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Samenvatting

Belanghebbende is strafrechtelijk veroordeeld voor het aanwezig hebben van hennepplanten (in de zin van art. 3, onderdeel c,
Opiumwet). Aan belanghebbende is niet het feit als bedoeld in art. 3, onderdeel b, Opiumwet (het telen, bereiden, bewerken,
verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken of vervoeren van hennepplanten) ten laste gelegd. De strafkamer van het hof heeft in
de ontnemingszaak het door belanghebbende behaalde wederrechtelijke voordeel geschat op € 1.700. Deze berekening is gebaseerd
op de door belanghebbende ter zitting afgelegde verklaring met betrekking tot ontvangen huurinkomsten ter zake van zijn woning en
garage. De inspecteur heeft de aangifte van belanghebbende gecorrigeerd vanwege inkomsten uit hennepteelt. Het hof oordeelt dat
het vermoeden van onschuld van toepassing is op de belastingprocedure, nu belanghebbende aannemelijk heeft gemaakt dat er een
link bestaat met de strafprocedure in de zin van het arrest Melo Tadeu. De inspecteur heeft volgens het hof niet aannemelijk
gemaakt dat belanghebbende niet de vereiste aangifte heeft gedaan, gelet op het feit dat belanghebbende slechts is gedagvaard en
veroordeeld voor het aanwezig hebben van hennepplanten, de strafkamer de ontnemingsvordering heeft beperkt tot de inkomsten uit
verhuur en de inspecteur geen eigen onderzoek heeft verricht (en er dus geen aanvullend bewijs is). Voor omkering en verzwaring
van de bewijslast is derhalve geen grond. De inspecteur heeft voorts op grond van de normale regels voor stelplicht en bewijslast niet
aannemelijk gemaakt dat belanghebbende inkomsten heeft genoten die niet in de aangifte zijn vermeld.

(Hoger beroep gegrond.)

Commentaar

In beginsel is de fiscale rechter niet gebonden aan een eerder oordeel van de strafrechter over de feiten, maar dient de rechter
zelfstandig een oordeel daarover te vormen (HR 10 maart 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA2713). Naar aanleiding van het EHRM-arrest
Melo Tadeu is dit nader genuanceerd. Hieruit volgt dat indien er een link bestaat met een eerdere strafrechtelijke procedure, de
onschuldpresumptie ook voor de fiscale procedure geldt. In dat geval mag het optreden van de belastingrechter in geen geval twijfel
doen ontstaan over de juistheid van een vrijspraak van hetgeen de verdachte in de strafzaak werd verweten.

De gevolgen van deze EHRM-jurisprudentie voor Nederlandse belastingprocedures zijn in een arrest uit 2017 door de Hoge Raad
nader geschetst (HR 2 juni 2017, nr. 15/05179, NTFR 2017/1432). Daarin overweegt de Hoge Raad onder meer dat een link tussen
een strafrechtelijke procedure en een latere fiscale procedure in de regel zal bestaan wanneer in deze fiscale procedure een
onderzoek van de uitkomst van de strafrechtelijke procedure is vereist. Dit kan zich onder meer voordoen wanneer de
strafrechtelijke procedure is geëindigd in een vrijspraak, maar ook in het geval waarin een vervolging is beëindigd door seponering.

Het hof begint zijn beslissing met het uiteenzetten van deze kernoverwegingen uit het arrest van de Hoge Raad. Met dit juridische
kader in het achterhoofd buigt het hof zich vervolgens over de vraag of in het onderhavige geval sprake is van een link met de
eerdere strafrechtelijke procedure.
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De inspecteur neemt het standpunt in dat belanghebbende inkomsten uit hennepteelt heeft genoten, en heeft op grond daarvan het
resultaat uit overige werkzaamheden gecorrigeerd. Belangrijk in dat verband is dat belanghebbende niet is vrijgesproken voor het
telen en verkopen van hennep (art. 3, onderdeel b, Opiumwet), maar enkel is gedagvaard en veroordeeld voor het aanwezig hebben
van hennep (art. 3, onderdeel c, Opiumwet). Reden voor de rechtbank (Rechtbank Zeeland-West Brabant 17 augustus 2017, nr.
16.906, ECLI:NL:RBZWB:2017:5841) om in eerste aanleg te oordelen dat een link met de eerdere strafrechtelijke procedure
ontbrak. Onduidelijk is overigens of een vervolging van het strafbare feit van art. 3, onderdeel b, Opiumwet is geseponeerd.

Het hof gaat echter niet mee in deze strikte benadering. Het hof acht niet uitsluitend van belang of de strafrechtelijke procedure in
een vrijspraak heeft geresulteerd. Het hof geeft hiermee een redelijke uitleg aan voornoemd arrest van de Hoge Raad. Vrijspraak en
sepot werden door de Hoge Raad slechts als voorbeelden genoemd. In deze zaak wordt onder meer een link aanwezig geacht omdat
de strafrechter in de procedure tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel heeft geoordeeld dat ‘niet (is) komen vast
te staan dat veroordeelde voordeel heeft genoten uit de opbrengst van de geoogste hennepplanten’. Daarmee heeft de strafrechter
een oordeel geveld over de exploitatie van hennepplanten en heeft de inspecteur op zijn minst wat uit te leggen in de daaropvolgende
fiscale zaak.

Vanwege deze link met de strafrechtelijke procedure is de onschuldpresumptie van toepassing op de fiscale procedure. Die toetsing
liep voor de inspecteur slecht af. De inspecteur leunde immers volledig op het bewijs in de strafzaak. Bij gebrek aan enig nader
fiscaal onderzoek dan wel aanvullend bewijs komt het hof tot het oordeel dat opbrengsten uit de hennepplanten niet aannemelijk zijn
gemaakt.

Deze uitspraak is in meerdere opzichten het lezen waard. Ten eerste wordt meer kleur gegeven aan de toepassing van de Melo
Tadeu-jurisprudentie. Ten tweede herinnert het hof de inspecteur eraan dat hij gedegen onderzoek moet doen en vooral niet te
gemakzuchtig moet veronderstellen dat een minder strenge fiscale bewijslast hem wel zal redden.

[1] Mr. R.W.J. Kerckhoffs is werkzaam bij Hertoghs advocaten.
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