tot strafvermindering
leidt. Daarmee is de straft’ermindering beter gewaar

lijk om ter voorkoming van strafvervolging in te 3
keren.
Men zou venvachten dat bet afschaffen van zo’n oude
regeling die belangrijke waarborgen voor belastingplich

borgd dan wanneer dat alleen in bet BBBB 1998 is be
paald. Tot zover bevat bet wetsvoorstel niet veel nieuws
ten opzichte van debrief van 6juni 2017.

ArtikeL 69, Lid 3, AWR
Opmerkelijk is dat in debrief van 6 juni 2017 met geen
woord is gerept over de afschaffing van de inkeerregeling
ter voorkoming van strafrechtelijke vervolging (artikel

tigen biedt en bijdraagt aan bet beëindigen van strafbaar
gedrag met meer argumenten gepaard zou gaan. Het des
tijds geldende argument dat met de iniceerregeling her
haald strafbaar gedrag ican worden beeindigd geldt im
mers nog steeds. Ook is bet argument dat door middel
van uitwisseling van gegevens de transparantie toeneemt
niet overtuigend. Indien bet verzwegen inkomen of ver
mogen door de Belastingdienst op bet spoor is gekomen,
is inkeer immers niet meer mogelijk.

69, lid 3, AWR). In de brief van 17 januari werd dit wel
2 Met de brief van 6 juni 2017 is nadere invul
genoemd.

Overgangsrecht

ling gegeven aan de brief van 17 januari 2017. Doordat
bij die nadere invulling niet werd ingegaan op bet af

Voorts is interessant dat bij de afscbaffing van de inkeer
regeling in overgangsrecht is voorzien. Dit houdt in dat

schaffen van de inkeerregeling ter voorkoming van straf
vervolging werd er in de praktijk van uitgegaan dat de

de huidige inkeerregeling voor de fiscaliteit van toepas
sing blijft met betrekking tot aangiften die vóór 1 januari

staatssecretaris van dat voornemen had afgezien.
Uit bet wetsvoorstel hlijkt dat de inkeerregeling ter voor
lcoming van strafvervolging toch wordt afgeschaft. Arti

2018 zijn gedaan of hadden moeten zijn gedaan en met
betrekking tot inlichtingen, gegevens of aanwijzingen

icel 69, lid 3, AWR komt te vervallen. Ter toelichting
wordt vermeld dat de achterliggende gedachte van de in
lceerregeling, narnelijk dat een belastingplichtige er niet
van zou moeten worden weerhouden om zich te melden
bij de Belastingdienst, achterhaald is. Dc (inter)nationaal
heersende opvatting dat belastingontduiking moet wor
den aangepakt en de toenemende transparantie geven
bet kabinet aanleiding een einde te maken aan bet coo
lante inkeerbeleid. I let lcabinet vindt bet onwenselijk dat
belastingontduikers (gedeeltelijk) straffeloos kunnen blij
yen. Opgemerlct wordt dat als de Belastingdienst via in
keer op de hoogte raakt van een beboetbare of stratbare
overtreding zal worden bezien of de overtreding behoe
ting of strafvervolging rechtvaardigt. Daarbij worden bet

die vóór I januari 2018 zijn verstrekt of hadden moeten
zijn verstrekt.
Dit overgangsrecht is gebaseerd op bet legaliteitsbeginsel
(artikel 7 EVRM en artikel 15 IVBPR). Dit houdt in dat
geen zwaardere straf mag worden opgelegd dan de straf
die gold ten tijde van bet begaan van de overtreding.
Daarmee erkent de staatssecretaris dat artikel 67n AWR
een stratbepaling is en onder toetsing van artikel 7 EVRM
valt. Gelet op dit overgangsrecht wordt de soep voorlopig
niet zo beet gegeten als deze is opgediend nu ook vanaf
2018
indien wordt ingekeerd voor onjuiste aangiften
—

die

I januari 2018 zijn gedaan of hadden moeten
zijn gedaan
de oude inkeerregeling nog geldt. Ook
strafven’olging bij inkeer voor onjuiste aangiften die
yóór

—

nadeelbedrag, bet aantal ontduikingsjaren en recidive
meegewogen.

vOOr I januari 2018 zijn gedaan of hadden moeten zijn
gedaan is niet mogelijk. Voorts geldt mijns inziens ten
aanzien van inkeer voor onjuiste aangifien die na 1 ja

Voorts wordt ten aanzien van de mogelijkheid om hij in
keer strafvervolging mogelijlc te maken bet argument ge

nuari 2018 worden gedaan dat bij de afweging of straf
rechtelijke vervolging mogelijk is bij bet bepalen van bet

noemd dat op deze
bet opnieuw ontstaan van even
tuele onevenwichtigheid in her systeem van bestraffing

nadeelbedrag, bet aantal ontduikingsjaren en recidive,
dejaren vóór 2018 buiten beschouwing moeten blijven.

wijze

wordt voorkomen. Met dit argument wordt de inkeerre
2

Brief van de staatssecretari5 van Financiën van 17 januari 2017, 2017-0000009651.
Kamerstukken II, 1911/12, 144,3, P.
42 Iniemorie van toetichting bij invoering Wet op de InkomstenbeLasting 19141.
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Conctusie
Voor de toekomst zal dit wetsvoorstel tot gevoig hebben
dat minder gebruik wordt gemaakt van de irikeerrege
ling. De staatssecretaris probeert inkeren ook voor aan
giften die na I januari 2018 worden gedaan aantrekkelijk
te maken door op te merken dat bij een vrijwillige verbe
tering op grond van de BBBB 1998 de boeten worden ge
matigd. Strafvervolging blijft echter op de loer liggen.
Aangezien niet op het BBBB 1998 wordt ingegaan. ga ik
er vanuit dat bet beleid dat in bet BBBB 1998 is opgeno

zal als gevolg van die wijziging minder coulant worden
omgegaan met een belastingplichtige die (uiterlijk twee
jaar) nadat hij een onjuiste of onvolledige aangifte heeft
gedaan of had moeten doen, alsnog een juiste en voile
dige aangifte doet, dan wel juiste en volledige inlichtin
gen, gegevens of aanwijzingen verstrekt vóórdat hij weet
of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met
de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal
worden. Naast de mogelijkheid urn een vergrijpboete op
Ic

leggen kan de inspecteur door bet vervallen van artikel

men ten aanzien van vrijwillige verbetering your bijvoor
beeld aangiftebelastingen ongewijzigd blijft.
4 dat 1k met Roel Kerckhoffs in TFB schreef,
In het artikel

69, derde lid, van de AWR in genoernde situaties een zaak
voor strafvervoiging overdragen aan bet Openbaar Minis
lerie. Afdoening via het strafrecht kan, bijvoorbeeld gelet

hebben wij bepleit dat de inkeerregeling in ieder geval ter
voorkoming van strafvervolging moet blijven bestaan.
Helaas vindt in de roelichting bij dit wetsvoorstel geen

op de impact van eerx zaak op de maatschappij, ter norm
handhaving en -bevestiging, wenselijk zijn. Aanmelding

overwogen afweging plaats ten aanzien van de afschaf
ling van inkeer voor strafvervolging.

van een dergelijke zaak geschiedt conform de richtlijnen
van bet Protocol AAFD. Kort gezegd komt een zaak voor
strafrechtelijke afdoening in aanmerking bij een fiscaal

Angelique Perdaems
Hertoghs advocaten

nadeelbedrag van € 100.000 of meer. Indien bet nadeel
bedrag minder dan € 100.000 bedraagt, maar sprake is
van een vermoeden van opzet of van meerdere aanvul

NLFs 2017/0513

lende wegingscriteria, dan kan dat aanleiding zijn om
een zaak strafrechtelijk af te doen. Dergelijke aanvul
lende wegingscriteria zijn bijvoorbeeld de status van de

Inkeerregeting (B)

verdachte (voorbeeldfunctie), recidive en medewerking
van een adviseur.

Artikel XX, onderdeel B
WetsartikeLen 69 AWR

Zie mijn noot bij onderdeel A (NLFs 2017/0512).

Artikel 69, derde lid, vervalt ondervernummering
van het vierde, vijfde en zesde lid tot derde, vierde en
vijfde Lid.

NOOT

AngeUque Perdaems
Hertoghs advocaten

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
Het laten vervallen van artikel 69, derde lid, van de AWR
houdt verband met het vervaflen van artikel 67n van de
AWR, zoals voorgesteld in art ikel XX, ondercleel A. Om
dat wordt voorgesteld artikel 69, derde lid, van de AWR te
laten vervallen, worden het viercle, vijfde en zesde lid van
dat artikel vernummerd tot derde, vierde en vijfde lid.
Zoals is toegelicht in de aitikelsgewijze toelichung bij
bet voorstel artikel 67n van de AWR te laten vervallen

“

R.W.J. Kerckhoffs en A.J.C. Perdaems, ‘Inkeer moet btijven’, TFB 2017/04.
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Inkeerregeting (C)
Artikel XX, onderdeel C
WetsartikeLen 69a A’VVR

In artiket 69a. tweede lid, wordt zesde lid vervangen
door: vijfde lid.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
De wijziging van artikel 69a van de AWR betreft een re
dactionele aanpassing van de verwijzing naar 69, zesde
lid, van de AWR. Deze houdt verband met de eveneens in
dii wetsvoorstel opgenomen wijziging van artilcel 69 van
de AWR, waarbij genoemd zesde lid wordt vernummerd
tot vijfde lid.

NOOT
Zie mijn noot bij onderdeel A (NLFs 2017/0512).
Angetique Perdaems
Hertoghs cicivocaten
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