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Draait Afrojack op voor mogelijk
gesjoemel van zijn
belastingadviseur?

Loek Essers • 28 minuten geleden
@loekessers

Afrojack zou door het Openbaar Ministerie verdacht worden van belastingfraude,
maar de Nederlandse dj is zich van geen kwaad bewust. Volgens zijn
woordvoerder liet hij alles over aan zijn belastingadviseur. Kan je dan
verantwoordelijk worden gesteld voor de fouten van je adviseur? We vroegen het
aan een belastingadvocaat.

Volgens de Telegraaf heeft het OM de wereldberoemde dj, die in het dagelijks
leven Nick van de Wall heet, op de korrel in een zaak die samenhangt met de
arrestatie van zijn fiscaal adviseur Frank B. afgelopen maart.

De adviseur die bekend staat als 'fiscalist van de sterren' zou miljoenen verduisterd
hebben voor tv-sterren en top-dj's door ze op papier te laten emigreren naar
belastingparadijzen als Guernsey en Cyprus.

Ook Afrojack zou mogelijk gefraudeerd hebben, maar de dj legt via zijn
woordvoerder de verantwoordelijkheid van eventueel illegaal handelen neer bij
Frank B. "Hij weet niet beter of al zijn fiscale zaken zijn conform de wetgeving
geregeld en hij wil benadrukken dat het gaat om een verdenking van de
belastingadviseur", zegt zijn woordvoerder.  

Kun je je als klant verschuilen achter je adviseur, of ben je toch ook zelf
verantwoordelijk? We vroegen het aan Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma,
advocaat gespecialiseerd in fiscaal- en strafrecht bij Jaeger Advocaten.  

Wie krijgt de schuld bij fraude? Jij of de belastingadviseur?
Dat is een vraag die niet zo makkelijk te beantwoorden is, het verschilt per geval,
zegt Huygen van Dyck-Jagersma. 

Het is vaak ingewikkeld om te bepalen wie precies wat heeft gedaan. "Het is niet
zomaar gezegd: de adviseur was fout, dus jij was dat ook", zegt ze. "In het
strafrecht moet jou persoonlijk een verwijt kunnen worden gemaakt, dus opzet van
de adviseur kan niet aan jou worden toegerekend."

Dj Afrojack. Beeld © ANP
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"Het fiscale strafrecht is bovendien minder zwart-wit dan het 'gewone' strafrecht",
legt ze uit. De vraag is vaak niet óf je iets hebt gedaan of niet, maar met welke
kennis en intenties je bijvoorbeeld een onjuiste aangifte hebt gedaan. De vraag is:
was er opzet in het spel?

"Op het moment dat je een adviseur
inhuurt en daarbij in de keuze en samenwerking zorgvuldig bent geweest en niet,
bijvoorbeeld, de belastingadviseur op de hoek hebt gevraagd voor het opzetten
van ingewikkelde constructies, dan mag je erop vertrouwen dat het goed zit", zegt
ze.

Vaak is er wel een goede reden om een klant bij een strafrechtelijk
belastingonderzoek naar een adviseur te betrekken, bijvoorbeeld als getuige.

Wat nu als je toch een boete krijgt of een fikse naheffing? Kun je dat
verhalen op je adviseur?
In het geval dat je een boete krijgt is het eigenlijk vrij simpel. "Dan is vastgesteld
dat je zelf fout zit", legt Huygen van Dyck-Jagersma uit. Dan moet je die boete ook
gewoon betalen en is dat geen schade die je bij je adviseur kunt claimen.

Het kan ook zo zijn dat je een flinke naheffing krijgt en ook die moet gewoon
worden betaald. "Het uitgangspunt is dat belasting geen schade is", zegt ze. Heeft
je adviseur ervoor gezorgd dat je minder belasting hoefde te betalen maar bleek
dat illegaal, dan moet je die ontdoken belasting alsnog betalen.

"Dat is anders als je door een achteraf 'fout' advies iets gedaan hebt waardoor je
belasting moet betalen die had kunnen worden vermeden. Dat is wel schade", zegt
ze. 

Hoe zit het als je zelf een deskundige inhuurt?
De Belastingdienst is duidelijk. "Als u iemand machtigt aangifte inkomstenbelasting
te doen voor u, blijft u wel zelf verantwoordelijk voor uw aangifte", stelt de dienst op
de site.   

In principe is dat ook zo, zegt Huygen van Dyck-Jagersma. "Ja, je bent
verantwoordelijk, maar je mag er wel een deskundige bij inschakelen."

Maakt die deskundige een fout en krijg je een naheffing, dan moet je betalen.
"Maar een boete kun je niet zomaar krijgen, ook daarvoor geldt dat jou persoonlijk
een verwijt moet kunnen worden gemaakt", zegt ze.

Bron • RTL Z / Loek Essers

sponsored

Game, Set en superslag
In Mario Tennis Aces stapt Mario het veld
op en strijdt tegen allerlei personages in
spannende wedstrijden. Speel alleen of
samen met familie. Gebruik de controller
als écht racket in Dynamisch duel.

Lees meer op de officiele Nintendo
Switch website

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen/praktische_informatie/digid_machtigen/u_wilt_iemand_anders_uw_aangifte_laten_doen/u_wilt_iemand_anders_uw_aangifte_laten_doen
http://www.adfactor.nl/
https://www.rtlz.nl/life/personal-finance/draait-afrojack-op-voor-mogelijk-gesjoemel-van-zijn-belastingadviseur#
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsu6xDr1MJU7hT5eEBoRlBKnN2icow37sORl7vwZWADJwfU90NQwYk2iZMRvpt-n_YUloDj4N8qdbSrNxFG518IsOk99Y40COMIOozZ3ycpqn7zYCmrJBnVbM6Ju6TSLGrvz02AS5LNWw6d3HS98gqbS4fX0ZGBwHLUDAYQWohlF3YJXcyO618M3pdWlW3y47YO5V3GGmkUMy3UnQQz8emgr5q4YEO0dX5cFZWDKOS0GMbgH18Z4Y5T9s2blJC6N&sai=AMfl-YQZejUeRu0bHSM4UFZRCkIzPmy1RAiYp8vujiwTJGBYMVYcrNfDBQ8PiZSaPLcHs2JQpRpHYEVsaJLi9BJVeFTehv0M6X2cPprTaSpet47qtJVxfHK11BWc6-nc&sig=Cg0ArKJSzNMinlhZJ6UaEAE&urlfix=1&adurl=https://track.adform.net/C/?bn=23524268

