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Advocaten en fiscalisten hekelen dreiging met 3O€~% boete oo staatssecretaris De Jager van Financiën
Martin Visser
Brussel
Advocaten en fiscalisten zijn het
niet eens met de manier waarop
staatssecretaris Jan Kees de Jager
van Financiën zwartspaarders
schrik aanjaagt. sommigen me
nen zelfs dat hij onjuiste infonna
de verstrekt in de hoop dat spaar
ders met geheim vermogen in het
buitenland zich uit eigen bewe
ging bij de fiscus melden.
Dat blijkt uit een rondgang van
deze krant langs diverse deskundi
gen. ‘De Jager is vooral bezig met
een psychologische oorlogvoering
en met mensen bang te maken’,
zegt hoogleraar fiscale economie
Peter Kavelaars aan de Erasmus

Universiteit en verbonden aan be
lastingadviesbureau Deloitte. ‘Ik
vraag me af ofje dat als fiscus zo
moet doen.’
De Jager maakte afgelopen
weekend bekend dat een record
aantal mensen zich bij de fiscus
heeft gemeld om gebruik te ma
ken van de inkeerregeling. Zij be
talen dan voor twaalf jaar nahef
fing en ontlopen boetes. De staats
secretaris wil die boetes verdrie
voudigen tot 300% van de nahef
fing en rente en op termijn de in
keerregeling afschaffen.
Lars Møller, advocaat en fisca
list van advocatenkantoor Wladi
miroif& Waling, vindt dat DeJager
‘een onjuiste en simplistische
voorstelling’ van zaken geeft. Zo
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Staatssecretaris De Jager wil
spaarders die gepakt worden
fors beboeten: niet 100% van
naheffing en rente maar 300%

hekelt MØller de suggestie dat de
staatssecretaris de boetes op
zwartsparen zomaar kan verho
gen. ‘Daar zal hij eerst een wets
voorstel voor in moeten dienen.
Daar gaat bij het parlement dus
ook behoorlijk wat tijd overheen.’
Ook is hij tegen de hoogte van
die boete: ‘Die sanctie is zo groot,
dat overstijgt het vermogen dat
mensen in het buitenland heb
ben.’ Advocaat Cees van Bavel van
CMS Derks star Busmann noemt
een boetevan 300% ‘wel heel puni
rieP. Hij vraagtzich zelfs afofdat in
lijn zou zijn met het Europees ver
drag van de rechten van de mens.
Kavelaars meent ook dat zo’n
boete strijdigismetintemationale
rechten. ‘Een boete moet in ver-

houding staan tot de overtreding.
DeJagerzou een boete van 300% in
de regelgeving op kunnen nemen,
maar dan is het nog ondenkbaar
dat de rechter zo’n boete ook zou
honoreren.’ Hij vindt De Jagers
dreigement met deze boete ‘niet
passend’.
Advocaat MØller vindt dat De Ja
ger mensen met een buitenlands
vermogen nu zwaar onder druk zet
om gebruik te maken van de in
keerregeling. ‘Maar mijn bood
schap is: pas op, want aan die rege
ling zijn voorwaarden verbonden.
Zo moeten mensen tot twaalfjaar
terug informatie verschaffen over
hun bankvermogens. Maar die in
formatie is er soms helemaal niet
meer.’ Dan belanden spaarders

alsnog in juridische procedures,
aldus MØller.
Landen met een bankgeheim
zoals Zwitserland en Luxemburg
staan onder zware internationale
druk. DeJager eistvan deze landen
dat ze informatie gaan verschaffen
over vermogens van Nederlandse
spaarders. Elke keer als dit onder
werp in de media komt, melden
zich meer zwartspaarders bij de
fiscus voor de inkeerregeling.
‘Hetis devraagofhij niettehard
op de trom slaat’, zegt Van Bavel.
‘Je moet mensen wel realistisch
blijven informeren.’ Kavelaars: ‘Ik
zou dit nog net geen chantage wil
len noemen, maar het riekt er wel
een beetje naar. Ik vind dat je dat
als overheid niet moet doen.’

