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Samenvatting
In de woning van belanghebbende (X) is een hennepkwekerij aangetroffen. X is door de strafrechter veroordeeld voor hennepteelt en
diefstal van energie. In het BOOM-rapport is het wederrechtelijk verkregen voordeel vastgesteld op ruim € 50.000. X heeft aangifte
IB/PVV voor het jaar 2009 gedaan naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 2.069. Bij het opleggen van de aanslag
IB/PVV 2009 heeft de inspecteur het belastbaar inkomen verhoogd met het bedrag aan wederrechtelijk verkregen voordeel volgens het
BOOM-rapport. Bij de uitspraak op bezwaar is het belastbaar inkomen verminderd. In de strafprocedure heeft het hof, na verwijzing door
de Hoge Raad, de ontnemingsvordering afgewezen, omdat onvoldoende is gebleken dat X financieel voordeel heeft genoten. In geschil
is of X inkomsten heeft genoten uit hennepteelt.
Rechtbank Gelderland sluit zich aan bij het oordeel van de rechter in de strafrechtelijke ontnemingsprocedure dat niet bewezen is dat X
inkomsten heeft genoten uit hennepteelt. De inspecteur heeft geen andere of nieuwe feiten aangevoerd dan die zijn beoordeeld door de
strafkamers van het hof en de Hoge Raad. Ook zijn geen andere argumenten naar voren gebracht. Nu de inspecteur uitsluitend heeft
verwezen naar de strafrechtelijke procedure, ziet de rechtbank geen aanleiding om tot een ander oordeel te komen omtrent de vraag of
het aannemelijk is dat X inkomsten heeft genoten uit hennepteelt. De inspecteur heeft aldus niet aannemelijk gemaakt dat X de vereiste
aangifte niet heeft gedaan of dat X aangifte heeft gedaan tot een te laag bedrag. De aanslag wordt verminderd conform de aangifte van
X.
(Beroep gegrond.)

Commentaar
De omkering en verzwaring van de bewijslast kan – onder andere – worden toegepast als de belastingplichtige niet de vereiste aangifte
heeft gedaan. Van het niet doen van de vereiste aangifte is sprake als de belastingplichtige (i) in het geheel geen aangifte doet hoewel
hij daartoe door de inspecteur is uitgenodigd, (ii) de aangifte retour stuurt, maar daarin formeel onjuiste gegevens verwerkt of (iii) zowel
absoluut als relatief bezien een aanzienlijk te lage aangifte indient.
Deze laatste optie deed zich in deze zaak voor, aldus de inspecteur. Daarbij is van belang dat de inspecteur volgens de normale regels
van stelplicht en bewijslast aannemelijk moet maken dat de belastingplichtige niet de vereiste aangifte heeft gedaan. De inspecteur
stelde daartoe, onder verwijzing naar het politiedossier en het strafrechtelijk onderzoek, dat de belastingplichtige inkomsten uit een
hennepkwekerij had genoten.
In de strafzaak is de belastingplichtige door de strafrechter veroordeeld voor hennepteelt en diefstal van elektriciteit. De strafrechter
oordeelde dat ‘wettig en overtuigend’ is bewezen dat de belastingplichtige deze feiten heeft begaan. De strafrechter moest echter ook
een oordeel vellen over de vraag of de belastingplichtige voordeel had genoten uit deze strafbare feiten (ontnemingsprocedure).
In een ontnemingsprocedure geldt dat niet ‘wettig en overtuigend’ moet worden bewezen dat voordeel is genoten, maar dat dit
aannemelijk is geworden. De bewijslast wordt op redelijke en billijke wijze verdeeld tussen het Openbaar Ministerie en de
belastingplichtige. De strafrechter oordeelde in eerste instantie dat aannemelijk was geworden dat de belastingplichtige voordeel had
genoten. Over dit oordeel heeft de belastingplichtige tot aan de Hoge Raad geprocedeerd. De Hoge Raad vernietigde de eerder
veroordelende vonnissen en verwees de zaak terug naar het hof. Het hof oordeelde in tweede instantie dat onvoldoende was gebleken
dat de belastingplichtige financieel voordeel heeft genoten uit de hennepkwekerij. De ontnemingsvordering werd afgewezen.
Op basis van dezelfde feiten en omstandigheden wilde de inspecteur vervolgens toch een voordeel uit de hennepkwekerij bij de
belastingplichtige in de heffing betrekken. Rechtbank Gelderland oordeelt in de onderhavige beroepsprocedure dat de inspecteur niet
tot deze belastingheffing kan overgaan. De rechtbank acht daarbij van belang dat als in de strafzaak op basis van dezelfde feiten en
omstandigheden niet aannemelijk is geworden dat voordeel is genoten én de inspecteur geen nieuw c.q. ander bewijs aanlevert, de
fiscale rechter de strafrechter volgt in zijn oordeel.
In HR 27 april 2012, nr. 11/02847, NTFR 2012/1366, is geoordeeld dat geen rechtsregel ertoe verplicht om aan te sluiten bij het oordeel
van de rechter in de ontnemingsprocedure. Daarmee laat de Hoge Raad de mogelijkheid open dat een fiscale rechter wel aansluiting
zoekt. Van die mogelijkheid heeft Rechtbank Gelderland in deze zaak terecht gebruikgemaakt.

[1] Mr. M.H.W.N. Lammers is advocaat bij Jaeger advocaten-belastingkundigen te Amsterdam.
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