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Inleiding

A.H. Klip en J.A.E. Vervaele

1.1 Algemeen onderzoekskader

Op nationaal vlak zijn de transprocedurele osmose en interactie tussen bestuurs-

rechtelijke en strafrechtelijke handhaving zich aan het voltrekken. Het is hoog tijd

om die sfeerovergang naar het transnationale niveau door te trekken. Immers, de

Europese economische integratie (socio-economic integration) heeft steeds meer

behoefte aan juridische instituties, instrumentarium en rechtswaarborgen die

het sociaal-economisch recht in een transnationale context moeten handhaven

(justice integration). De vraag naar de vormgeving van de bestuursrechtelijke en

strafrechtelijke samenwerking tussen de justitiële en bestuurlijke instanties van de

EU-lidstaten op het gebied van de fraudebestrijding is een vraag naar de juridische

vormgeving van de transnationale samenwerking in een Europese rechtsruimte in

ontwikkeling. Deze vraag heeft zowel supranationale componenten (communautair

recht en Unierecht) als uitgesproken nationaalrechtelijke componenten.

Op dit moment is het instrumentarium voor transnationale rechtshandhaving

gebrekkig en versnipperd, en dit zowel op nationaal als op Europees niveau. Qua

nationale vormgeving staat de wederzijdse administratieve bijstand bijvoorbeeld

nog in de kinderschoenen. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft deze pro-

blematiek over het hoofd gezien en in de bijzondere wetgeving is de regeling eerder'

uitzondering dan regel (zie de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de

heffing van belastingen/wIB en de Wet Uitvoering EG-mededingingsverordeningen).

Vanuit Europees perspectief is er in EU-kader voor specifieke beleidsterreinen (land-

bouw, douane, fiscaliteit) voorzien in vormen van administratieve handhavings-

samenwerking, die zich in een aantal gevallen ook uitstrekken tot strafrechtelijke

handhaving. Aan strafrechtelijke kant bestaat het arsenaal aan verdragen van de

Raad van Europa, van de Europese Politieke Samenwerking en van de derde pijler.

Hierbij dient gewezen te worden op belangrijke ontwikkelingen. In het kader van de

eerste pijler is er bij fraudebestrijding volop sprake van een horizontale aanpak.

Daarbij worden instrumenten ontwikkeld die:

- een raamkader opleveren voor de wederzijdse administratieve bijstand;

- de sfeerovergang naar de strafrechtelijke weg mede reguleren (zowel qua

onderzoeksdaden als qua bewijs).
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Een voorbeeld hiervan is verordening 515/97. In het kader van de derde pijler

worden conventies uitgewerkt (zoals de Napels 11-douaneconventie en het EU-

verdrag inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken van 29 mei 2000) die proactieve

onderzoeksdaden reguleren en ruimte bieden voor het inzetten van de rechtshulp

voor bepaalde vormen van bestuursrechtelijke handhaving. Kortom: met het

verdwijnen van de absolute schotten tussen de handhavingsregimes ontstaan niet

alleen vormen van osmose in de nationale rechtssfeer maar ook in de transnationale

dimensie.

De Europese ontwikkeling heeft niet alleen het instrumentarium grondig veranderd

maar heeft ook de instituties beïnvloed. De handhavingsinstituties werken niet meer

alleen binnen de juridische grenzen van de natie of staat. Zij vormen onder invloed

van de regionalisering en globalisering netwerken van Europese en nationale hand-

havingsorganen, ondersteund door geautomatiseerde systemen (beurs, douane,

witwassen, afvalstoffen). Deze horizontale samenwerking wordt gecomplementeerd

met nieuwe supranationale instituties die ondersteunende en soms ook operatio-

nele handhavingsbevoegdheden ontplooien (Europol en OLAF). Op die wijze ont-

staan ook nieuwe en operationele vormen van verticale samenwerking.

Van belang voor dit onderzoek is dat het huidige recht inzake internationale samen-

werking enkele klassieke concepten van samenwerking niet meer onverkort hand-

haaft. In het verleden vond internationale samenwerking uitsluitend plaats tussen

soevereine staten. Inmiddels zijn er multilaterale samenwerkingsverbanden, mede

aangestuurd door het EG-recht en Unie-recht, die hun gevolgen laten gelden op het

samenwerkingsinstrumentarium en de samenwerkingsinstituties, en daarmee ook

op de waarborgen. Het klassieke onderscheid tussen strafrechtelijke samenwerking

(rechtshulp) en bestuursrechtelijke samenwerking (wederzijdse administratieve

bijstand) is met name op het vlak van gegevensverkeer en het stellen van onder-

zoeksdaden (rogatoire commissies bijvoorbeeld) diffuus geworden. Traditioneel

werd het belang van dit onderscheid gevormd door het karakter van de procedure

die aan de samenwerking ten grondslag lag. Het strafprocesrecht was gericht op

strafrechtelijke sanctionering, het bestuursprocesrecht primair op heffingen en

terugvorderingen en in een aantal gevallen op bestuurlijke punitieve sancties. De

strafrechtelijke procedure kent aan de betrokkenen meer waarborgen en rechts-

middelen toe. Wat verdachten betreft kan niet van een 'medewerkingsplicht' maar

hooguit van een 'duldingsplicht' worden gesproken. Zowel bij de toepassing van

dwangmiddelen als bij andere vormen van assistentie liggen aan procedures die

aanleiding kunnen geven tot administratieve bijstand andere vooronderstellingen

ten grondslag. In deze procedures bestaan controlebevoegdheden voor de staat, die

door middel van een medewerkingsplicht kunnen worden afgedwongen. Anders

dan in het strafrecht hoeft niet reeds het vermoeden te bestaan dat een bepaalde
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wettelijke regeling is overtreden. De dwangmiddelen ten opzichte van zaken en

personen zijn in het bestuursrechtelijk traject echter beperkt(er).

Heden ten dage neemt de bestuursrechtelijke punitieve handhaving evenwel een

hoge vlucht en is er in veel landen sprake van gemengde handhavingssystemen

(én bestuursrecht én strafrecht). Om die reden is het aangewezen de verhouding

tussen rechtshulp in strafzaken en wederzijdse administratieve bijstand zowel qua

instrumenten als qua rechtswaarborgen te herijken. Dit roept fundamentele vragen

op over het beginpunt, de reikwijdte van bevoegdheden, het handhavingsdoel,

sfeercumulatie en sfeerovergang, waarborgen enzovoort.

1.2 Afbakening onderzoek en probleemstelling

3

De brede onderzoeksthematiek die hierboven is geschetst, dwingt ons inziens tot

een aantal beperkingen in verband met de uitvoerbaarheid van dit onderzoek. In de

eerste plaats is gekozen voor een thematische beperking. Het materiële toepassings-

gebied in dit onderzoek is fraudebestrijding'. Dit ruime begrip heeft hier betrekking

op EG-fraude, dus op materies die bepalend zijn voor de inkomsten en uitgaven van

de EG-begroting, uiteraard voorzover er sprake is van een transnationale dimensie.

Voor een materieelrechtelijke definitie van EG-fraude kan worden verwezen naar

verordening 2988/95 en naar de Conventie tot bescherming van de financiële

belangen van de gemeenschap. Voor de EG-inkomsten en EG-uitgaven spelen het

douanerecht, fiscaal recht en landbouwrecht een essentiële rol. Het zijn bij uitstek

de terreinen waar de overgangsproblematiek tussen wederzijdse administratieve

bijstand en rechtshulp in strafzaken op zijn scherpst speelt en waar ook de belang-

rijkste ontwikkelingen gaande zijn. Dit heeft tot gevolg dat andere vormen van

fraude, zoals beursfraude of witwassen, buiten het onderzoek vallen. Voor de

belastingsector staat de omzetbelasting (BTW) centraal, zij het dat het communau-

tair recht de instrumenten van de richtlijn voor samenwerking op het gebied van

directe belastingen (richtlijn 77/799) ook toepasselijk heeft verklaard op het gebied

van indirecte belastingen (zie richtlijn 79/1070). Voor het douanerecht en land-

bouwrecht dient in eerste instantie met name te worden gedacht aan import (eigen

middelen van de Gemeenschap) en export van (landbouw)goederen, voornamelijk

restituties. Alle bijzondere douaneprocedures (zoals veredeling) en antidumping-

heffingen spelen echter ook een rol in dit verband.

Ten tweede is het onderzoek beperkt tot vier EG-landen: Nederland, Duitsland, het

Verenigd Koninkrijk (Engeland en Wales) en Frankrijk. Deze landen hebben uiteen-

lopende juridische tradities. Dit leverde vooral voor de rechtsvergelijking voldoende

materiaal op voor aanbevelingen aan Nederland en andere lidstaten.

Ten derde is het onderzoek opgezet als een inventariserende rechtsvergelijkende

studie. Dit betekent dat het niet de doelstelling was om diepteonderzoek te ver-

richten en een alomvattende monografie over dit juridisch leerstuk op te stellen.
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Er worden evenmin concrete voorstelen tot wetgeving gedaan. Het gaat in dit onder-

zoek om het verkennen en juridisch analyseren van het probleemveld, met als doel

de knelpunten juridisch helder te krijgen en op basis van dit inzicht aanbevelingen

te doen voor de Nederlandse vormgeving van transnationale bestuursrechtelijke en

strafrechtelijke samenwerking op het terrein van de fraudebestrijding. Uitgangspunt

hierbij was dat de aanbevelingen werkbaar moeten zijn in een model van Europese

regionale integratie, ook op het vlak van transnationale samenwerking.

Ten vierde dwingt de vraagstelling tot een afbakening. Er zijn twee categorieën

deelvragen. De eerste (grotere) categorie vragen betreft aspecten van de afbakening

tussen wederzijdse administratieve bijstand en rechtshulp in strafzaken. Deze bij-

stand of rechtshulp heeft grofweg betrekking op verkeer van handhavingsgegevens

(op verzoek, spontaan en automatisch) en op onderzoekshandelingen (met even-

tuele participatie van buitenlandse inspecteurs). Deze vragen dienen te worden

bestudeerd in het licht van horizontale en verticale samenwerking, respectievelijk

tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en de Unie. Voorts gaat bijzon-

dere aandacht uit naar de sfeerovergang en/of sfeercumulatie van bestuursrechte-

lijke en strafrechtelijke bevoegdheden en naar de juridische vormgeving en praktijk

van diagonale samenwerking tussen bestuursrechtelijke autoriteiten en justitiële

autoriteiten. Deze diagonale vorm kan voorkomen in een horizontale én in een

verticale relatie.

De tweede categorie vragen heeft betrekking op de vraag of gegevens uit het

buitenland in een nationale procedure mogen worden gebruikt. Deze categorie

vragen vloeit weliswaar voort uit de eerste categorie maar is toch van een andere

orde. Het gaat hier namelijk niet zozeer om de samenwerking als wel om de wijze

waarop nationale bewijsstelsels omgaan met bewijs uit het buitenland en de mate

waarin er ruimte is voor bewijs dat is verkregen uit sfeerovergang en/of cumulatie.

Bij de sfeerovergang staat naast de instrumentaliteit ook het waarborgkarakter

centraal.

Deze beschouwingen hebben geleid tot de volgende onderzoeksvragen, die deels

van theoretische en deels van empirisch-praktische aard zijn. Deze vragen hebben

betrekking op nationale juridische bronnen en praktijken en op juridische bronnen

en praktijken op het niveau van de eerste en derde pijler van het Unie-verdrag

(supranationale regulering):

1 Op welke wijze is in de (vier) EU-lidstaten de strafrechtelijke en bestuursrechte-

lijke handhaving van regelgeving op het gebied van de handhaving van douane-,

landbouw- en fiscale voorschriften geregeld? Analyse van wetgeving, jurispru-

dentie en doctrine.

2 Op welke wijze is in de (vier) EU-lidstaten de bestuursrechtelijke en strafrechte-

lijke horizontale handhavingssamenwerking tussen de bestuurlijke en justitiële

autoriteiten geregeld? Analyse van wetgeving, jurisprudentie en doctrine.
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3 Op welke wijze is in de (vier) EU-lidstaten de verticale handhavingssamenwer-

king tussen de nationale bestuurlijke en justitiële autoriteiten en de Europese

Commissie geregeld? Analyse van wetgeving, jurisprudentie en doctrine.

4 Op welke wijze is de nationale regelgeving onder de punten 1, 2 en 3 genor-

meerd door communautair recht en/of Unie-recht of zijn er bevoegdheden

gecreëerd voor de Europese autoriteiten?

5 Welke ruimte biedt de nationale en supranationale regulering van wederzijdse

administratieve bijstand voorbijstand' in de opsporingssfeer? En vanaf welk

moment van de opsporing dient te worden overgegaan tot 'rechtshulp'?

6 In hoeverre bestaat de mogelijkheid om binnen een lopend strafrechtelijk

onderzoek gebruik te maken van wederzijdse administratieve bijstand? En tot

welk moment?

7 Hoe zijn de eigen handhavingsbelangen van de bestuursrechtelijke én strafrech-

telijke handhaving beschermd bij vormen van diagonale samenwerking?

8 In hoeverre kan strafrechtelijk verkregen informatie op basis van wederzijdse

administratieve bijstand worden verstrekt aan het buitenland?

9 In hoeverre mogen stukken die op basis van wederzijdse administratieve

bijstand zijn verkregen, worden gebruikt als bewijs in het strafprocesrecht?

10 Waar doen zich de knelpunten voor in de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke

handhaving met betrekking tot de horizontale en verticale samenwerking tussen

bestuurlijke en justitiële autoriteiten?

11 Welke oplossingsrichtingen kunnen voor deze knelpunten worden aangedragen?

1.3 Methodologie, samenstelling onderzoeksgroep en verantwoording

Het onderzoek is verricht aan de hand van literatuurstudie en analyse van recht-

spraak en wetgeving van de betrokken landen. De landenonderzoekers hebben in

het betrokken land vraaggesprekken gevoerd met verschillende gesprekspartners

die in het werkveld werkzaam zijn. Een overzicht van deze gesprekspartners is als

bijlage opgenomen. Het onderzoek is verricht tussen 1 november 1998 en 1 mei

2000. In deze periode is de begeleidingscommissie zeven keer bijeengekomen. Het

onderzoek stond onder leiding van prof. mr. J.A.E. Vervaele - hoogleraar economisch

en financieel strafrecht en directeur van het Centrum voor Rechtshandhaving en

Europese Integratie - en dr. A.H. Klip, universitair hoofddocent strafrecht. De

landenonderzoekers waren mr. N.M. Dane, dr. O.J.D.M.L. Jansen en dr. A.J. Berg. De

taken waren als volgt verdeeld: mevrouw Dane heeft Nederland onderzocht, de heer

Jansen Duitsland, de heer Vervaele Frankrijk en mevrouw Berg Engeland en Wales.

De door hen opgemaakte landenrapporten zijn opgenomen in hoofdstuk 3 tot en

met 6. De heren Vervaele en Klip waren belast met de algehele onderzoeksleiding en

zijn eerstverantwoordelijk voor de hoofdstukken 1, 2, 7 en 8.
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De begeleidingscommissie - voorgezeten door mr. G.J.A.M. Botman (parket

Alkmaar) - had de volgende leden:

- mr. P. Menger, later vervangen door mr. A. Scholten en mr. J.W. Huijsson

(ministerie van Financiën);

- mr. E.H.N. Timmers (FIOD);

- dr. D.J.M.W Paridaens, later vervangen door mr. M.L.S.H. Groothuijse

(ministerie van Justitie);

- mr. L. de Jonge, later vervangen door mr. S. Goedhart (parket Rotterdam);

- dr. P. Albers (WODC), later vervangen door mr. A.M.M. van Breugel.
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2

Supranationale normen voor

administratieve en strafrechtelijke

samenwerking

A.H. Klip en J.A.E. Vervaele

2.1 Normering en institutionele context

De strafrechtelijke en administratiefrechtelijke samenwerking beweegt zich op het

snijvlak van verschillende rechtsinstrumenten. Zowel liet volkenrecht en gemeen-

schapsrecht als nationaal straf(proces)recht en administratief recht oefenen er

invloed op uit. Dit komt de overzichtelijkheid in de praktijk niet ten goede. Daaraan

zijn niet alleen de veelheid aan rechtsinstrumenten maar ook de verschillende

doorwerking van volkenrecht en gemeenschapsrecht debet. Voorts is de verhouding

tussen volkenrecht en gemeenschapsrecht diffuus. Enkele begrippen die in dit

krachtenveld relevant zijn, verdienen daarom nadere toelichting.

2.1.1 Volkenrecht

Inlichtingen buitenlands recht

Dit verdrag van 7 juni 1968 (Trb. 1968, 142) voorziet in de mogelijkheid van de

bevoegde buitenlandse autoriteit inlichtingen te verkrijgen over het recht in het

betreffende land. Sinds het protocol van 15 maart 1978 (Trb. 1979, 165) kan het

verdrag ook worden gehanteerd om inlichtingen te verkrijgen over buitenlands

strafrecht.

Protocol

Een protocol vult een verdrag aan met nieuwe bepalingen. Het komt op dezelfde

wijze tot stand en heeft dezelfde binding als een verdrag.

Verdrag

Een verdrag is een volkenrechtelijke overeenkomst tussen twee of meer staten. Het

bindt de staten die het verdrag hebben goedgekeurd (geratificeerd). Voorverdrag'

worden ook wel de termen 'overeenkomst', 'conventie' en 'agreement' gehanteerd,
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met dezelfde juridische binding. Artikel 93 en 94 van de Grondwet bepalen de

positie van het verdrag in de Nederlandse rechtsorde. Verdragsbepalingen die

naar inhoud iedereen kunnen verbinden, zijn rechtstreeks toepasselijk. Wettelijke

bepalingen dienen buiten toepassing te worden gelaten als zij in strijd zijn met

een verdrag. Dwangmiddelen kunnen op burgers alleen worden toegepast als de

verplichtingen uit een verdrag zijn omgezet in een wet in formele zin (HR 9 januari

1998, Ni 1998, 724). De mate waarin het verdrag rechtstreeks (zonder omzetting in

het nationale recht) rechten en/of verplichtingen voor de burger in het leven roept,

verschilt van staat tot staat (al naar gelang de inrichting van het constitutionele

recht).

Verdragsconflicten

Het Weense Verdrag inzake het Verdragenrecht (23 mei 1969, Trb. 1977, 169) geeft

onder andere regels over het oplossen van conflicten tussen bepaalde verdragen.

Verklaring

In een verklaring bij een verdrag geeft een staat aan hoe deze een (term uit een)

bepaald artikel interpreteert.

Voorbehoud

In een voorbehoud bij een verdrag geeft een staat aan dat deze een bepaald artikel

of een gedeelte uit het verdrag niet wenst toe te passen.

2.1.2 Unierecht

8

Derde pijler

Deze pijler heeft een intergouvernementele structuur. Dit betekent dat besluiten en

rechtsinstrumenten alleen totstandkomen bij unanieme besluitvorming door de

regeringen van de lidstaten. Sinds het Verdrag van Amsterdam (1997) kent de derde

pijler vier rechtsinstrumenten: gemeenschappelijke standpunten, kaderbesluiten,

besluiten en overeenkomsten (artikel 34). Voorts bestaan er nog instrumenten uit de

tijd van het Verdrag van Maastricht: gemeenschappelijke optredens (artikel K.3). Het

Verdrag van Amsterdam bevat geen bepalingen over de onderlinge verhouding van

derdepijlerinstrumenten of de verhouding tussen eerstepijlerrecht en derdepijler-

recht. De handhavingsverplichting van het gemeenschapsrecht strekt zich niet uit

over het derdepijler- of Unie-strafrecht.

Eerste pijler

Dit is de aanduiding van de klassieke Europese Gemeenschap. Het recht van de

eerste pijler is samengesteld uit het EG-Verdrag, verordeningen en richtlijnen. De

Commissie heeft hier haar bevoegdheden van toezicht en controle op de hand-
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having van het gemeenschapsrecht door de lidstaten. Sinds het arrest-Van Gend en

Loos (1962) van het Hof van justitie van de EG staat vast dat het gemeenschapsrecht

een geheel eigen rechtsorde creëert en rechtstreeks doorwerkt in de nationale

rechtsorde.

Europese Politieke Samenwerking

Deze samenwerking kan worden gekenschetst als een voorloper van de Europese

Unie. Zij heeft geleid tot zes verdragen over internationale strafrechtelijke samen-

werking die geen van alle in werking zijn getreden. Wel worden enkele van deze

verdragen door Nederland in de relatie met sommige andere lidstaten voorlopig

toegepast.

Europese Unie
De Unie is opgericht bij het Verdrag van Maastricht (1992). Zij omvat drie pijlers. De

eerste betreft de klassieke Europese Gemeenschap. De tweede regelt het gemeen-

schappelijk buitenlands en defensiebeleid. In de derde pijler heeft de justitiële en

politiële samenwerking in strafzaken een plaats gekregen.

Richtlijn

Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke

lidstaat waarvoor zij bestemd is, maar aan de nationale instanties wordt de

bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen (artikel 249 - 189 oud - van het

EG-Verdrag). Aan de lidstaten wordt een bepaalde termijn gegund om zo nodig

uitvoeringswetgeving in te voeren. De burger kan rechtstreeks voordelen aan de

richtlijn ontlenen. Op de burger kunnen echter geen verplichtingen rusten die niet

eerst in de nationale wetgeving zijn omgezet.

Schengen

Er zijn twee verdragen van Schengen. Het Akkoord (1985) en de Uitvoeringsovereen-

komst (1990). Voor de praktijk is de Uitvoeringsovereenkomst het meest van belang.

In deze overeenkomst is de afschaffing van de grenscontroles overeengekomen

(artikel 2). De overige bepalingen bevatten compenserende maatregelen over

asiel- en vluchtelingenbeleid. Het verdrag bevat tevens belangrijke bepalingen

over de politiële en justitiële samenwerking. Via een protocol bij het Verdrag van

Amsterdam is het gedeelte van de Uitvoeringsovereenkomst over asielrecht tot

eerstepijlerrecht verheven. Verdere ontwikkeling van de bepalingen over politiële

en justitiële samenwerking vindt plaats volgens de besluitvoriningsstructuur van de

derde pijler. Hierin is een bijzondere positie toegekend aan het Verenigd Koninkrijk,

Ierland en Denemarken en aan de niet-EU-leden IJsland en Noorwegen.



Hoofdstuk 2

Verordening

Een verordening heeft algemene strekking. Zij is verbindend in al haar onderdelen

en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat (artikel 249 - 189 oud - van het EG-

Verdrag). Afhankelijk van de stand van het nationale recht is uitvoeringswetgeving

vereist.

2.2 Wederzijdse administratieve bijstand binnen de Europese Unie

2.2.1 Inleiding: historische ontwikkeling

10

In tegenstelling tot bij het civielrechtelijke en strafrechtelijke terrein is er op het

terrein van de administratiefrechtelijke samenwerking geen sprake van enige traditie

in Europa. In de jaren zeventig zijn in het kader van de Raad van Europa weliswaar

twee conventies uitgewerkt voor de administratieve samenwerking, maar in de

praktijk hebben ze weinig waarde door de te vage inhoud en de beperkte ratificatie.1

Voorzover er sprake is van verdragsrecht voor de administratieve samenwerking

hebben we in hoofdzaak te maken met twee financieel-materiële terreinen, fiscali-

teit en douane, niet toevallig de hoofdonderwerpen van ons onderzoek. Met name

na de Tweede Wereldoorlog zijn er zeer veel dubbele belastingverdragen totstand-

gekomen en in 1967 is in de overeenkomst van Napels een regeling uitgewerkt voor

de douanesamenwerking.

Op nationaal vlak is de juridische uitwerking van de administratiefrechtelijke

samenwerking problematisch. In veel lidstaten is er geen formele regelgeving op

dit terrein. Een algemene samenwerkingsplicht is slechts in uitzonderingsgevallen

geregeld en er is evenmin sprake van een algemene wet op de bijstandsverlening.

Op fiscaal en douanegebied zijn er sporadisch verwijzingen in de nationale wet-

geving naar de wederzijdse administratieve bijstand. Ook in het communautair

recht is de thematiek van de administratiefrechtelijke samenwerking slechts laat

tot ontwikkeling gekomen. Decennialang is aandacht besteed aan het uitwerken

en institutionaliseren van de economische integratie; pas in de jaren negentig is

er aandacht ontstaan voor de noodzaak tot samenwerking tussen de nationale

administraties in het kader van het verdiepingsproces van de Europese integratie.

Het Sutherland-report over de interne markt na 1992 (SEC 1992) en de follow-ups,

zoals het rapport On the development of administrative cooperation in the imple-

mentation and enforcement of community legislation in the interval market (COM

1994, 29 final; zie ook COM 1993), zijn hierbij toonaangevend geweest. Maar zelfs in

die rapporten ligt de nadruk vooral op administratieve uitvoeringstaken en komt de

1 European Convention on the Service Abroad of Documents relating to Administrative Matters,

Straatsburg, 24.X1.1977 en European Convention on the Obtaining Abroad of Information and Evidence

in Administrative Matters, Straatsburg, 15.111. 1978.
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administratieve handhaving slechts mondjesmaat aan bod. De stap van economic

integration naar justice integration is eigenlijk pas echt gezet met het Verdrag van

Maastricht, waarbij ervoor is gekozen om de justitiële samenwerking in civiele en

strafrechtelijke zaken in te bedden in de derdepijlerstructuur.

Het begrip 'wederzijdse administratieve bijstand' of 'administratiefrechtelijke

samenwerking' heeft in het Verdrag van Maastricht evenmin een plaats gekregen.

De justitiële en politiële samenwerking is geregeld in de derde pijler. Daarnaast

wordt de douanesamenwerking eveneens genoemd als een van de aangelegenheden

van gemeenschappelijk belang in het kader van de derde pijler (artikel K.1.). De

vermelding van de douanesamenwerking an sich wekt verbazing, omdat de douane-

unie en de douanesamenwerking een inherent onderdeel zijn van het EG-recht, de

eerste pijler. Alles pleit er dus voor om in de derdepijler-douanesamenwerking te

lezen: de justitiële aspecten van deze samenwerking2 en de samenwerking met

betrekking tot materies die geen deel uitmaken van de eerste pijler (wapens, drugs

enzovoort). In het Verdrag van Maastricht is er dus geen expliciete verdragsbasis

voor administratieve samenwerking. Uiteraard dwingt de toenemende integratie tot

samenwerking tussen administraties van lidstaten en wordt de regeling van samen-

werkingsvormen gebaseerd op de materiële grondslagen voor het beleidsterrein in

de eerste pijler. Zo zijn er ad-hocsamenwerkingsvormen uitgewerkt op het terrein

van levensmiddelen, veterinaire controles, geneesmiddelen (EMEA), transport van

gevaarlijke afvalstoffen (EVOA), visserij, en in de financiële sector (beurs-, bank- en

verzekeringswezen). Deze samenwerkingsvormen zijn ad hoc ingevuld per beleids-

terrein en van enige homogene aanpak is geen sprake. Zowel douane als fiscaliteit

vormt hierop een uitzondering.

Biedt het Verdrag van Amsterdam nieuwe perspectieven voor wederzijdse admi-

nistratieve bijstand? Vooreerst valt te vermelden dat er eindelijk een expliciete

grondslag wordt gecreëerd in de eerste pijler voor de administratiefrechtelijke

samenwerking en voor de douanesamenwerking. De horizontale en verticale

aspecten van zowel de administratieve samenwerking als douanesamenwerking

worden geregeld in respectievelijk artikel 66 en artikel 135 van het EG-verdrag.

Dit betekent dat dus nieuwe regulering kan worden uitgewerkt op basis van de

co-decisieprocedure. Dat staat in schril contrast met de situatie onder het Verdrag

van Maastricht, waarbij douanesamenwerkingsinstrumenten werden gebaseerd op

artikel 235,3 wat unanimiteit veronderstelt en alleen raadpleging van het Europees

Parlement. Bovendien is artikel 135 niet ingebed in de titel over de douane-unie

maar in een aparte titel X, zodanig dat de douanesamenwerking ook kan worden

2 In een aantal lidstaten hebben de douanediensten justitiële bevoegdheden.

3 Het Europees Parlement heeft dit aangevochten in zaak C-209/97, waarin wordt gesteld dat artikel 43,

100a en 113 hadden moeten worden gebruikt.
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ingezet voor andere EG-terreinen, zoals precursoren en afvaltransporten. Ook dient

te worden gewezen op het antifraudeartikel 280. Anders dan bij artikel 209a uit het

Verdrag van Maastricht kan er nu een communautair beleid worden gevoerd ter

bescherming van de financiële belangen van de EU en kan de Commissie hiertoe

ook initiatieven nemen op basis van deze grondslag. Waarbij zij aangetekend dat

uitdrukkelijk wordt gestipuleerd dat toepassing van het nationale strafrecht en de

nationale rechtsbedeling uitgesloten is van artikel 135 en artikel 280. De hoofdvraag

is wat'rechtsbedeling' betekent: begint die bij de procesgang of in de voorfase? Ook

hier is de scheidslijn tussen wederzijdse administratieve bijstand en rechtshulp in

strafzaken dus van belang. Evenmin is duidelijk wat de strekking is van de term

'nationale' in 'natoniale strafrecht'.

Het Verdrag van Amsterdam bepaalt ook dat geleidelijk een ruimte voor vrijheid,

veiligheid en rechtvaardigheid dient te worden gecreëerd (artikel 2 Unie-verdrag;

artikel 61 EG-Verdrag; Vervaele 1999a). Deze ruimte omvat zowel wetgeving in het

kader van de eerste pijler als wetgeving in het kader van de derde pijler. De

administratiefrechtelijke samenwerking en de justitiële samenwerking in civiele

zaken behoren tot de eerste pijler, de politiële en strafrechtelijke samenwerking

tot de derde pijler. De douanesamenwerking komt zowel voor in de eerste als in

de derde pijler, afhankelijk van de materiële bevoegdheid. Bovendien krijgt de

Europese Commissie meer bevoegdheden in het kader van de derde pijler, zowel

normerend als operationeel.

2.2.2 Wederzijdse administratieve bijstand als concept

Wederzijdse bijstand definiëren is niet zo eenvoudig als het lijkt. In ieder geval

dienen bij die definitie een aantal parameters te worden gebruikt. De voornaamste

lijken ons de autoriteiten, het instrumentarium, de doelen van de bijstand en de

vraag onder wiens gezag de bijstand wordt uitgevoerd. De autoriteiten zijn in

beginsel administratieve autoriteiten. Dit lijkt op het eerste zicht een eenduidig

begrip. Maar schijn bedriegt, want de definitie van'bestuursorganen' loopt van

lidstaat tot lidstaat sterk uiteen. De meldpunten in het kader van de antiwitwas-

wetgeving hebben de meest uiteenlopende juridische statuten in de lidstaten, maar

hebben onderling een vorm van bijzondere wederzijdse administratieve bijstand

die onder andere is gestoeld op een EG-richtlijn.4 Ook hebben de door het EG-recht

verplichte toezichthouders op het effectenverkeer uiteenlopende juridische vormen

in de lidstaten. De vraag is bovendien of de politiële autoriteiten, reguliere en

buitengewone, kunnen worden gerekend tot de administratieve autoriteiten. In een

aantal landen hebben die politiële autoriteiten immers niet alleen taken op het

4 Richtlijn 91/308, die gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld moet voorkomen

(PbEG 1991, L 166).
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gebied van openbareordehandhaving (police administrative) of toezichtstaken maar

ook opsporingsbevoegdheden (policejudiciaire). In de praktijk wordt vaak gewerkt

met autoriteiten die voor de desbetreffende regeling expliciet worden aangewezen

als 'erkende autoriteit'. In de praktijk kunnen dit dus erkende autoriteiten zijn met

zeer uiteenlopende regimes in de lidstaten. Voor het fiscale en douaneterrein liggen

de belastingadministratie en douaneadministraties voor de hand, maar er is een

tweepettenprobleem bij de buitengewone inspecties of opsporingsorganen. Los van

het feit dat de definitie van 'autoriteiten' dus per lidstaat sterk uiteenloopt, is die

definitie niet altijd beperkt tot organen, lichamen en instellingen van lidstaten. Ook

de Europese Commissie is onder een aantal instrumenten van wederzijdse admini-

stratieve bijstand erkend als autoriteit. De samenwerking tussen nationale diensten

en de samenwerking tussen Commissie en nationale diensten worden respectievelijk

gedefinieerd als 'horizontale samenwerking' en 'verticale samenwerking'.

Het instrumentarium kan bij wederzijdse administratieve bijstand de volgende

vormen aannemen:

- informatie-uitwisseling (automatisch, spontaan of op verzoek) tussen controle-

diensten onderling of tussen deze diensten en de Commissie;

- uitoefenen van bijzonder toezicht op personen, goederen, opslagplaatsen,

goederenbewegingen, vervoermiddelen enzovoort;

- uitvoeren van administratief onderzoek;

- uitvoeren van administratief onderzoek door multinationale onderzoekteams;

- oprichting van een netwerk van liaison-officers in de lidstaten;

- oprichting van geïnformatiseerde netwerken.

Wat de doelstellingen betreft: de wederzijdse administratieve bijstand is er in hoofd-

zaak op gericht een administratieve beschikking of administratief besluit tot stand

te brengen, die/dat mede kan inhouden dat er punitieve administratieve sancties

worden opgelegd. De wederzijdse administratieve bijstand is in beginsel niet

bedoeld voor de strafrechtelijke afdoening. Daarvoor is immers de rechtshulp in

strafzaken voorzien. Toch is de administratieve handhaving vaak het voortraject van

strafrechtelijke afdoening. Daarom moet worden bezien in welke mate de gegevens

die zijn verkregen in het kader van wederzijdse administratieve bijstand kunnen en

mogen worden gebruikt in strafprocedures. De communautaire wetgeving inzake

wederzijdse administratieve bijstand bevat normering over zowel de autoriteiten,

de instrumenten als de doelen. Sporadisch zijn in communautaire wetgeving naast

de normen over bewijsgaring ook normen aanwijsbaar over het bewijsgebruik, de

bewijsmiddelen en de bewijskracht.
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2.2.3 Horizontale wederzijdse administratieve bijstand in douane- en

landbouwzaken

14

Historische ontwikkeling en stand van zaken

In Benelux-kader werd begin jaren vijftig al gewerkt aan samenwerking binnen de

Benelux-douane-unie (Verdrag nopens de samenwerking op het stuk van douane

en accijnzen5). In 1967 sloten België, West-Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland

een overeenkomst inzake wederzijdse bijstand tussen hun respectievelijke douane-

administraties: de douaneovereenkomst van Napels6. Deze volkenrechtelijke over-

eenkomst - gericht op voorkoming, opsporing en bestrijding van strafbare feiten die

betrekking hebben op de douane - maakt geen deel uit van het EG-recht. Het feit dat

in de preambule van deze overeenkomst wordt aangevoerd dat 'strafbare feiten op

het stuk van de douanewetten (...) de doeleinden van de Verdragen tot oprichting

van de Europese Gemeenschappen in gevaar brengen', doet daar niets aan af. Dat de

Napels-douaneovereenkomst geen deel uitmaakt van het EG-recht, betekent uiter-

aard niet dat deze overeenkomst niet kan worden gehanteerd ter handhaving van

het EG-recht.

De Napels-douaneovereenkomst regelt samenwerking met het oog op:

- de juiste heffing van douanerechten en alle andere wegens in- of uitvoer

geheven belastingen;

- voorkoming, opsporing en bestrijding van strafbare feiten op het gebied van

douanewetten.

Bij dat laatste gaat het zowel om strafbare feiten bij de douaneheffingen als andere

strafbare feiten bij de in-, uit- of doorvoer van goederen (verboden, beperkingen,

controle enzovoort). Dit leidt uiteraard tot een zeer ruime omschrijving, want zowel

heffingen als douanewetten worden hier in ruime zin geïnterpreteerd. Ook douane-

heffingen bij landbouwproducten vallen onder deze definitie. De aan te wijzen

douaneautoriteiten onder de Napels-douaneovereenkomst hoeven niet beperkt te

worden tot de douanediensten. In veel lidstaten zijn ook andere handhavingsorga-

nen op economisch en landbouwterrein als erkende douaneautoriteit aangewezen.

5 Flet verdrag van 5 september 1952 (Trb. 1953, 136), herzien via bet Aanvullend protocol houdende

bijzondere bepalingen op het stuk van de belastingen. Overeenkomst inzake de administratieve en

strafrechtelijke samenwerking op het gebied van de regelingen die verband houden met de verwezen-

lijking van de doelstellingen van de Benelux Economische Unie, met Aanvullende Protocollen, Den

Haag, 29 april 1969 (Trb., 1969, 124).

6 Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, de

Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de

wederzijdse bijstand tussen de onderscheiden douane-administraties niet Aanvullend Protocol, Rome,

7 september 1967 (Trb. 1968, 172). Deze overeenkomst is vergelijkbaar met de mondiale Convention

internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les

infractions douanières (Conventie van Nairobi).
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De overeenkomst bevat zowel bepalingen over wederzijdse administratieve bijstand

als over rechtshulp in strafzaken. In de wederzijdse administratieve bijstand wordt

aandacht besteed aan gegevensverkeer, bijzonder toezicht en onderzoek in het

buitenland. Artikel 12 regelt expliciet de rechtstreekse rechtshulp in strafzaken:

'De douane-administraties van de Overeenkomstsluitende Staten stellen haar

opsporingsdiensten in de gelegenheid rechtstreekse betrekkingen te onderhouden

om door uitwisseling van gegevens de voorkoming, opsporing en bestrijding van

strafbare feiten op het stuk van de douanewetten van hun onderscheiden landen te

vergemákkelijken.'

Dat de scheiding tussen wederzijdse administratieve bijstand en rechtshulp zelfs in

de Overeenkomst niet altijd duidelijk is, moge blijken uit de redactie van artikel 13

en artikel 14:

- artikel 13:'1 / Op verzoek van de douane-administratie van een Overeenkomst-

sluitende Staat gaat de douane-administratie van de aangezochte Staat over tot

ambtelijke onderzoeken en doet zij in het bijzonder personen, gezocht in

verband met het plegen van strafbare feiten op het stuk van de douanewetten,

alsmede getuigen en deskundigen horen. Zij doet aan de verzoekende admi-

nistratie mededeling van de resultaten van deze onderzoeken. 2/ Deze onder-

zoeken worden verricht in overeenstemming met de wetten en voorschriften

welke in de aangezochte Staat van toepassing zijn.'

- artikel 14: 'De ambtenaren van de douane-administratie van een Overeenkomst-

sluitende Staat, bevoegd tot opsporing van strafbare feiten op het stuk van de

douanewetten, kunnen op het grondgebied van een andere Overeenkomstslui-

tende Staat, met goedvinden van de bevoegde ambtenaren van de douane-

administraties van die Staat, aanwezig zijn bij de ambtshandelingen welke die

ambtenaren met het oog op het opsporen en het constateren van dergelijke

feiten verrichten, wanneer deze feiten voor de eerstbedoelde administratie van

belang zijn.'

Artikel 15 en 20 regelen het bewijsgebruik. Artikel 20 bepaalt dat de gegevens mogen

worden gebruikt voor de doeleinden van de overeenkomst, hetgeen een strafrechte-

lijk traject inhoudt. Bovendien bepaalt artikel 15 dat de verkregen gegevens in rechte

als bewijs kunnen dienen, ook in justitiële procedures. De bewijskracht is een zaak

van nationaal recht. Bij de douaneovereenkomst van Napels is een protocol toe-

gevoegd dat twee weigeringsgronden bevat:

- geen verplichting om gegevens te verstrekken die zijn verkregen van financiële

instellingen;

- geen verplichting om gegevens te verstrekken die schending van een nijver-

heids-, handels- of beroepsgeheim zouden impliceren.
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In EG-kader is in 1976 richtlijn 76/308 uitgevaardigd, over wederzijdse bijstand bij

de invordering van schuldvorderingen.7 Onder de invorderingen vallen zowel ten

onrechte gedane uitgaven (restituties) als ten onrechte niet ontvangen inkomsten

(landbouwheffingen en douanerechten). In Nederland werd daarvoor de Wet weder-

zijdse bijstand bij de invordering van enkele EEG-heffingen8 ingevoerd. Deze wet

regelt niet alleen het transnationale gegevensverkeer maar ook de transnationale

invordering van schuldvorderingen en de eventuele conservatoire maatregelen. Ter

implementatie van richtlijn 79/1079 is voorts het toepassingsgebied van de Wet

wederzijdse bijstand bij de invordering van schuldvorderingen ook uitgebreid tot de

omzetbelasting.10

Begin jaren tachtig heeft de EG, zich inspirerend op de douaneovereenkomst van

Napels, in verordening 1468/8111 een communautaire regeling uitgewerkt voor de

'Wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de Lidstaten en

samenwerking tussen deze autoriteiten, met het oog op de juiste toepassing van de

douane- en landbouwvoorschriften'. Het gaat hier niet over de invordering maar

over de samenwerking bij het handhavingsonderzoek. De verordening is uiteraard

beperkt tot de communautaire materie (douaneheffingen, landbouwheffingen,

uitvoerrestitutie). Voor de niet-communautaire douanemateries blijft de Napels-

douaneovereenkomst van belang. De verordening is een zeer belangrijk instrument,

omdat alle douane- en landbouwregelingen eronder vallen. Bovendien kunnen

andere verordeningen van dit samenwerkingsinstrument gebruikmaken. 12 De

verordening bevat instrumentatie op het vlak van gegevensuitwisseling en admini-

stratief onderzoek. Artikelen over rechtshulp in strafzaken komen in de verordening

niet voor. De verordening beperkt zich dus tot horizontale en verticale wederzijdse

administratieve bijstand. De taak voor de Commissie (verticale samenwerking) is

beperkt tot informatiegaring en coordinatie. In 1987 is de verordening geamen-

deerd,13 waarbij de Commissie de bevoegdheid krijgt om een informatiesysteem

voor fraudegevallen op te zetten. Dit heeft geleid tot het System of Customs

Enforcement Network (SCENT). SCENT is eigenlijk de geïnformatiseerde versie van

verordening 1468/81. Bovendien krijgt de Commissie door het amendement de

bevoegdheid om gegevens uit te wisselen met derde landen en om op eigen gezag

7 PbEG 1976, L 73, aangevuld door richtlijn 77/794, PbEG 1977, L 333, richtlijn 85/479, PbEG 1985, 1. 285

en richtlijn 86/489. PbEG 1986, L 283.

8 Wet van 24 oktober 1979, Stb. 1979, 572.

9 Richtlijn 791107, PbEG 1979, L 331.

10 Wet van 4 juni 1981, Stb. 1981, 334.

11 PbEG 1981, L 14411.

12 're denken valt hierbij aan bijvoorbeeld de problematiek van vervoer van afvalstoffen (EVOA).

13 Verordening 945187, PbEG 1987, L 9013.
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en op eigen initiatief communautaire onderzoeksmissies uit te sturen naar derde

landen.14

Begin jaren negentig heeft MAG 92 - een subgroep van de intergouvernementele

werkgroep Groupe d'Assistance Mutuelle/ Mutual Assistance Group (GAM/MAG) -

mede aangestuurd door de directeuren-generaal van de Europese douaneadmini-

straties gewerkt aan het opzetten en operationaliseren van het Customs Information

System/Douane-informatiesysteem (CIS/DIS). CIS/DIS kan alle douanegegevens

bevatten (inclusief gegevens over EG-fraude, drugs, wapens, exotische fauna en flora

enzovoort), en dus niet alleen gegevens over EG-materies.

De totstandkoming en inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht heeft een en

ander versneld. De intergouvernementele werkgroepen voor politiële en justitiële

samenwerking zijn in de derdepijlerstructuur geïntegreerd en er is een juridisch

kader geschapen waarbinnen instrumentatie kan worden uitgewerkt. Dit heeft

geleid tot forse veranderingen op douaneterrein. Verordening 1468/81 is vervangen

door verordening 515/97,15 die ook het communautaire luik van het CIS/DIS regelt.

Napels 1 (de douaneovereenkomst van 1967) wordt na ratificatie vervangen door de

Napels 11-derdepijlerconventie,16 die voorziet in wederzijdse administratieve

bijstand voor niet-communautaire materies en rechtshulp in strafzaken, inclusief

vergaande onderzoeksmethodes (zie infra 2.3.5). Het niet-communautaire luik van

het CIS/DIS-systeem is uitgewerkt in de derdepijler-CIS/DIS-conventie.17 Hiermee is

ook duidelijk dat de douanesamenwerking institutioneel is opgedeeld tussen de

eerste en derde pijler.

De communautaire normering voor wederzijdse administratieve bijstand

in douane- en landbouwzaken

De wederzijdse administratieve bijstand inzake douane- en landbouwzaken wordt

beheerst door:

- internationale verdragen;

- bilaterale verdragen (tussen staten en tussen de Unie en derde landen);

- de Benelux-overeenkomst van 1969 (zie noot 5);

14 Daartoe heeft de EG diverse verdragen gesloten die voorzien in bepalingen over de wederzijdse

administratieve bijstand.

15 Verordening betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de

lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie niet het oog op de juiste

toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften, PbEG 1997, L 82. Deze verordening, waarover

jaren is onderhandeld, is in werking getreden per 13 maart 1998.
16 Overeenkomst inzake de wederzijdse bijstand en de samenwerking tussen de douaneadministraties,

PbEG 1998, C 24.

17 Overeenkomst inzake tiet gebruik van informatica op douanegebied, PbEG 1995, C 316.
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- communautaire normering;

- memorandums of understanding.18

In dit kader ontleden we de communautaire normering. De Benelux-overeenkomst

wordt hier niet behandeld, want de studie strekt zich niet uit tot de Benelux-landen.

Voor het eventueel belang van de internationale en bilaterale overeenkomsten wordt

verwezen naar de landenstudies. De normering in het kader van de derde pijler

(Napels 11-douaneovereenkomst) wordt behandeld in het deel onder 2.3.5.

De huidige verordening 515/97 bevat ten opzichte van verordening 1468/81 (zie

noot 11) opvallende vernieuwingen. De vernieuwingen hebben zowel betrekking

op transnationale aspecten als op transprocedurele aspecten van sfeerovergang

tussen bestuursrecht en strafrecht. De verordening bevat vergaande mogelijkheden

voor transnationale handhaving. Handhavingsorganen van de ene lidstaat kunnen

deelnemen aan administratief onderzoek in een andere lidstaat (artikel 9) en zo

nodig kunnen, bij onderling akkoord, ook liaison-officers worden gestationeerd

(artikel 10). Hier wordt dus de grondslag gelegd voor een netwerk aan liaison-

officers en voor het operationeel maken van gemengde inspectieteams die trans-

nationaal kunnen opereren. Kortom: de bouwstenen voor een Europese horizon-

tale handhaving worden duidelijk. Bovendien wordt de positie van de Europese

Commissie en dus van de verticale samenwerking aanzienlijk versterkt. Op basis

van artikel 18 lid 3 heeft de Europese Commissie dezelfde positie als de nationale

handhavingsorganen. Dit betekent dat de Europese Commissie wordt beschouwd

als een verzoekende autoriteit. Zij kan daarmee ook zelf verzoeken indienen tot

bijstand ofwel gegevensuitwisseling (artikel 4-6), bijzonder toezicht op personen

en plaatsen, goederen(bewegingen) en vervoermiddelen en tot het uitvoeren van

administratief onderzoek (artikel 18 lid 4). De Commissie kan bovendien zelf

deelnemen aan het administratief onderzoek.

De Commissie handelt hier dus als een handhavingsorgaan in individuele dossiers.

Dit betekent dat er voor de Europese Commissie en voor de antifraude-eenheid van

de Europese Commissie (OLAF) in het bijzonder handhavingsinstrumentatie wordt

geboden die zich uitstrekt tot transnationale bewaking, doorlevering onder toezicht

enzovoort. Uiteraard blijft de bevoegdheid van de Europese Commissie beperkt tot

wederzijdse administratieve bijstand. De Commissie kan geen verzoek indienen tot

rechtshulp in strafzaken, aangezien ze geen partij is bij de rechtshulpverdragen en

daartoe ook niet de bevoegdheid heeft. In veel lidstaten kunnen de toezichthouden-

de bevoegdheden die inzetbaar zijn in het kader van het administratief onderzoek

echter ook worden aangewend wanneer er sprake is van 'verdenking van een straf-

baar feit'. De Nederlandse Hoge Raad stelt enkel als voorwaarde dat de rechten van

de verdediging die toekomen aan de verdachte worden gerespecteerd. Kortom: de

18 Omdat de betrokken ministeries niet bereid waren deze bronnen ter beschikking te stellen, wordt

hieraan in het onderzoek geen aandacht besteed.
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Commissie kan er belang bij hebben om de grenzen van de wederzijdse administra-

tieve bijstand af te tasten, gezien haar beperkte bevoegdheden op justitieel terrein.

Beperkt is hier niet gelijk aan nul, want de coórdinatietaak van OLAF strekt zich ook

uit tot justitiële handhaving. Dit blijkt uit het feit dat er bij OLAF een strafrechtelijke

cel werkzaam is die is bemand met gedetacheerde experts uit justitiële kringen,

onder wie leden van het Openbaar Ministerie en onderzoekrechters. OLAF stelt

evenwel geen justitiële onderzoekhandelingen (opsporingshandelingen).

Zijn er in verordening 515/97 aanknopingspunten voor een breed begrip van toe-

zicht en wederzijdse administratieve bijstand? In ieder geval, want artikel 2 defini-

eert 'administratief onderzoek' 19 als volgt: 'Alle controles, verificaties en handelingen

die door ambtenaren van de in artikel 1, lid 1, bedoelde administratieve autoriteiten

bij de uitvoering van hun functie worden verricht met het oog op de juiste toepas-

sing van de douane- en landbouwvoorschriften en, in voorkomend geval, de vast-

stelling van het onregelmatig karakter van verrichtingen die in strijd lijken te zijn

met deze voorschriften, met uitzondering van handelingen die op verzoek of onder

rechtstreeks gezag van een rechterlijke instantie worden verricht. De term "admini-

stratief onderzoek" omvat ook de in artikel 20 bedoelde communautaire missies'

(cursiveringen auteur). Hier is dus geen sprake van een materieelrechtelijk onder-

scheid tussen wederzijdse administratieve bijstand en rechtshulp in strafzaken op

basis van het verdenkingsbegrip maar van een functioneel-hiërarchisch onder-

scheid, waarbij de vraag is wat wordt verstaan onder'rechtstreeks gezag' en onder

'rechterlijke instantie'. Zolang er geen dwangmiddelen nodig zijn die rechterlijke

machtiging vergen, blijkt de ruimte groot te zijn. Bovendien bepaalt artikel 3 van de

verordening dat het gegevensverkeer in het kader van deze wederzijdse administra-

tieve bijstand niet beperkt kan worden tot dit administratief onderzoek: 'Wanneer

de nationale autoriteiten naar aanleiding van een verzoek om administratieve

bijstand of een uit hoofde van deze verordening gedane mededeling, besluiten tot

een handeling die bepaalde elementen omvat welke slechts met de toestemming of

na een vordering van de rechterlijke instantie ten uitvoer kunnen worden gelegd,

moet in het kader van de administratieve samenwerking waarin deze verordening

voorziet mededeling worden gedaan van:

- de aldus verkregen inlichtingen betreffende de toepassing van de douane- en

landbouwvoorschriften, of althans

- de essentiële gegevens van het dossier, aan de hand waarvan een einde kan

worden gemaakt aan frauduleuze praktijken.'

19 Deze terne is ontleend aan landbouwcontroleverordening 595/91.
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Anders dan in landbouwcontroleverordening 595/91 (met name artikel 6),20 wordt

hier echter bepaald dat'Die mededeling evenwel vooraf moet zijn goedgekeurd

door de rechterlijke instantie, indien de noodzaak van zo'n goedkeuring voortvloeit

uit het nationale recht.' Slechts bij een specifieke nationale verplichting is dus

een 'nihil-obstat-verklaring' van de rechterlijke autoriteit vereist. In veel douane-

overeenkomsten met derde landen is deze toelatingsclausule vervangen door een

meldingsclausule. De nationale rechterlijke autoriteiten moeten dan geen toelating

geven maar enkel worden ingelicht.21

Behalve bepalingen over de bewijsgaring bevat de verordening bepalingen over het

bewijsgebruik. Alle vaststellingen, bevindingen, informatie, documenten, inlichtin-

gen enzovoort die op vrijwillige basis, op verzoek of door onderzoeksmissies zijn

verkregen, kunnen door de bevoegde instanties van de lidstaat van de verzoekende

autoriteit als bewijsmateriaal worden aangevoerd (artikel 12, 16 en 21 lid 2). Dit

blijkt ook uit artikel 54 lid 3, dat bepaalt dat de vertrouwelijkheid van de gegevens

geen beletsel vormt voor gebruik van de krachtens de verordening verkregen ge-

gevens bij gerechtelijke procedures of rechtsvervolgingen die later worden ingesteld

wegens niet-naleving van de douane- of landbouwvoorschriften. Voorwaarde is dat

de bevoegde autoriteit die deze inlichtingen heeft verstrekt van dat gebruik in

kennis wordt gesteld. De regels over bewijsgebruik blijven aan de vage kant en zijn

geformuleerd als 'kunnen', niet als 'moeten'. Regels over bewijskracht zijn afwezig:

deze regulering wordt overgelaten aan het nationale procesrecht. Toch zien we

hierbij duidelijk dat de verordening elementen bevat van sfeerovergang, dankzij

de transprocedurele crossreferenties:

- De wederzijdse administratieve bijstand kan onder voorwaarden ook worden

ingezet als er sprake is van strafrechtelijke verdenking van een strafbaar feit.

- Gegevens die zijn verkregen uit wederzijdse administratieve bijstand kunnen

worden gebruikt in het kader van strafrechtelijke, justitiële afdoening.

Als er dus geen echte dwangmiddelen nodig zijn waarvoor rechterlijke machtiging

vereist is, kan het kanaal van de rechtshulp in strafzaken behoorlijk worden omzeild.

Ook al wordt in de inleidende overwegingen uitdrukkelijk gesteld dat deze commu-

nautaire voorschriften geen beletsel mogen vormen - noch voor de Napels-douane-

overeenkomst, noch voor de rechtshulp in strafzaken - en wordt in artikel 51

bepaald dat de toepassing van de regels inzake strafrechtelijke vervolging en

20 Artikel 6 bepaalt de juridische positie van euroambtenaren bij het uitvoeren van administratief

onderzoek in samenwerking met de nationale autoriteiten. De Commissie moet zich onthouden van

deelname aan 'gerechtelijke handelingen' als verhoren van verdachten en huiszoekingen, maar krijgt

wel onvoorwaardelijk (dus ook zonder rechterlijke toelating) toegang tot de aldus verkregen informatie.

21 Zie bijvoorbeeld artikel 12 lid 4 van de Overeenkomst tussen de EU en Korea inzake samenwerking en

wederzijdse bijstand in douanezaken, PbEG 1997 L 121: een mooi voorbeeld van de nieuwe generatie

douane-akkoorden tussen de EU en derde landen.
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wederzijdse rechtshulp in strafzaken (met inbegrip van de regels betreffende het

geheim van het onderzoek) onverlet worden gelaten. De facto en de jure kunnen de

justitiële autoriteiten de douaneadministraties en de wederzijdse administratieve

bijstand gebruiken als rechtshulpinstrument in strafzaken. Wanneer de douane én

over administratieve én over justitiële bevoegdheden beschikt, wordt het uiteraard

nog eenvoudiger. De kernvraag is in welke mate daarmee ook de waarborgen van de

strafrechtelijke rechtshulp worden omzeild (zie infra 2.3.5).

De verordening bevat ook de grondslag van het CIS/DIS-systeem (artikel 23-41),

waarbij uitdrukkelijk wordt bepaald dat het CIS/DIS, in overeenstemming met de

verordening, moet bijdragen tot het voorkomen, opsporen en bestrijden van hande-

lingen die in strijd zijn met de douane- of landbouwvoorschriften. Bovendien stelt

artikel 23 lid 3 dat de douaneautoriteiten van de lidstaten de materiële infrastruc-

tuur van het CIS/DIS ook mogen gebruiken voor de derdepijler-douanesamenwer-

king (drugs, wapens enzovoort). Dit is verder uitgewerkt in de CIS/DIS-conventie van

1995,22 waarbij de doelstelling in artikel 2 lid 2 wordt omschreven als `bij te dragen

tot het voorkomen, het onderzoeken en het vervolgen van ernstige overtredingen

van nationale wetten.' Hierbij zij opgemerkt dat de lidstaten in artikel 8 lid 3 de

toelating krijgen om die gegevens ook mee te delen aan niet-CIS/DIS-autoriteiten,

ofwel autoriteiten die niet betrokken zijn bij de handhaving van het douane- en

landbouwrecht, mits dit gebeurt met toestemming van de informatieverstrekkende

lidstaat. Op voorwaarde van toestemming en respect voor de opgelegde voorwaar-

den mogen die gegevens ook worden gebruikt voor andere doeleinden dan de

handhaving van douane- en landbouwrecht. Tot slot dient te worden vermeld dat

de derdepijler-Napels II-overeenkomst23 (over douanesamenwerking) behalve

voor douanerechtshulp ook kan worden ingezet voor wederzijdse administratieve

bijstand voor niet-communautaire douanetaken. Voor de bespreking hiervan wordt

verwezen naar punt 2.3.5.

2.2.4 Horizontale wederzijdse administratieve bijstand in fiscalibus

Historische ontwikkeling en stand van zaken

In fiscalibus bestaat er een noodzaak tot samenwerking, om dubbele belasting,

belastingontwijking en belastingfraude te voorkomen. De samenwerking heeft dus

zowel betrekking op de belastingheffing als op de administratiefrechtelijke en

strafrechtelijke sanctionering. De eerste normen voor wederzijdse administratieve

22 PbEG 1995, C 316.

23 Overeenkomst op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake weder-

zijdse administratieve bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties van 18 december

1997, PbEG 1998, C 24/ l; Toelichtend Verslag over de Overeenkomst vastgesteld op grond van artikel K.3

van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de

douane-administraties, PbEG 1998, C 189.
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bijstand in fiscalibus zijn totstandgekomen buiten EG-kader. Hierbij kan worden

verwezen naar de OESO-modelverdragen van 1963, 1977 en 1992-1997 (in het bij-

zonder naar artikel 26) en naar het Raad van Europa/OESO-Verdrag inzake weder-

zijdse administratieve bijstand in belastingzaken (WABB-Verdrag) van 1988.24

Artikel 26 lid 1 van het OESO-modelverdrag (zie Van Raad 1998, p. 880) bevat de

volgende relevante bepaling, die toonaangevend is geweest voor de samenwerkings-

bepalingen in de dubbelebelastingverdragen: 'The competent authorities of the

Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying

out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting

States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation there-

under is not contrary to the Convention. The exchange of information is not

restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be

treated as information obtained under the domestic laws of that State and shall be

disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies)

involved in the assessment or collection of the, the enforcement or prosecution in

respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the

Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such

purposes. They may disciose the information in public courts proceedings or in

judicial decisions.'

Belangrijk is dat de informatie mag doorstromen naar administratieve en rechter-

lijke instanties. Niet alleen voor de vaststelling en invordering van de belasting-

schuld maar ook voor administratiefrechtelijke en/of strafrechtelijke sanctionering

van fiscale inbreuken. Hiermee is de basis gelegd voor het gebruik van gegevens uit

de wederzijdse administratieve bijstand, niet alleen voor administratiefrechtelijke

maar ook voor strafrechtelijke doeleinden.

Het WA13B-Verdrag van de Raad van Europa en de OESO (zie Van Raad 1998, p. 1345)

is op 25 januari 1988 gesloten in Straatsburg en op 1 april 1995 in werking getreden.

In artikel 4 lid 1 wordt duidelijk aangegeven dat dit verdrag specifiek bedoeld is

voor:

- de administratieve samenwerking bij de heffing en inning van belasting, de

invordering en dwanginvordering van verschuldigde belasting;

- de administratiefrechtelijke vervolging of het initiëren van strafrechtelijke

vervolging.

Gebruik van het aldus verkregen bewijs voor de strafrechter is onderworpen aan

voorafgaande toestemming, tenzij twee of meer partijen hiervan afzien. Bovendien

kunnen partijen ook vastleggen dat ze een inwoner of onderdaan voorafgaand in

kennis kunnen stellen van de uitwisseling van inlichtingen. Nederland heeft van

deze regeling gebruikgemaakt (zie Van Raad 1998, p. 1357). Het verdrag bevat alle

24 Totstandgekomen op 25 januari 1988 en ondertekend door Nederland op 25 september 1990, Rijkswet

houdende goedkeuring van het Verdrag, 25 juni 1996, Stb. 382, in werking getreden op 1 februari 1997.
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klassieke vormen van administratieve bijstand, inclusief boekenonderzoek en

conservatoire maatregelen bij invorderingsbijstand. Weliswaar heeft Nederland

hierbij een voorbehoud gemaakt: invordering is uitgezonderd en er wordt evenmin

bijstand verleend voor het uitwisselen van documenten. De geheimhouding van

artikel 22 staat strafrechtelijk gebruik niet in de weg, mits daar toestemming voor

wordt gegeven. Bovendien kunnen de inlichtingen ook worden gebruikt voor niet-

fiscale doeleinden en aan derde partijen worden verstrekt, weer onder de voor-

waarde dat daar toestemming voor wordt gegeven. Tot slot wordt uitdrukkelijk

bepaald dat de EG-bepalingen voorrang hebben op dit verdrag. Voor onze studie

zijn de communautaire normen van doorslaggevend belang, omdat we ons beperken

tot vier EU-lidstaten. Het betreft de bijstandsrichtlijnen op het gebied van de directe

belastingen en de bijstandsverordening op het gebied van de intracommunautaire

transacties (BTW).

Communautaire normering inzake wederzijdse administratieve bijstand

in fiscalibus

De bijstandsrichtlijnen regelen de wederzijdse bijstand van bevoegde autoriteiten

van lidstaten op het gebied van directe belastingen (richtlijn 77/799) en BTW (richt-

lijn 79/1070).25 In feite breidt de tweede richtlijn het toepassingsgebied van de

eerste richtlijn uit tot de BTW. In richtlijn 77/799 wordt de inlichtingenclausule in

artikel 1 zeer ruim omschreven: alle inlichtingen die van nut kunnen zijn voor een

juiste vaststelling van de belastingschuld (inkomens- en vermogensbelasting). Qua

instrumentatie wordt voorzien in de klassieke vormen: op verzoek, automatisch en

spontaan. Het verzoek kan ook het instellen van een belastingonderzoek omvatten.

Bijzonder is artikel 6, dat voorziet in gemengde onderzoekscommissies. Ambtenaren

van de verzoekende lidstaat mogen aanwezig zijn op het grondgebied van de aan-

gezochte lidstaat en deelnemen aan handelingen die nodig zijn om relevante feiten

vast te stellen, zoals inzage in bedrijfsadministraties. De procedurele uitwerking

wordt overgelaten aan de belastingverdragen en het nationale recht. Het betreft hier

geen plicht maar een mogelijkheid ('kunnen-bepaling'), die in overleg tussen de

lidstaten wordt vastgelegd.

In artikel 7 wordt de geheimhouding geregeld. De nationale fiscale geheimhoudings-

bepalingen zijn ook van toepassing op gegevens die zijn verkregen op basis van de

richtlijn. Bovendien bevat artikel 7 de fiscale specialiteitsregel, die stelt dat de

gegevens alleen bekend mogen worden aan autoriteiten die rechtstreeks betrokken

zijn bij vaststelling van de belastingschuld of bij de procedure voor het opleggen

van administratieve boeten of gerechtelijke fiscale procedures in de lidstaat. De

gegevens mogen wel worden vermeld tijdens openbare rechtszittingen of in rechter-

25 Richtlijn 77/799, PbEG 1977, L 336, zoals gewijzigd door richtlijn 7011070 en richtlijn 92112.
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lijke uitspraken, mits de verstrekkende lidstaat daartegen geen bezwaar heeft.

Gebruik van die gegevens voor niet-fiscale doeleinden (van strafrechtelijke of

administratiefrechtelijke aard) is dus uitgesloten, tenzij de verstrekkende lidstaat

dat toestaat en ook het nationale recht van de verstrekkende lidstaat dergelijk

gebruik toelaat. De toestemming is ook nodig voor het doorgeven van die inlichtin-

gen aan een derde lidstaat. Verder kan een lidstaat die in zijn nationale wetgeving

verdergaande beperkingen heeft inzake fiscale geheimhouding de bijstand op die

basis weigeren als de verzoekende lidstaat er niet in toestemt die verdergaande

beperkingen ook in acht te nemen.

In artikel 8 worden de verhinderingsgronden voor de uitwisseling van inlichtingen

geregeld. Bijstand is niet verplicht als de inlichting of het onderzoek waarom wordt

verzocht door de nationale autoriteit van de aangezochte staat niet zou kunnen

worden uitgevoerd voor eigen doeleinden. Voorts kan het bedrijfs- of beroepsgeheim

worden ingeroepen. Bovendien geldt een wederkerigheidseis tussen de lidstaten.

De verzoekende lidstaat kan niet verzoeken om inlichtingen die hij zelf niet kan

verstrekken. Belangrijk is bovendien dat de richtlijn verdergaande verplichtingen

tot wederzijdse administratieve bijstand niet belemmert. Het gaat dus om een
minimumharmonisatie. Tot slot zij nog vermeld dat een wijzigingsvoorstel van

198926 nooit is goedgekeurd. Dit voorstel was erop gericht te vermijden dat lidstaten

hun administratieve praktijk (fiscaal bankgeheim) aanvoeren als verhinderingsgrond

voor inlichtingenverstrekking.

De bijstandsverordening27 is in 1992 vastgesteld, en heeft betrekking op de admini-

stratieve samenwerking tussen de lidstaten door informatie-uitwisseling inzake

intracommunautaire transacties. Dit naar aanleiding van de invoering in 199128 van

het nieuwe belastbare feit van de intracommunautaire verwervingen (BTW; zie over

de handhaving Vervaele 1995). De verordening voorziet in een samenwerking voor

de CE-ICT-problematiek (Centrale Eenheid Intracommunautaire Acties), op basis van

een netwerk tussen de 'central liaison-officers'. Voor alle omzetbelastingen die niet

onder de intracommunautaire transacties vallen, blijft dus de richtlijn van belang.

De verordening voorziet in drie fases van administratieve samenwerking:

- de uitwisseling van listing tussen de CE ICT-punten in de lidstaten, om mis-

matching vast te stellen (artikel 4 lid 2);

- verzoeken om aanvullende informatie over BTW-identificatienummers en

leveringen bij het vaststellen van problemen (artikel 4 lid 3);

26 PbEG 1988, L 178.

27 Verordening 218/92 betreffende samenwerking op het gebied van de indirecte belastingen, PbEG 1992,

L 24.

28 Richtlijn 911680, PbEG 1991, 376.



Supranationale normen voor administratieve en strafrechtelijke samenwerking 25

- als de informatie ontoereikend is: verzoeken om nadere inlichtingen over

de identiteit van personen, de plaats van leveringen, factuurdata enzovoort

(artikel 5).
Op deze laatste situatie zijn de nationale bepalingen inzake kennisgeving van uit-

wisseling van toepassing (denk aan de WIB). Daar kan echter op verzoek van de

verzoekende autoriteit van worden afgezien als de kennisgeving het onderzoek naar

belastingfraude in gevaar zou brengen (artikel 8). Bovendien is ook de bijstands-

richtlijn van toepassing verklaard in artikel-5-situaties, waardoor er dus ook ge-

mengde onderzoeksteams operationeel kunnen worden (artikel 6 van de richtlijn).

Anders dan bij de bijstandsrichtlijnen zijn in de bijstandsverordening geen weige-

ringsgronden als 'bedrijfsgeheim' en 'openbare orde' opgenomen. De enige eis is het

wederkerigheidsbeginsel. Bijzondere aandacht verdienen artikel 3 en 9, omdat

daarbij sprake is van een duidelijke sfeerovergang tussen administratieve en

justitiële autoriteiten. Artikel 3 bepaalt dat de bijstandsplicht zich niet uitstrekt tot

het verstrekken van inlichtingen of documenten die de administratieve autoriteiten

hebben verkregen als zij handelen op verzoek van de gerechtelijke autoriteit. Als de

gerechtelijke autoriteiten daarvoor toestemming verlenen, geldt de bijstandsplicht

wel. In artikel 3 lid-3 wordt weliswaar bepaald dat de voorschriften over wederzijdse

rechtshulp in strafzaken onverlet worden gelaten, maar dat staat de sfeerovergangs-

bepalingen in artikel 9 niet in de weg. Daarin wordt immers gesteld dat de inlichtin-

gen, die vertrouwelijk zijn en onder het beroepsgeheim vallen, mogen worden

gebruikt in gerechtelijke of administratieve procedures die zijn ingesteld in verband

met inbreuken op de belastingwetgeving en die met eventuele toepassing van

sancties gepaard gaan. Voor gebruik in fiscalibus, inclusief oplegging van boetes en

strafrechtelijke sancties, is dus geen toestemming of kennisgeving van de verstrek-

kende lidstaat vereist. Die toestemming is enkel nodig voor gebruik voor andere

doeleinden, dus niet in fiscalibus, zoals vervolging voor andere delicten. Daaren-

boven is daarbij vereist dat de wetgeving van de verstrekkende lidstaat het gebruik

van de inlichtingen voor soortgelijke doeleinden toestaat.

2.2.5 Verticale samenwerking in fiscale en douanezaken: de positie van de

Europese Commissie

Om een duidelijk beeld te schetsen van de handhavingssamenwerking tussen

lidstaten en de Europese Commissie (verticale samenwerking), moeten twee

gerelateerde bevoegdheden van de Europese Commissie in kaart worden gebracht:

- de bevoegdheid om in de lidstaten (en ook in derde landen) toezicht uit te

oefenen en administratief onderzoek in te stellen;

- de bevoegdheid om zelf als verzoekende autoriteit op te treden in het kader van

de wederzijdse administratieve bijstand en eventueel aan de uitvoering ervan

deel te nemen.
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In de praktijk kunnen beide bevoegdheden door elkaar heen lopen. Het primair

communautair recht voorziet voor een aantal specifieke materies in bestuurlijke

toezichtsbevoegdheden en bestuurlijke (punitieve) sanctiebevoegdheden voor de

Europese Commissie. Het betreft met name kernenergie (Euratom-Verdrag), kolen

en staal (EGKS-Verdrag) en de Europese mededinging (EG-Verdrag).29 In de andere

EG-materies is de positie van de Europese Commissie als actor in de handhaving

nog steeds onvoldoende omlijnd. Als hoeder van het gemeenschapsrecht beschikt

de Europese Commissie op basis van artikel 155 juncto 145 over algemene toe-

zichtsbevoegdheden (zie Vervaele 1993, p. 167-212 en Vervaele 1999a, p. 59-98). In

de jaren zeventig en tachtig werden die bevoegdheden gebruikt om toe te zien op

de uitvoering en handhaving door de lidstaten. Het betrof dus tweedelijnstoezicht.

Bij dat toezicht waren bezoeken aan bedrijven niet uitgesloten. Deze bezoeken

hadden ten doel inzicht te krijgen in de handhavingsinspanning en -kwaliteit van

de lidstaten.

In de jaren tachtig heeft de Europese Commissie in diverse verordeningen bevoegd-

heden gekregen als eerstelijnstoezichthouder, zij het dat dit toezicht in loco (bij de

bedrijven) wordt uitgeoefend, in samenwerking met en onder leiding van de

nationale handhavingsorganen. Daarmee is in het communautair recht de positie

van de Europese Commissie als Europese toezichthouder erkend. In veel secundaire

verordeningen in het kader van landbouw- en visserijbeleid, fytosanitair beleid,

structuurfondsenbeleid enzovoort is een begin gemaakt met een juridische regeling

voor de eerstelijnstoezichtsbevoegdheden van de Europese Commissie. In de

sectorale kaderverordening 595/9130 zijn de toezichtsbevoegdheden voor de gehele

landbouwsector neergelegd.

Een nieuwe en voorlopig laatste doorbraak is te vinden in verordening 2185/96, een

horizontale verordening voor de EG-inkomsten en uitgaven.31 In drie specifieke

situaties is de Europese Commissie, in concreto OLAF, bevoegd om in de lidstaten

autonoom bestuurlijk toezicht uit te oefenen en administratief onderzoek in te

stellen bij burgers en bedrijven:

- als er sprake is van ernstige of transnationale onregelmatigheden of van on-

regelmatigheden waarbij marktdeelnemers betrokken kunnen zijn die in

verschillende lidstaten actief zijn;

- als de situatie het in een lidstaat in een bijzonder geval noodzakelijk maakt de

controles en verificaties ter plaatse te versterken om de doeltreffendheid van de

29 Bij Euratom zijn de sancties evenwel beperkt tot het intrekken van bijzondere voordelen, de onder-

beheerstelling en het terugnemen van kernmateriaal.

30 PbEG 1997, L 82.

31 Verordening 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter

plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de

Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden, PbEG 1996, L 292.
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bescherming van de financiële belangen te verbeteren en aldus binnen de

Gemeenschap een gelijkwaardig beschermingsniveau te waarborgen;

- als de betrokken lidstaat om een controle of verificatie verzoekt.
Het mandaat van de Commissie betreft niet alleen transnationale fraudegevallen

maar ook zware fraude en de Commissie kan in bijzondere situaties inspecties uit-

voeren ter correctie van het handhavingsfalen van een lidstaat (proactief assimila-

tiebeginsel). OLAF kan binnen dit mandaat zelfstandig - dus onder eigen gezag en

onder verantwoordelijkheid van de Commissie - externe inspecties uitvoeren, waar-

bij teams kunnen worden samengesteld met inspecteurs van de betrokken lidstaat

en/of andere lidstaten. Voor de eerste keer worden we dus op terreinen van indirect

bestuur geconfronteerd met zelfstandige handhavingsbevoegdheden voor euro-

inspecteurs, die vergelijkbaar zijn met de bevoegdheden op het vlak van de mede-

dinging in verordening 17/62.32 Verordening 2185/96 gaat veel verder in de definitie

van 'mandaat', 'bevoegdheden' en 'rechtsgevolgen' dan de sectorale verordeningen.

Zo regelt artikel 7 de bevoegdheden van de eurocontroleurs en daarmee ook de

middelen voor bewijsgaring. Niettemin worden veel aspecten niet gereguleerd en

overgelaten aan de 'procedureregels van de wetgeving van de lidstaten' (artikel 6

lid 1). Probleem hierbij is dat de nationale procedureregels in het bestuurs- en

strafrecht vaak nog niet bedacht zijn op communautaire situaties, laat staan op

operationele onderzoeksbevoegdheden van euro-inspecteurs.33 Gesteld kan worden

dat de lidstaten nog grote moeite hebben met het idee van autonome, operationele

inspecties van een supranationaal handhavingsorgaan. Economisch-politieke be-

langen en/of het verhullen van het eigen handhavingsfalen spelen hierbij uiteraard

een rol. Een voorbeeld is de bepaling van artikel 5, namelijk dat de inspecties mogen

worden uitgevoerd als'vermoed mag worden dat er onregelmatigheden zijn begaan'.

De interpretatie van sommige lidstaten is hier dat er sprake moet zijn van een straf-

rechtelijke verdenking, terwijl OLAF alleen over toezichtsbevoegdheden beschikt.

OLAF kan dus op basis van deze verordening autonoom onderzoek verrichten met

betrekking tot douane- en landbouwrechten en EG-uitgaven. Het is belangrijk te

onderstrepen dat het BTW-terrein is uitgezonderd van deze bevoegdheid, aangezien

de lidstaten steeds hebben verdedigd dat het hier een afdracht van nationale

middelen betreft en geen inning van EG-inkomsten.

Betekent de erkenning van de Europese Commissie als Europese toezichthouder ook

dat de Europese Commissie een erkende autoriteit is bij wederzijdse administratieve

32 Een groot verschil is evenwel dat de bevoegdheden in de mededinging sanctieoplegging door de

Commissie ten doel hebben. Dat is hier niet het geval: het bewijs van een inbreuk dient te leiden tot

een nationale sanctieoplegging.
33 Niettemin zijn er in het Nederlandse recht aanknopingspunten en inspiratiebronnen te vinden in de

Awb, tiet Wetboek van Strafrecht (Sr.) en bijzondere wetten, zoals de Wet uitvoering EG-niededingings-

verordeningen, Stcrt., 1997, 129.



Hoofdstuk 2 28

bijstand? In de jaren tachtig heeft de administratieve samenwerking een belangrijke

ontwikkeling doorgemaakt. In dat kader bleef de taakstelling van de Europese

Commissie beperkt. De lidstaten en de specifieke autoriteiten werden verplicht

om de Europese Commissie te voorzien van informatie (meldingsplichten, kennis-

gevingen), ook met betrekking tot wederzijdse administratieve bijstand. In een

aantal gevallen kreeg de Europese Commissie ook de bevoegdheid om die infor-

matie op te slaan in een centraal gegevensbestand en dat te beheren, bijvoorbeeld

in SCENT en het fiscale gegevensbestand Value Added Tax Information Exchange

System (VIES). Soms kreeg de Europese Commissie bovendien een algemene coár-

dinatiebevoegdheid, bijvoorbeeld bij intracommunautaire BTW-transacties in het

kader van verordening 218/92.

In de jaren negentig komt hierin een kentering. De bevoegdheden van de Europese

Commissie worden uitgebreid en het belang van de verticale samenwerking wordt

versterkt, zij het dat deze ontwikkeling beperkt blijft tot het douane- en landbouw-

terrein. Het is dus opvallend dat voor BTW en directe belastingen opnieuw een

andere weg wordt bewandeld. Zo heeft de Europese Commissie op basis van artikel

18 lid 3 van verordening 515/97 dezelfde positie als de nationale handhavings-

organen. Deze verordening vervangt verordening 1468/81 en bevat een algemene

regeling voor de wederzijdse administratieve bijstand op het terrein van douane en

landbouw. De bevoegdheidsomschrijving is ruim, want de invoer, uitvoer en door-

voer van goederen kunnen ook betrekking hebben op gevaarlijke afvalstoffen.

Kortom: deze verordening is niet noodzakelijkerwijs beperkt tot de fiscale douane-

taken. De Europese Commissie krijgt in deze verordening dezelfde status als die van

de administratieve autoriteiten in de lidstaten. De Commissie kan daarmee als

verzoekende autoriteit ook zelf verzoeken om bijstand indienen die gericht zijn op

gegevensuitwisseling, administratief onderzoek of bijzonder toezicht op personen,

plaatsten, goederen(bewegingen) of vervoermiddelen. Bovendien kan de Europese

Commissie deelnemen aan het transnationale onderzoek. Dit betekent dus dat er

voor de Europese Commissie en voor OLAF in het bijzonder handhavingsinstrumen-

tatie beschikbaar is die zich uitstrekt tot de transnationale bewaking, doorlevering

onder toezicht enzovoort. Daarnaast kan de Commissie, mits de vereiste juridische

regeling is getroffen, op basis van de artikelen 19 tot en met 22 communautaire

missies voor administratieve samenwerking en onderzoek in derde landen verrich-

ten. Die missies kunnen worden uitgevoerd door de Commissie - zelfstandig of in

samenwerking met ambtenaren van lidstaten - of door nationale ambtenaren.

De missies staan onder leiding en onder verantwoordelijkheid van de Europese

Commissie zelf. Deze verordening heeft dus wel betrekking op douanerechten en

uitvoersubsidies voor de landbouw maar niet op de zuiver fiscale kant (BTW, directe

belastingen).
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Interessant in de verordening is dat in artikel 3 expliciet rekening wordt gehouden

►net het feit dat er tussenkomst van een gerechtelijke instantie (in de Engelse versie

judicial authority) nodig is voor de uitvoering van een verzoek tot wederzijdse

administratieve bijstand. Dit kan inhouden dat er voor een bepaald administratief

onderzoek een rechterlijke toelating nodig is. Maar ook dat ervoor wordt gekozen

om opsporingshandelingen te verrichten, waardoor er dus sfeerovergang optreedt:

'Wanneer de nationale autoriteiten naar aanleiding van een verzoek om admini-

stratieve bijstand of een uit hoofde van deze verordening gedane mededeling,

besluiten tot een handeling die bepaalde elementen omvat welke slechts met de

toestemming of na een vordering van de rechterlijke instantie ten uitvoer kunnen

worden gelegd, moet in het kader van de administratieve samenwerking waarin

deze verordening voorziet mededeling worden gedaan van:

- de aldus verkregen inlichtingen betreffende de toepassing van de douane- en

landbouwvoorschriften, of althans

- de essentiële gegevens van het dossier, aan de hand waarvan een einde kan

worden gemaakt aan frauduleuze praktijken.

De mededeling moet evenwel vooraf zijn goedgekeurd door de rechterlijke instantie,

indien de noodzaak van zo'n goedkeuring voortvloeit uit het nationale recht.'

Kortom: zelfs bij sfeerovergang moet essentiële informatie toch via het kanaal van

de wederzijdse administratieve bijstand worden verstrekt.

Interessant is ook dat de verordening uitdrukkelijk passages bevat over de bewijs-

kracht van de gegevens die zijn verkregén uit de wederzijdse administratieve bij-

stand. Artikel 12 bepaalt dat de verzoekende autoriteit ze als bewijs kan aanwenden.

Artikel 45 lid 3 doorbreekt het beroepsgeheim voor die gegevens door uitdrukkelijk

het volgende te stellen: 'Het bepaalde in de vorige leden vormt er geen beletsel

voor dat de krachtens deze verordening verkregen gegevens worden gebruikt bij

gerechtelijke procedures of rechtsvervolgingen die later worden ingesteld wegens

niet-naleving van de douane- of landbouwvoorschriften. De bevoegde autoriteit die

deze inlichtingen heeft verstrekt, wordt onverwijld van een dergelijk gebruik in

kennis gesteld.' Kortom: de aangezochte autoriteiten hoeven voor dit gebruik geen

toelating te verlenen. Kennisgeving is voldoende.

Uiteraard blijft de bevoegdheid van de Europese Commissie beperkt tot wederzijdse

administratieve bijstand. De Commissie kan dus niet verzoeken om rechtshulp

in strafzaken, aangezien ze daartoe niet bevoegd is en geen partij is bij de rechts-

hulpverdragen. Hierbij moeten echter twee relativerende kanttekeningen worden

gemaakt. In de eerste plaats kan de Europese Commissie verzoeken om een admi-

nistratief onderzoek, en aan dat onderzoek kan de Commissie zelf deelnemen. De

definitie van 'administratief onderzoek' valt niet noodzakelijk samen met het onder-

scheid toezicht-opsporing in de lidstaten, voorzover dat onderscheid iberhaupt al

bestaat. Het gevolg daarvan kan zijn dat de Europese Commissie op de een of
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andere wijze participeert in opsporingsonderzoek, samen met en onder leiding van

de nationale handhavingsorganen. Dit mag blijken uit het feit dat in artikel 6 van

verordening 595/91 wordt bepaald dat de Commissie zich afzijdig moet houden bij

een aantal specifieke opsporingshandelingen, zoals huiszoeking en strafrechtelijke

ondervraging, maar wel toegang krijgt tot de daarbij verkregen informatie. Een

vergelijkbare bepaling komt voor in artikel 10 van verordening 515/97. De tweede

kanttekening is dat de Europese Commissie een algemene coirdinatietaak heeft.

Op die basis coordineert OLAF handhavingsinspanningen in de lidstaten, los van het

onderscheid toezicht-opsporing. Om die reden zijn er bij OLAF ook gedetacheerde

experts werkzaam, afkomstig uit de politiële en justitiële autoriteiten in de lidstaten.

Enkele gedetacheerden komen van het Openbaar Ministerie of waren rechter-

commissaris in hun lidstaat. De criminal law expertise and liaison cell bij OLAF is

nog geen volledig uitgewerkt model van liaison-magistrates (verbindingsmagistra-

ten), maar de plannen gaan duidelijk in die richting. Ook al hebben de experts geen

operationele bevoegdheden en kunnen ze dus geen opsporingshandelingen34

verrichten - noch in de lidstaten, noch bij de Europese Commissie - het moge

duidelijk zijn dat hun coórdinatiewerk van beslissende betekenis kan zijn voor de

bewijsgaring, jurisdictiekeuze enzovoort.

Omgekeerd kunnen ook bij de Europese Commissie zelf verzoeken om bijstand

worden ingediend. Die verzoeken kunnen uitgaan van administratieve of gerechte-

lijke autoriteiten in de lidstaten. Het verzoek kan betrekking hebben op inzage in

Commissie-documenten (in casu rapporten van visserij-inspecteurs) of tot strekking

hebben Commissie-ambtenaren te horen als getuige in het kader van de strafproce-

dure. In het Zwartveld-arrest35 heeft het Hof van justitie van de EG duidelijk bepaald

dat de Europese Instellingen op basis van de gemeenschapstrouw (artikel 10 EG-

Verdrag) verplicht zijn tot loyale medewerking, ook al gaat het verzoek uit van een

gerechtelijke autoriteit. Artikel 10 EG-Verdrag heeft voorrang op het aan het EG-

Verdrag toegevoegde protocol over de voorrechten en immuniteiten van de EG.

Als de gerechtelijke autoriteit als taak heeft te waken over de toepassing en eer-

biediging van het gemeenschapsrecht in de nationale rechtsorde, kan het verzoek

uitsluitend worden geweigerd als daarvoor legitieme gronden bestaan. Legitieme

gronden zijn bijvoorbeeld de bescherming van rechten van derden of situaties

waarin de Gemeenschappen in hun werking en onafhankelijkheid dreigen te worden

belemmerd. Deze gronden kunnen door het Hof van justitie van de EG worden

34 Ze zijn trouwens ook afgezonderd van de administratieve inspectie-eenheden van OLAF en zijn een

onderdeel van de algemene beleidsunit. Dit heeft tot gevolg dat ze dus ook niet deelnemen aan het

administratief toezicht in de lidstaten.

35 Zaak C-2/88 Inni., J.J. Zwartveld, Beschikkingen van het Hof van justitie van 13 juli 1990 en 6 december

1990.
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getoetst. De betrokken instelling dient aan het Hof alle gegevens te verstrekken die

het nodig heeft om de gegrondheid van die weigering te kunnen beoordelen.

Als het verzoek van de nationale gerechtelijke autoriteit onderzoeksdaden in loco

bij de Europese instellingen ten doel heeft - zoals het verrichten van doorzoeking

of strafrechtelijke ondervraging van verdachten - moet rekening worden gehouden

met specifieke bepalingen uit het protocol over de voorrechten en immuniteiten

(dat integraal deel uitmaakt van het EG-Verdrag) en uit het Personeelsstatuut (dat

als verordening is gepubliceerd en dus rechtstreekse werking heeft). Artikel 1 van

het protocol bepaalt: 'De gebouwen en terreinen van de Gemeenschappen zijn

onschendbaar. Zij zijn vrijgesteld van huiszoeking, vordering, verbeurdverklaring

of onteigening. De eigendommen en bezittingen van de Gemeenschappen kunnen

zonder toestemming van het Hof van justitie van de EG niet worden getroffen door

enige dwangmaatregel van bestuursrechtelijke of gerechtelijke aard.' Bovendien

beschikken de ambtenaren op basis van artikel 12 over immuniteit. Artikel 18 regelt

de opheffing van die immuniteit: 'De voorrechten, immuniteiten en faciliteiten

worden aan de ambtenaren en overige personeelsleden van de Gemeenschappen

uitsluitend in het belang van de Gemeenschappen verleend. Elke instelling van de

Gemeenschappen is gehouden de aan een ambtenaar of ander personeelslid

verleende immuniteit op te heffen in alle gevallen, waarin zulks naar haar mening

niet strijdig is met de belangen van de Gemeenschappen.' Tot slot zijn de artikelen

11 tot en met 19 van het Personeelsstatuut van belang. Met name artikel 19 regelt de

samenwerking met justitie in de lidstaten:

'De ambtenaar mag onder geen beding in rechte gewag maken van hetgeen hij in

verband met zijn ambtsbezigheden heeft bevonden zonder machtiging van het tot

aanstelling bevoegde gezag. Deze machtiging kan slechts worden geweigerd, indien

de belangen van de Gemeenschappen zulks vorderen en indien weigering niet kan

leiden tot strafrechtelijke gevolgen voor de betrokken ambtenaar. Ook na beëindi-

ging van de dienst blijft de ambtenaar hiertoe verplicht.

De voorgaande alinea is niet van toepassing op de ambtenaar of gewezen ambtenaar

die als getuige optreedt voor het Hof van justitie van de Europese Gemeenschappen

of voor de tuchtraad van een instelling voor een aangelegenheid die een personeels-

lid of een gewezen personeelslid der drie Europese Gemeenschappen betreft'.

2.3 Strafrechtelijke samenwerking binnen de Europese Unie

2.3.1 Internationale rechtshulp in strafzaken, een historisch overzicht

Tot voor kort maakte de strafrechtelijke samenwerking geen deel uit van specifieke

besluitvorming in de landen van de Europese Gemeenschap. Dat is sinds de oprich-

ting van de Europese Unie bij het Verdrag van Maastricht in 1992 grondig veranderd.
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De ontwikkeling van de internationale samenwerking in strafzaken is traag op gang

gekomen. De eerste verdragen inzake uitlevering dateren van begin negentiende

eeuw. Rond 1850 verschenen in de uitleveringsverdragen bepalingen over kleine

rechtshulp, het horen van getuigen, inbeslagneming en het betekenen van stukken.

Deze vorm van uitleveringsverdragen bleef nog tot 1950 ongewijzigd in stand. Daar-

naast ontstonden in de perioden 1900-1914 en 1920-1935 verdragen die beoogden

een bepaalde vorm van strafbaar gedrag te bestrijden; vrouwenhandel, valsemunte-

rij en pornografie zijn daarvan voorbeelden. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de

Raad van Europa als eerste met een afzonderlijk verdrag inzake kleine rechtshulp.

Andere vormen van samenwerking volgden later.

Nederland behoort tot de landen met het compleetste netwerk van verdragen inzake

internationale samenwerking in strafzaken. Deze zijn vooral totstandgekomen in

het kader van de Raad van Europa en de Benelux. Grof gezegd voorziet het netwerk

nu in samenwerking terzake van alle aspecten waarbij buitenlandse assistentie

nodig is. Zowel de verdachte, het bewijs, inlichtingen, de strafzaak en het vonnis

als het wederrechtelijk verkregen voordeel kunnen zich bevinden in een ander land

dan waar de justitie ze nodig heeft. Door middel van respectievelijk uitlevering,

kleine rechtshulp, politiële rechtshulp, overdracht van strafvervolging, overdracht

van strafexecutie en confiscatie kan terzake worden samengewerkt. De ene staat

verleent zo de assistentie waaraan de andere juist behoefte heeft.

Met name in de jaren zestig.en zeventig heeft de Raad van Europa belangrijke

verdragen op het gebied van de samenwerking opgesteld. Deze hebben steeds een

bereik gehad voor het gehele strafrecht. Niet voor specifieke strafbare feiten zijn

documenten opgesteld maar voor alle strafbare feiten van een zekere zwaarte. Bij

het ontwerpen van deze samenwerkingsverdragen heeft men evenzeer rekening

gehouden met de belangen van de betrokken staten als met die van de verdachte of

veroordeelde en andere belanghebbenden. De verdragen zijn ontworpen vanuit de

gedachte dat er een zo compleet mogelijk pakket moet worden aangeboden. Al naar

gelang de specifieke omstandigheden zou de voorkeur moeten worden gegeven aan

ofwel zelf vervolgen en assistentie vragen ofwel het overdragen van de vervolging

aan een ander land en dat land daarbij vervolgens helpen. Het feit dát er strafrech-

telijk op de meest adequate wijze wordt gereageerd, is in die opvatting belangrijker

dan de vraag wélke specifieke staat precies reageert. De verdragen werden voor-

bereid op een deskundigenniveau, waarbij geruime tijd werd uitgetrokken om de

voorstellen door te spreken. Destijds vond dit plaats buiten de hitte van de politieke

invloed van de dag om. De Raad van Europa had in die tijd (1965) 16 leden, tegen-

over 41 op dit moment (2000). Een belangrijke rol werd ingenomen door het Euro-

pees comité voor strafrechtelijke vraagstukken (European Committee on Crime

Problems).
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Veel voorbereidend werk vond plaats in de Benelux. De drie landen in dit kleine

verband waren veelal eerder tot overeenstemming gekomen en hadden (ontwerp-)

verdragen vaak al klaar op het moment dat de Raad van Europa ermee begon. Des-

ondanks is de invloed van de Benelux geleidelijk afgenomen. Het Benelux-verdrag

inzake uitlevering en kleine rechtshulp van 1962 heeft weliswaar een belangrijke rol

gespeeld bij de totstandkoming van het Europees uitleveringsverdrag van 1957 en

het Europees verdrag inzake wederzijds rechtshulp in strafzaken van 1959, maar

sinds de jaren zeventig zijn er in de Benelux geen initiatieven meer ontplooid. Het

Benelux-verdrag inzake overdracht van strafexecutie van 1968 en het Benelux-

verdrag inzake overdracht van strafvervolging van 1974 zijn weliswaar geratificeerd

door Nederland maar niet door beide andere landen, zodat ze nooit in werking zijn

getreden. Het moet uitgesloten worden geacht dat dit ooit nog zal gebeuren. Temeer

omdat het Europees verdrag inzake overdracht van strafvervolging van 1972, het

Europees verdrag inzake internationale geldigheid van strafvonnissen van 1970

en het Verdrag inzake overbrenging van gevonniste personen van 1983 wel (voor

Nederland) in werking zijn getreden. De conclusie is dat de rol van de Benelux bij

de opbouw van het netwerk belangrijk is geweest maar momenteel is uitgespeeld.

Op praktisch niveau - bij de uitwerking van gemaakte afspraken - wordt zeker

nog samengewerkt, maar deze samenwerking heeft niet het karakter van een

normstelling. De regering heeft dan ook meermaals te kennen gegeven dat zij er

niet naar streeft om de Benelux op dit gebied opnieuw op te peppen. Behalve naar

samenwerkingsregelingen werd in de Benelux gestreefd naar eenmaking (in de

huidige terminologie `harmonisatie') van liet recht. De activiteiten van de Benelux-

commissie tot eenmaking van het recht hebben nauwelijks geleid tot de aanvaarding

van voorstellen. Een van de weinige resultaten is artikel 207a Sr., waarin de meineed

voor een internationale rechter strafbaar is gesteld. België en Luxemburg kennen

een vergelijkbare strafbepaling. De bepaling was oorspronkelijk bedoeld om de

meineed voor het Benelux-gerechtshof strafbaar te stellen maar was mede ingege-

ven door de positie van het Hof van justitie van de EG. Zelfs binnen de beperkte

groep van landen van de Benelux was het erg moeilijk om tot overeenstemming te

komen over bepalingen van materieel recht.

De verdragen die zijn gesloten in het kader van de Raad van Europa genieten een

zeer verschillende populariteit. Zo zijn verdragen inzake de klassieke vormen van

samenwerking, uitlevering en kleine rechtshulp algemeen geratificeerd. Dat is niet

het geval bij de verdragen over de recentere vormen van samenwerking: de over-

dracht van strafvervolging, de overdracht van strafexecutie en de overdracht van

de confiscatie. Met name grote landen als Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië

blijven zich nog steeds tegen deze nieuwe vormen van samenwerking verzetten. Het

gevolg hiervan is dat voor die landen de mogelijkheden van samenwerking beperkter

of geringer zijn dan voor een land als Nederland. Deze landen gaan er impliciet van



Hoofdstuk 2 34

uit dat hun eigen bevoegdheid om over een strafbaar feit te oordelen de bevoegd-

heid van anderen uitsluit. Dit leidt tot een nogal narcistische houding: de enige

mogelijkheid om met een strafzaak om te gaan, is immers zelf vervolgen. Het

buitenland is alleen nodig om de verdachte of het bewijs over te leveren. De uit-

sluiting van alternatieven voor zelf vervolgen bepaalt de wijze waarop deze landen

rechtshulp vragen en verlenen. Enigszins generaliserend kan worden gesteld dat zij

de strafrechtspleging van andere landen als `suspect' zien: het eigen strafrecht is

immers het beste. Vanuit het gemeenschapsrecht wordt een andere invalshoek

gekozen. Artikel 10 (5 oud) verplicht alle lidstaten tot handhaving van het gemeen-

schapsrecht. Het gaat om een gezamenlijke taak, niet om een zuiver individuele

verantwoordelijkheid. Dit is logisch, omdat de schending van de normen alle lid-

staten aangaat. Dat kan impliceren dat moet worden samengewerkt bij de hand-

having en dat aan de samenwerking eisen worden gesteld.

Enkele afzonderlijke opmerkingen over Groot-Brittannië zijn op zijn plaats. Dit 1

and heeft zich vanwege zijn door common lafv gekleurde strafproces lang afzijdig

gehouden van multilaterale verdragen over strafrechtelijke samenwerking. Het heeft,

hoewel lid van de Raad van Europa, zelfs niet meegewerkt aan de totstandkoming

van het Europees uitleveringsverdrag en het Europees verdrag inzake wederzijdse

rechtshulp. Wat de uitlevering betreft was de achtergrond daarvan dat Groot-

Brittannië niet wenste te accepteren dat landen hun eigen onderdanen niet zouden

uitleveren. Voorts was het belang voor Groot-Brittannië geringer omdat het land

rechtsmacht traditioneel uitsluitend vestigde op grond van het territorialiteits-

beginsel en niet over grensoverschrijdende rechtsmacht beschikte. Aldus, en in

samenhang met de eilandstructuur, was de kans geringer dat verdachten zich nog

buiten het Verenigd Koninkrijk zouden bevinden. Bij de kleine rechtshulp kwamen

de Britse bezwaren vooral voort uit het common-law-stelsel. Hierin is voor schrifte-

lijk bewijs nauwelijks plaats. De continentale traditie waarbij getuigenverklaringen

die op schrift in het dossier zijn gevoegd tot het bewijs meewerken, kon in beginsel

niet tot bewijs leiden dat bruikbaar was in een procedure in Groot-Brittannië. Voor

in beslag genomen stukken en stukken van overtuiging eist het common-law-recht

een chain of custody waarbij van minuut tot minuut wordt aangeven welke autoriteit

het stuk wanneer en waar onder zich heeft gehouden. Een dergelijke administratie

was voor landen met een continentale traditie onwerkbaar. Sinds de jaren negentig

participeert het Verenigd Koninkrijk actief in de ontwikkelingen van de internatio-

nale samenwerking in strafzaken.

In de jaren zeventig zijn er verschillende pogingen ondernomen om de Europese

Gemeenschappen ook op strafrechtelijk terrein bevoegdheden te geven. De lidstaten

waren het hierover grondig oneens. Nederland heeft ooit zelfs een voorstel van de

Franse president Giscard d'Estaing tot schepping van een espace judiciaire met een

veto geblokkeerd. Het is steeds de uitdrukkelijke wens van de lidstaten geweest om

het strafrecht binnen de bevoegdheid van de lidstaten zelf te laten. Overigens leek
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het erop dat de bezwaren zich meer richtten tegen de bevoegdheid van de Com-

missie op het gebied van het materieel strafrecht dan tegen de samenwerking als

zodanig.
In de jaren tachtig en negentig groeide de intensiteit van de samenwerking sterk.

De mogelijkheden om de verdragen van de Raad van Europa uit te bouwen, waren

beperkter geworden. In de eerste plaats waren de vormen van samenwerking

'afgedekt'. In de tweede plaats werd het met het sterk toegenomen aantal leden

van de Raad steeds moeilijker om tot overeenstemming te komen. Dit werd met

de toetreding van de landen van het voormalig Oostblok versterkt, doordat hun

rechtstelsels een geheel andere ontwikkeling van het recht hadden doorgemaakt

en nog niet waren aangepast aan het acquis van de Raad van Europa. Op initiatief

van Duitsland en Frankrijk kwamen in 1985 en 1990 het Akkoord en de Uitvoe-

ringsovereenkomst Schengen met de Benelux-landen tot stand. Later zijn bijna alle

andere lidstaten van de Europese Unie toegetreden. Bij het Verdrag van Amsterdam

is beslist dat het Schengen-acquis wordt ingebracht in de structuur van de Gemeen-

schap en de Unie. De Uitvoeringsovereenkomst behelst een nadere uitwerking van

de verdragen van de Raad van Europa over samenwerking. Het doet verschillende

belemmeringen vervallen en reduceert weigeringsgronden. Voorts introduceert het

de politiële rechtshulp als samenwerkingsvorm. Het Schengen-verdrag is het eerste

verdrag waarin deze vorm uitvoerig is geregeld. Ook moet worden gewezen op de

ontwikkelingen in het kader van de Europese Politieke Samenwerking en op de

derde pijler in de verdragen van Maastricht en Amsterdam (zie paragraaf 2.3.5). In

de Europese Politieke Samenwerking werd het strafrecht voor het eerst onderwerp

van een regeling tussen de landen van Europese Gemeenschap. Geconstateerd moet

worden dat geen van de zes verdragen die onder deze vlag zijn gesloten tot nu toe in

werking is getreden (zie voor overzicht van verdragen met rechtshulpbepalingen

Swart en Klip 1997). Wel worden enkele verdragen voorlopig toegepast met een

beperkt aantal landen.

Voorts spelen ook de Verenigde Naties nog een rol van betekenis als verdrags-

wetgever. Binnen dit gremium is het niet mogelijk gebleken algemene verdragen

over samenwerking in strafzaken op te stellen. Het orgaan is te groot om overeen-

stemming te bereiken op zeer ruim bestreken rechtsgebieden. Wel bestaan er

modelverdragen, die de lidstaten als voorbeeld kunnen nemen voor bilaterale of

regionale verdragen. De betekenis van de Verenigde Naties op het terrein van de,

strafrechtelijke samenwerking ligt vooral bij de bestrijding van de drugshandel. Het

VN-drugsverdrag van 1988 is zeer ruim geratificeerd.36 Door enkele bepalingen in

artikel 7 is dit een vrijwel volledig rechtshulpverdrag terzake van drugsdelicten.

36 Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen,

Wenen 20 december 1988, Trb. 1989, 97.
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Het is van belang enig inzicht te verkrijgen in de gremia die verdragen over straf-

rechtelijke samenwerking produceren. Er is soms sprake van een zekere concurren-

tie: thematiek die in de Raad van Europa leidt tot het sluiten van een verdrag, leidt

soms ook in de Europese Unie of de Verenigde Naties tot een verdrag. Dit heeft

niet alleen gevolgen voor de praktische samenwerking binnen het kleinere verband

maar ook voor de formulering van de wetgeving. Verder is de verhouding tussen

de verschillende verdragen van belang nu de EU-landen dikwijls ook de verdragen

binnen de Raad van Europa of de Verenigde Naties hebben geratificeerd. Dan rijst

de vraag welk verdrag voorgaat als verdragen met elkaar in strijd zijn.

Al deze vormen van samenwerking konden en kunnen worden gehanteerd voor de

strafrechtelijke handhaving van het gemeenschapsrecht. Het is belangrijk te onder-

kennen dat lidstaten op grond van artikel 10 (5 oud) van het EG-Verdrag verplicht

zijn om het gemeenschapsrecht te handhaven. Als dat samenwerking tussen de

lidstaten vergt, dan moet er worden samengewerkt. Het gemeenschapsrecht stelt

geen directe eisen aan de wijze waarop deze strafrechtelijke samenwerking vorm

wordt gegeven en bepaalt evenmin dat de lidstaten op een bepaalde manier moeten
samenwerken.

Tot slot enkele opmerkingen over het verschil in houding van staten al naar gelang

zij rechtshulpbiedende of rechtshulpvragende partij zijn (zie Klip 1994, hoofdstuk 4

en 8, en Klip 1997, p. 453-459). Continentale landen gaan in de regel zowel bij het

vragen als geven van rechtshulp uit van toepassing van het eigen recht. Als staten

met dat uitgangspunt met elkaar moeten samenwerken, zijn problemen en fricties

voorgeprogrammeerd. Om die reden moet de positie van elk van de vier landen in

dit onderzoek als verzoekende en als aangezochte staat afzonderlijk worden

beoordeeld en onderzocht.

2.3.2 Rechtshulp in strafzaken als concept

Justitiële en politiële rechtshulp

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de uitlevering in Nederland zijn de justitiële en

politiële rechtshulp niet in de wet gedefinieerd. Dat artikel 1 Uitleveringswet wel een

definitie bevat, hangt ermee samen dat het gaat om een betrekkelijk overzichtelijke

handeling waarbij minder terzake doet welke autoriteit de rechtshulp geeft of

vraagt. Eerder is al opgemerkt dat de wederzijdse rechtshulp in strafzaken juist wel

organiek is gestructureerd. Daarbij is de indeling juist wel gemaakt aan de hand van

degene die rechtshulp vraagt of verleent en spelen de gevraagde handelingen voor

de indeling een minder grote rol.

'Wederzijdse rechtshulp' zou kunnen worden gedefinieerd als 'de assistentie die

staten elkaar geven bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten'. Daarbij

wordt verschil gemaakt tussen 'justitiële rechtshulp' en 'politiële rechtshulp', termen

die geen juridisch bindende begrippen zijn en waartussen in verdragen niet altijd
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een heldere grens wordt getrokken. Er treedt ook verwarring op doordat staten vaak

zelf bepalen wie zij als justitiële en als politiële autoriteiten beschouwen, iets wat

dus uiteen kan lopen.
Tot de Uitvoeringsovereenkomst Schengen was het Benelux-verdrag van 1962 de

enige overeenkomst waarin rechtshulp tussen politieorganisaties was opgenomen.

In artikel 39 van de Uitvoeringsovereenkomst wordt zelfs een definitie gegeven van

'politiële samenwerking': 'wederzijdse bijstandsverlening ten behoeve van de voor-

koming en opsporing van strafbare feiten, voor zover het doen of behandelen van

een verzoek naar nationaal recht niet aan de justitiële autoriteiten is voorbehou-

den.' Administratieve autoriteiten kunnen hier dus slechts onder vallen voorzover zij

als 'politie' kunnen worden beschouwd in de zin van artikel 39. Met het EU-verdrag

inzake wederzijdse rechtshulp is men teruggekomen van de scherpe scheidslijn die

'justitieel' van 'politieel' scheidt. Het belang van de definitie is daarom gering. Voor

de meeste landen geldt, net als voor Nederland: daar waar dwangmiddelen moeten

worden toegepast of inbreuk wordt gemaakt op rechten van personen, is er meestal

voor gekozen om een justitiële autoriteit te belasten met de uitvoering of met het

doen van een verzoek.

In 'straf'zaken

Alle verdragen bevatten ofwel in de titel ofwel in een van de artikelen die het toe-

passingsgebied van het verdrag bepalen bewoordingen in de trant van 'dit verdrag is

van toepassing op rechtshulp ten behoeve van een strafzaak in de verzoekende

staat'. Geen van de verdragen bevat een definitie van wat een strafzaak is. De prak-

tijk vindt hier zijn weg zonder dat dit tot gerechtelijke procedures leidt. Drie criteria

zouden hier relevant kunnen zijn. Ten eerste bepaalt de verzoekende staat of het

naar zijn rechtsopvatting gaat om een strafzaak. Ten tweede: de aangezochte staat

doet hetzelfde. Ten derde kan het begrip criminal charge uit artikel 6 lid 1 van het

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) te hulp worden geroepen als

autonome interpretatie van wat wel en niet onder het strafrecht valt.

Rechtshulp op verzoek

Traditioneel kon er alleen rechtshulp worden verleend als de ene staat de andere

daarom had verzocht. Dit heeft te maken met de soevereiniteitsgedachte, waaruit

drie belangrijke regels voortvloeien:

- Een staat mag niet in een andere staat rechtshulp halen zonder daarom te

vragen.

- Een staat waarbij een rechtshulpverzoek wordt ingediend, heeft de vrijheid om

het af te wijzen.

- Een staat die een verzoek honoreert, voert het zelf uit.

Deze regels gelden nog steeds in het merendeel van de rechtshulpcontacten, maar

hebben geen absolute gelding meer. Zo bevat het EU-verdrag inzake wederzijdse
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rechtshulp de mogelijkheid van informatie-uitwisseling op eigen initiatief (artikel 7;

zie ook paragraaf 2.3.6). Hiervoor is geen verzoek nodig. Ook de rechtstreekse

opvraagbaarheid van computersystemen, zoals het Schengen Informatie Systeem,

kan worden gekarakteriseerd als rechtshulp zonder verzoek: elke nationale politie-

dienst heeft toegang zonder eerst om toestemming te hoeven vragen.

Het zelfstandig verrichten van handelingen in een vreemde staat werd tot voor kort

absoluut onaanvaardbaar geacht. Ook hierin is langzamerhand verandering geko-

men, met name op het politiële vlak: steeds vaker wordt geaccepteerd dat politie-

mensen in het buitenland actief zijn. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen

de-jure- en de-facto-toestemming om in het buitenland iets te ondernemen. In dit

verband zijn de Uitvoeringsovereenkomst Schengen (artikel 40 en 41) en het EU-

verdrag inzake wederzijdse rechtshulp van belang. Daarnaast laat het volkenrecht

toe dat ad hoc toestemming wordt gegeven. In de praktijk gebeurt dit op politie-

niveau vaak. Niet altijd is daarbij duidelijk of de politieautoriteit die een collega

toestemming geeft zelf wel bevoegd is om dat te doen. Ook daar kunnen fricties

bestaan tussen de stand van het recht en de praktijk. In latere fases kunnen ook de

officier van justitie en de rechter-commissaris naar het buitenland reizen. Dat doen

zij vaak om personen te horen. Naar Nederlands recht mogen geen terechtzittingen

in het buitenland worden gehouden (artikel 539a Wetboek van Strafvordering/Sv).

Daarmee onderscheidt Nederland zich van andere landen waar dit wel is toegestaan,

zoals Duitsland. Volledige berechting in een ander land komt slechts bij uitzonde-

ring voor. Het Lockerbie-proces voor een Schots hof in Nederland vormt zo'n

uitzondering.

Met de toename van het aantal verdragen wordt de mogelijkheid om een verzoek

nog af te wijzen steeds geringer. De verdragen verplichten staten in de regel om de

gevraagde rechtshulp te geven, tenzij de aangezochte staat een beroep doet op een

in het verdrag opgenomen weigeringsgrond. In nieuwere verdragen tussen de lan-

den van de Europese Unie worden steeds minder weigeringsgronden opgenomen,

en de druk neemt toe om ze bij bestaande verdragen in te trekken.

Horizontale, verticale en diagonale samenwerking

Onder horizontale samenwerking wordt de samenwerking tussen staten onderling

verstaan. Volkenrechtelijk gezien zijn alle staten gelijkwaardig en bewegen zij zich

op één niveau. Er ligt tevens het aspect in besloten dat een aangezochte staat dus

ook kan weigeren aan een verzoek gevolg te geven. Er is nog een andere definitie van

horizontale samenwerking, waarin uitgangspunt is dat autoriteiten van hetzelfde

niveau samenwerken, bijvoorbeeld politiediensten of rechters.

Kenmerkend voor de verticale samenwerking is de hiërarchische verhouding. Een

hoger orgaan - bijvoorbeeld de Europese Commissie, het Joegoslavië Tribunaal of

het Internationaal Strafhof - kan de verplichting opleggen om bepaalde assistentie

te leveren. De mogelijkheden om het gevraagde te weigeren, zijn zeer beperkt. Er
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is bovendien in de praktijk veelal sprake van eenrichtingsverkeer: de staat levert

wel aan het hogere orgaan maar krijgt niets terug. In de context van de Europese

Gemeenschap is hieraan sinds de arresten-Zwartveld van het Hof van Justitie van

de EG in 1990 een einde gekomen.37 Sindsdien is duidelijk dat de Commissie de

lidstaten ook van stukken en informatie moet voorzien als de lidstaten het

gemeenschapsrecht handhaven.

Kenmerk voor diagonale samenwerking is samenwerking tussen autoriteiten die

niet over dezelfde bevoegdheden beschikken. Grensoverschrijdende samenwerking

tussen een toezichthouder en een opsporingsorgaan is dus per definitie diagonaal.

In sommige gevallen ligt het gecompliceerder, omdat bepaalde autoriteiten in

lidstaten zowel over toezichthoudende bevoegdheden als over

opsporingsbevoegdheden beschikken. Het diagonaal karakter hangt dus af van de

bevoegdheid die ze inzetten. Complicaties kunnen ook optreden omdat een van de

autoriteiten een sui-generis-status inneemt. Zo is de definitie van de samenwerking

tussen een Nederlandse officier van justitie en een buitenlands meldpunt voor on-

gebruikelijke transacties sterk afhankelijk van de bevoegdheden van het meldpunt.

Onderkenning van het diagonale karakter van de samenwerking is vooral van belang

omdat daarbij vrijwel steeds een gemeenschappelijke regeling ontbreekt om elkaar

bijstand te verlenen. Waar de een in een strafrechtelijke structuur vast zit, kan de

ander alleen gebruikmaken van een administratieve weg.

2.3.3 Het Europees rechtshulpverdrag 1959 en het protocol

De hiervoor geschetste stand van zaken laat zien dat het in het kader van de Raad

van Europa totstandgekomen Europees rechtshulpverdrag van 1959 en het protocol

van 1978 nog altijd van doorslaggevend belang zijn voor de EU-lidstaten. De vier te

onderzoeken staten zijn partij bij het Europees rechtshulpverdrag van 1959 en het

protocol van 1978. Het laatste protocol heft de weigeringsgrond van het fiscale delict

op. Dit is belangrijk omdat weigeringsgronden traditioneel juist bestaan bij strafbare

feiten met een politiek, fiscaal, militair of douanerechtelijk aspect. Duitsland heeft

het volgende voorbehoud gemaakt bij het protocol bij het Europese rechtshulp-

verdrag: 'In accordance with Chapter IV, Article 8 (2), the Federal Republic of

Germany avails itself of the following reservations: Regarding Article 2 of the

Additional Protocol, the Federal Republic of Germany, in accordance with Article 8

(2) (a), reserves the right to make the execution of letters rogatory of any kind in

proceedings concerning contraventions of regulations governing international

transfer of capital and payments, and the execution of letters rogatory for search

and seizure of property in respect of other fiscal offences, dependant on the con-

37 Zaak C-2188 Imm., 1.1. Zwartveld, Beschikkingen van het Hof van Justitie van 13 juli 1990 en 6 december

1990.
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dition that the offence motivating the letters rogatory is punishable under German

law as well, or would be so punishable after analogous conversion of the facts'

(Trb. 1994, 43). Groot-Brittannië heeft zich het recht voorbehouden de hoofdstukken

II en III van het protocol niet te aanvaarden.38 Frankrijk en Nederland hebben geen

voorbehouden of verklaringen afgelegd bij dit protocol.

2.3.4 Schengen en Uitvoeringsovereenkomst Schengen

Artikel 50 Uitvoeringsovereenkomst Schengen geeft een grondslag voor strafrech-

telijke rechtshulp bij overtreding van voorschriften betreffende accijnzen, BTW en

douane. De verhouding tussen het protocol bij het Europees rechtshulpverdrag en

Schengen is niet helder. Groot-Brittannië is geen partij bij Schengen en wordt dit

ook niet door het Schengen-protocol bij het Verdrag van Amsterdam.

2.3.5 Derdepijlersamenwerking

Met het Verdrag van Maastricht bestaat sinds 1992 de bevoegdheid om samen te

werken op het terrein van justitie en binnenlandse zaken. Artikel K.3 lid 2 Verdrag

van Maastricht bepaalt dat de Unie dit doet door middel van drie juridische instru-

menten: het gemeenschappelijk standpunt, het gemeenschappelijk optreden en de

overeenkomst. Het Verdrag van Amsterdam kent er vier: het gemeenschappelijk

standpunt, het besluit, het kaderbesluit en de overeenkomst. De samenwerking als

zodanig heeft hierdoor geen wijziging ondervonden.

Inmiddels heeft de productie binnen de Unie onder andere geleid tot het opstellen

van de volgende verdragen:

- Overeenkomst aangaande verkorte procedure tot uitlevering tussen de Lidstaten

van Europese Unie, Brussel 10 maart 1995, Trb. 1995, 110;

- Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst, Brussel 26 juli

1995, Trb. 1995, 282;

- Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, Brussel 26

juli 1995, Trb. 1995, 287;

- Akkoord betreffende de voorlopige toepassing tussen een aantal Lidstaten van

de Europese Unie van de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op

douanegebied, Brussel, 26 juli 1995, Trb. 1995, 288;

- Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de

Europese Gemeenschappen, Brussel 26 juli 1995, Trb. 1995, 289;

38 De hoofdstukken 11 en 111 hebben betrekking op de uitwisseling van gegevens omtrent strafvonnissen.
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- Protocol betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de

Europese Gemeenschappen, van de. Overeenkomst tot oprichting van een

Europese Politiedienst, Brussel 24 juli 1996, Trb. 1996, 265;
- Overeenkomst inzake uitlevering tussen de Lidstaten van de Europese Unie,

Dublin 27 september 1996, Trb. 1996, 304;

- Protocol bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële

belangen van de Europese Gemeenschappen, Dublin 27 september 1996, Trb.

1996, 330;

- Protocol betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van justitie van de

Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst inzake het gebruik van infor-

matica op douanegebied, Brussel 29 november 1996, Trb. 1997, 39;

- Protocol betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de

Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst aangaande de bescherming

van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, Brussel 29

november 1996, Trb. 1997, 40;

- Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Euro-

pese Gemeenschappen of van de Lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn,

Brussel 26 mei 1997, Trb. 1997, 249;

- Tweede Protocol betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van justitie

van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst aangaande de

bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen,

Brussel 19 juni 1997, Trb. 1997, 251.

Er zijn nog enkele andere overeenkomsten in wording. Met uitzondering van het

Europol-verdrag (1 oktober 1998) zijn de meeste van de genoemde verdragen slechts

zeer recent in werking getreden. Het is daarom nog wat vroeg om conclusies te

trekken over het nut van deze overeenkomsten.

Daarnaast zijn er nog enkele Europese samenwerkingsverdragen of partnerschaps-

en samenwerkingsverdragen met derde landen die ook bepalingen bevatten over

samenwerking bij fraudebestrijding, net als bilaterale en multilaterale verdragen

inzake douanesamenwerking. Een voorbeeld hiervan is de overeenkomst tussen de

EG en Oezbekistan van 21 juni 1996 (Trb. 1996, 290). Artikel 65 regelt samenwerking

op het gebied van de douane, artikel 69 op het gebied van illegale activiteiten in de

economische sfeer en artikel 70 op het gebied van het witwassen van geld. Deze

bepalingen zijn van groot belang. Voor de samenwerking met derde landen bij

fraudebestrijding moet immers worden teruggevallen op de reguliere samenwer-

kingsverdragen, omdat de EU-verdragen niet openstaan voor niet-EU-landen.

De overeenkomsten die zijn gesloten in het kader van de derde pijler onderscheiden

zich van die van de Raad van Europa. Anders dan bij de verdragen van de Raad van

Europa ligt de nadruk niet op het realiseren van een compleet netwerk van rechts-

hulpvormen maar meer op het vergemakkelijken van de uitlevering en kleine
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rechtshulp. Nieuw is de oprichting van Europol, een belangrijke stap in de politiële

samenwerking. Deze vorm van rechtshulp is ook om andere redenen van belang. In

de klassieke vormen van rechtshulp (uitlevering, kleine rechtshulp) werd steeds

duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verzoekende staat en de aangezochte staat.

Bij nieuwe, structurele vormen van samenwerking valt dit onderscheid steeds

moeilijk te maken. Europol en samenwerkende politieteams van multinationale

samenstelling zijn daar voorbeelden van. Verder worden er thematische verdragen

ontworpen die zich richten op bestrijding van een bepaalde vorm van criminaliteit

- EG-fraude, corruptie - en tevens bepalingen bevatten over samenwerking. Een

ander element is dat de derdepijlerovereenkomsten veel ruimte laten om vast te

houden aan nationale verworvenheden, zoals het verbod van uitlevering van eigen

onderdanen en de onmogelijkheid om rechtspersonen strafrechtelijk aansprakelijk

te stellen. Het beeld dat zo ontstaat, is dat het derdepijleracquis een sterker ad-hoc-

karakter en sterker politiek karakter heeft dan het acquis van de Raad van Europa

(zie Vermeulen 1999). Aldus zijn deze verdragen ook instrumenteler en staat het

belang van de staten bij de crimininaliteitsbestrijding voorop. Het ontbreken van

enige aandacht voor de rol van samenwerking in het belang van de verdachte of

veroordeelde vormt een kenmerkende breuk met de verdragen van de Raad van

Europa.

Er is nog een andere ontwikkeling gaande: daar waar in woorden de harmonisatie

en aanpassing van het materiële strafrecht worden beleden (artikel 29 Verdrag van

Amsterdam), gaat het om vormvoorschriften. Opvallend is ook dat men uitgaat

van een onbewezen stelling: aanpassing van materiële bepalingen is nodig om de

samenwerking te verbeteren. Voorts worden strafrechtelijke samenwerkingsverdra-

gen gepresenteerd als administratieve overeenkomsten. Een voorbeeld daarvan is de

Overeenkomst inzake Douanesamenwerking.

Daarnaast is opvallend dat derdepijlersamenwerking kennelijk in de ogen van de

lidstaten niet exclusief is. Er zijn naast een overeenkomst ook verordeningen, die

gaan over samenwerking ter bescherming van de financiële belangen van de

Gemeenschap. De verhouding tussen administratiefrechtelijke en strafrechtelijke

samenwerking is geen thema in de strafrechtelijke overeenkomsten. Met name bij

douaneovereenkomsten is geen verschil meer waar te nemen tussen administratieve

en strafrechtelijke samenwerking. Het DIS wordt op dezelfde voet gebruikt voor de

gemeenschapsrechtelijke aspecten van het goederenverkeer ingevolge de artikelen

30 (36 oud) en 296 (223 oud) van het EG-Verdrag als voor de bestrijding van illegale

handel in verdovende middelen. Artikel 6 van de Overeenkomst inzake uitlevering

van 27 september 1996 heeft de weigeringsgrond van het fiscale delict en terzake

van douanedelicten grotendeels opgeheven. Voorts zijn weigeringsgronden wegens

douanedelicten opgeheven in artikel 6 tweede protocol terzake van fraude, actieve

en passieve corruptie en het witwassen van geld als bedoeld in de bovengenoemde

fraudeovereenkomsten. De fraudebestrijding is hier met een overeenkomst en twee
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protocollen redelijk prominent aanwezig. De douanesamenwerking is in een aparte

overeenkomst geregeld, terwijl de Napels 11-douaneovereenkomst ook de fiscaliteit

regelt. De andere derdepijlerovereenkomsten wijden geen woorden aan de

fraudebestrijding.39

2.3.6 Verdragsrechtelijke samenwerking op de scheidslijn tussen strafrecht en

andere rechtsgebieden

Na de voorgaande bespreking van de historische evolutie en de belangrijkste rechts-

hulpinstrumenten is het belangrijk om specifiek in te gaan op de 'bandbreedte' van

de rechtshulp in strafzaken. Staat die samenwerkingsweg enkel open voor het straf-

recht sensu stricto, ofwel voor het commune strafrecht en het bijzondere strafrecht

(voorzover er geen specifieke weigeringsgronden zijn op fiscaal gebied bijvoor-

beeld)? Of kan die samenwerkingsweg ook worden ingezet voor andere vormen van

punitieve handhaving? In het bijzonder kan hierbij worden gedacht aan punitieve

handhaving door bestuurlijke autoriteiten, al dan niet met toepassing van de regels

van het strafprocesrecht. Bovendien stelt zich de vraag of er dan ook een rol is

weggelegd voor niet-justitiële autoriteiten als verzoekende of aangezochte partij in

liet kader van die rechtshulp. Deze problematiek wordt geanalyseerd aan de hand

van het bestaande instrumentarium, maar er wordt vooral aandacht besteed aan een

aantal recente instrumenten en hervormingsvoorstellen die de 'bandbreedte' voor

de rechtshulp aanzienlijk verruimen.

De Overeenkomst inzake de administratieve en strafrechtelijke

samenwerking

Dit verdrag uit 1969 valt formeel buiten het bereik van deze studie maar is deson-

danks vermeldenswaardig. Het is uniek in zijn soort, omdat het zowel adininistra-

tiefrechtelijke als strafrechtelijke rechtshulp regelt. Het verdrag geldt uitsluitend

tussen de landen van de Benelux, maar vormt voor andere landen een interessant

voorwerp van studie. De overeenkomst regelt een verplichte bewijskracht van

documenten, vergunningen, processen-verbaal en dergelijke. Processen-verbaal

van autoriteiten van het ene land moeten worden geacht dezelfde waarde te hebben

als die van het andere land. Het verdrag regelt de verhouding tussen de administra-

tiefrechtelijke weg en de strafrechtelijke in artikel 2, 7 en 21 tot en met 24. Zie ook

de gemeenschappelijke toelichting op dit verdrag in Trb. 1969, 124.

39 Fraude behoort tot de misdrijven waarvoor Europol op grond van de annex bij artikel 2 van de

Overeenkomst te zijner tijd bevoegd zou kunnen worden verklaard.
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Het Europees rechtshulpverdrag en het aanvullend protocol

Het Europees rechtshulpverdrag van 1959 zegt zelf niets over de afbakening van

verschillende vormen van rechtshulp. Men heeft destijds niet voor veel meer

dan strafbare feiten rechtshulp willen leveren. Artikel 1 stelt slechts dat het moet

gaan om 'offences the punishment of which, falls within the jurisdiction of the

judicial authorities'. Daarmee is de afbakening helder: voorwerp van rechtshulp

zijn uitsluitend strafbare feiten waarvoor justitiële autoriteiten bevoegd zijn. In het

explanatory report wordt nog eens verhelderd dat het gebruik van de terminologie

judicial authorities het onderscheid met administratieve autoriteiten moet onder-

strepen (Council of Europe, 1969). Voorts is toegelaten dat rechtshulp wordt

verleend bij overtredingen die administratief worden afgedaan (bijvoorbeeld de

Duitse Ordnungswidrigkeiten), voorzover er beroep mogelijk is bij de strafrechter.

Nederland heeft in een verklaring bij artikel 24 van het verdrag aangegeven dat

hieronder de leden van de rechterlijke macht (staand en zittend) worden verstaan.

Andere landen hanteren hun eigen definities, al dan niet formeel bekendgemaakt

door middel van een verklaring bij het verdrag.

Artikel 2 van het rechtshulpverdrag bevat de weigeringsgrond van het fiscale delict.

Van belang is dat het gaat om een facultatieve (niet-verplichtende) grond, waarvan

een staat dus geen gebruik hoeft te maken. Aangenomen mag worden dat douane-

overtredingen onder het begrip 'fiscaal' in deze zin vallen. Dit valt tevens af te leiden

uit de formulering van artikel 2 lid 2 van het protocol bij het Europees rechtshulp-

verdrag. Eigenlijk bevat het protocol maar een kleine verzachting van de weigerings-

grond van het fiscale delict: weigering louter op grond van het fiscale karakter van

het delict is niet toegestaan. Iets sterker is dit in de Overeenkomst van Wittem van

1979 tussen Nederland en Duitsland, die het Europees rechtshulpverdrag bilateraal

aanvult. Artikel III van die Overeenkomst luidt: 'Indien het verzoek betrekking heeft

op een strafbaar feit dat door de aangezochte Staat wordt beschouwd als een ver-

grijp tegen wettelijke voorschriften inzake retributies, belastingen, douane en

deviezen kan de rechtshulp slechts worden geweigerd indien de aangezochte Staat

van mening is dat de uitvoering van het verzoek zou kunnen leiden tot een aan-

tasting van de openbare orde of andere wezenlijke belangen van zijn land.' De

verdragen bevatten geen bepaling over het gebruik van via rechtshulp verkregen

gegevens voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt. Ondanks de vele

mogelijkheden tot bewijsverkrijging in het buitenland is het gebruik van het bewijs

nauwelijks in de samenwerkingsverdragen geregeld. In kleine rechtshulpverdragen

komen wel beperkingen voor die bewerkstelligen dat de aangezochte staat het ver-

zoek op een bepaalde manier uitvoert, met het oog op het gebruik in de verzoeken-

de staat. Alleen het Europese Verdrag inzake Overdracht van Strafvervolging bevat

op dit gebied verdergaande bepalingen.
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Uitvoeringsovereenkomst Schengen

De Schengen-overeenkomst maakt onderscheid tussen politiële rechtshulp (artikel

39 tot en met 47) en wederzijdse rechtshulp in strafzaken (artikel 48 tot en met 53),

op basis van de vraag of het gaat om verzoeken die niet zijn voorbehouden aan

justitiële autoriteiten en de vraag of voor de uitvoering geen dwangmiddelen

moeten worden aangewend. Een dergelijke politiële samenwerking mag volgens

het verdrag plaatsvinden bij 'voorkoming en opsporing van strafbare feiten'. Wat

strafbare feiten zijn, is niet nader gedefinieerd. Anders dan in artikel 40 en 41 (over

grensoverschrijdende vormen van samenwerking) is in artikel 39 bij de algemene

politiële rechtshulp niet via aanduiding van korpsen aangegeven wie eronder vallen.

Belangrijk is dat artikel 39 lid 2 Uitvoeringsovereenkomst Schengen een voorwaarde

stelt voor het gebruik van via politiële rechtshulp verkregen schriftelijke informatie

als bewijsmiddel: zulke informatie mag alleen met toestemming van de justitiële

autoriteiten van de aangezochte staat als bewijsmiddel worden aangewend.

Artikel 50 Uitvoeringsovereenkomst Schengen bepaalt dat het Europees rechtshulp-

verdrag door justitiële autoriteiten tussen de Schengen-staten ook mag worden

aangewend bij overtredingen van 'wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften

betreffende de accijnzen, de belasting over de toegevoegde waarde en de douane'.

Het verdrag bepaalt niet wie of welke autoriteit beslist of hiervan sprake is. Wat

betreft de douanevoorschriften gelden de definities van artikel 2 van Napels 1 en

artikel 2 van verordening 1468/81. Artikel 50 lid 2 Uitvoeringsovereenkomst Schen-

gen beperkt de toepassing van de weigeringsgrond terzake van accijnzen. Belangrijk

is lid 3, dat gebruik als bewijsmiddel toestaat voor andere doeleinden dan in het

verzoek is opgegeven, op voorwaarde dat aanvullende toestemming is verkregen.

Dit biedt dus de mogelijkheid om gegevens die zijn verkregen via het strafrechtelijk

circuit te gebruiken in andere procedures, zonder overigens te vermelden of auto-

riteiten gedwongen zijn voor de ene of de andere weg te kiezen. Het vijfde lid van

artikel 50 is van belang voor administratieve boetes (Ordnungswidrigkeiten en Wet

Mulder-achtige overtredingen). Ook daarvoor mag het Europees rechtshulpverdrag

worden gebruikt. De Schengen-overeenkomst maakt dus wat het gebruik van de

reguliere strafrechtelijke rechtshulpweg betreft verschil op grond van autoriteit: gaat

liet om een politiële of een justitiële autoriteit.

EU-verdrag inzake wederzijdse rechtshulp 40

Dit verdrag vult het Europees rechtshulpverdrag, het bijbehorende aanvullend

protocol, de Schengen-overeenkomst en het Benelux-rechtshulpverdrag aan. Artikel

2 voorziet in het geven van rechtshulp: 'Rechtshulp wordt ook verleend ten behoeve

40 Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese

Unie van 29 mei 2000, Trb. 2000, 96. Zie over de onderhandelingen en voorgeschiedenis van dit verdrag

Vermeulen 1999.
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van procedures die door de bestuurlijke autoriteiten wordt (sic) ingesteld, wegens

feiten die volgens het nationale recht van de verzoekende of van de aangezochte

lidstaat, of van beide, als vergrijpen tegen voorschriften betreffende de orde straf-

baar zijn gesteld, mits tegen de beslissing beroep openstaat op een met name in

strafzaken bevoegde rechter.' Een nadere definitie van 'strafrechtelijk onderzoek'

wordt gegeven in artikel 3, bij de bepalingen over het aftappen van telecommuni-

catie (artikel 15-20). Onder 'strafrechtelijk onderzoek' wordt verstaan: 'een onder-

zoek dat volgt op het begaan van een specifiek strafbaar feit teneinde de verant-

woordelijke personen te identificeren en aan te houden, in beschuldiging te stellen,

te vervolgen of te berechten'. De notie die hier voor het gebruik wordt meegegeven,

is dat telecommunicatie niet proactief mag worden afgetapt, dat wil zeggen: voordat

het strafbare feit wordt begaan.

Het verdrag houdt rekening met situaties waarin in het ene land politie- of douane-

autoriteiten bevoegd zijn en in het andere land rechterlijke autoriteiten. Zo bepaalt

artikel 6 lid 5 dat verzoeken als bedoeld in artikel 12 en 14 (over gecontroleerde af-

levering en infiltratie) kunnen worden gedaan als in de ene lidstaat een rechterlijke

of centrale autoriteit bevoegd is en in de aangezochte staat een politie- of douane-

autoriteit. Het verdrag regelt deze diagonale rechtshulp alleen als de verzoeker de

rechterlijke autoriteit is. Het geeft dus geen bevoegdheid om verzoeken te richten

tot buitenlandse rechterlijke autoriteiten en buitenlandse politie- of douaneauto-

riteiten.

De ontwerpovereenkomst is niet erg precies in het scheiden van justitiële en

politiële rechtshulp en geeft niet steeds exact aan wie bevoegd is om verzoeken

te doen. In de overeenkomst komen de volgende aanduidingen van autoriteiten

voor: bestuurlijke autoriteiten (artikel 2), centrale autoriteit (artikel 6), rechterlijke

autoriteit (artikel 6), politie- of douaneautoriteit (artikel 6), bevoegde autoriteit

(artikel 5), ontvangende autoriteit (artikel 7), verstrekkende autoriteit (artikel 7) en

lidstaat (artikel 10). Ingevolge artikel 21 zal elke staat een verklaring bij het verdrag

moeten voegen waarin is aangeven wat in het land in kwestie wordt verstaan onder

de genoemde autoriteiten. Het gevolg daarvan is dat de bevoegdheid per rechts-

hulpvorm en per lidstaat kan verschillen. Het behoeft geen betoog dat dit niet ten

goede komt aan de overzichtelijkheid. Het verdrag bevat geen bepalingen over het

gebruik van de verkregen rechtshulp als bewijs. Er zijn evenmin voorschriften in

opgenomen met bepalingen over de afbakening van 'strafrechtelijke' en 'admini-

stratiefrechtelijke' rechtshulp.

Het verdrag bevat enkele vernieuwingen ten aanzien van de bestaande mogelijk-

heden en creëert nieuwe vormen van rechtshulp. Zo is als uitgangspunt opgenomen

dat verzoeken worden uitgevoerd volgens de in het verzoek aangegeven formalitei-

ten (artikel 4). Dit zal het gebruik van aldus verkregen bewijs ten goede komen. Voor

het eerst komt in een verdrag over wederzijdse rechtshulp informatie-uitwisseling

op eigen initiatief aan bod (artikel 7). Een dergelijke bepaling is nuttig, omdat een
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lidstaat moeilijk om inlichtingen kan verzoeken als die lidstaat niet weet dat spec-

ifieke informatie uberhaupt bestaat. Nieuw is de verdragsrechtelijke regeling van het

verhoor per videoconferentie (artikel 10) en per telefoonconferentie (artikel 11).

Erg belangrijk voor de operationele samenwerking tussen teams van justitiële en

administratieve samenstelling is de oprichting van gemeenschappelijke onderzoeks-

teams, zoals geregeld in artikel 13. Dergelijke teams bestaan uit ambtenaren van

twee of meer landen. Ook justitiële, politiële en douaneautoriteiten kunnen deel

uitmaken van de teams, en artikel 1 laat bovendien toe dat 'ambtenaren van inter-

nationale organisaties of instanties' erbij betrokken zijn. Bij dit laatste moet worden

gedacht aan Europol en OLAF. Gemeenschappelijke onderzoeksteams kunnen

uitsluitend worden opgericht voor repressief 'strafrechtelijk onderzoek' conform de

definitie in artikel 3. De teams zijn met name bedoeld voor ernstige strafbare feiten

die leiden tot moeilijke en dure onderzoeken met een uitstraling over meerdere

lidstaten.

In artikel 14 is voor het eerst de infiltratie als vorm van rechtshulp opgenomen. Het

betreft 'strafrechtelijk onderzoek dat wordt verricht door ambtenaren die onder een

valse of fictieve identiteit opereren'. Het artikel omvat zowel de uitvoering van

infiltratie op verzoek als het toelaten van infiltratie na een verzoek om toestemming.

Het is een van de weinige bepalingen waarbij voorbehouden zijn toegestaan. Ook de

modaliteiten van de rechtshulp terzake van het aftappen van telecommunicatie zijn

nieuw. Artikel 16 bevat het meer klassieke verzoek tot aftappen van telecommuni-

catie. In artikel 17 gaat het om het aftappen van telecommunicatienetwerken die op

hun grondgebied opereren. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat die rechtstreeks

toegankelijk zijn voor andere lidstaten. Artikel 18 tot slot, regelt het aftappen van

telecommunicatie zonder technische bijstand van de lidstaat op het grondgebied

waarvan de af te tappen personen actief zijn (zie over het aftappen van telecommu-

nicatie en de praktische en juridische problemen die daarbij rijzen Vermeulen 1999).

Wederzijdse douanebijstand 1967 (Napels I)

Deze overeenkomst is gericht op wederzijdse bijstand 'ter verzekering van een juiste

heffing van douanerechten en andere wegens in- of uitvoer geheven belastingen,

en ter voorkoming, opsporing en bestrijding van strafbare feiten op het stuk van

de douanewetten.' Artikel 1 lid 1 stelt dat de bijstand plaatsvindt'door tussenkomst

van douaneadministraties.' Het tweede lid houdt er rekening mee dat voor bepaalde

bevoegdheden die ingevolge het verdrag uitgeoefend kunnen worden andere auto-

riteiten dan douaneautoriteiten bevoegd zijn. Artikel 2 definieert het begrip

'douanewetten'. Artikel 3 e.v. bevatten de verschillende vormen van samenwerking.

Uit artikel 9 en 10 valt nauwelijks een belemmering voor het gebruik van de over-

eenkomst voor ook strafrechtelijke doeleinden op het gebied van douane af te

leiden: de opsporingsdiensten moeten in de gelegenheid worden gesteld recht-

streekse betrekkingen te onderhouden.
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Strafrechtelijke autoriteiten kunnen in het kader van de vervolging en de berechting

leden van de douaneadministraties als getuige of deskundige in een strafzaak op-

roepen (artikel 12). Artikel 14 geeft douaneambtenaren die ook over opsporings-

bevoegdheden beschikken het recht aanwezig te zijn bij ambtshandelingen in een

ander land. Artikel 15 geeft douaneadministraties de bevoegdheid om verkregen

gegevens als bewijsmiddel aan te voeren. De bevoegdheid van dit artikel strekt zich

dus niet uit tot gebruik door andere personen of instanties dan de douaneadmini-

straties. Artikel 20 is een uitwerking van het beginsel dat bijstand uitsluitend wordt

verstrekt voor de doeleinden van de overeenkomst. Aan andere personen mogen de

gegevens alleen worden verstrekt na toestemming door de verstrekker. Opmerkelijk

is voorts dat de overeenkomst een wederkerigheidsbepaling bevat (artikel 21):

bijstand mag alleen worden verzocht voor gevallen waarin de staat zelf ook bijstand

zou geven.

Wederzijdse douanebijstand 1997 (Napels II)

De EU-overeenkomst inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de

douaneadministraties van 18 december 1997 zal bij inwerkingtreding de overeen-

komst van 1967 vervangen.41 Blijkens de omschrijving van het toepassingsgebied in

artikel 1 van de overeenkomst vindt de samenwerking tussen de lidstaten plaats via

de douaneadministraties. Onderwerp van de samenwerking zijn:

- voorkoming en opsporing van inbreuken op nationale douanevoorschriften;

- vervolging en bestraffing van inbreuken op communautaire en nationale

douanevoorschriften.

In het tweede lid van artikel 1 wordt op een enigszins dubbelzinnige manier aan-

dacht besteed aan de verhouding tot rechtshulp in strafzaken. Daar wordt bepaald

dat de overeenkomst geen afbreuk doet aan de rechtshulp in strafzaken. Deze

bepaling is vergelijkbaar met artikel 51 van verordening 515/97, die bepaalt dat de

rechtshulp in strafzaken 'onverlet' wordt gelaten. Dat is mooi, maar wat betekent

dat nu eigenlijk? Gaat de strafrechtelijke rechtshulp voor, of is het een'voor elk

wat wils-bepaling'? Artikel 3 bepaalt dat de overeenkomst ook op strafrechtelijke

samenwerking op het gebied van de genoemde inbreuken van toepassing is. Als een

strafrechtelijk onderzoek wordt verricht door een justitiële autoriteit, dan bepaalt

die autoriteit of de overeenkomst wordt gehanteerd of strafrechtelijke rechtshulp,

aldus het tweede lid van artikel 3. Blijkens de toelichtende nota bij de overeenkomst

hangt de keuze af van de specifieke omstandigheden per geval en van de beginselen

van het strafprocesrecht van de verzoekende lidstaat.42 Douaneautoriteiten, die

geen justitiële autoriteit zijn, beschikken niet over deze mogelijkheid. Voor hen staat

alleen de douaneovereenkomst open. In artikel 4 zijn diverse begrippen gedefini-

41 Zie de memorie van toelichting op de Goedkeuringswet, Kamerstukken II, 1999-2000, 26869, nr.3.

42 Toelichtend verslag, paragraaf 3.2 (toelichting op artikel 3); zie PbEG 1998, C 18914.
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eerd, waaronder' nationale douanevoorschriften' en'communautaire douanevoor-

schriften',

In het derde lid van artikel 10 wordt de mogelijkheid gecreëerd voor functionarissen

van het ene land om inzage te krijgen in de gegevens waarover de dienst van het

andere land beschikt. Zij mogen daarvan dan kopieën maken. Artikel 11 regelt het

verzoek tot uitoefening van toezicht. Het bevat een soort tussenfiguur tussen ver-

dachte en de uitoefening van controlebevoegdheden. Als het gaat om 'personen ten

aanzien van wie ernstige vermoedens bestaan' van inbreuken, dan kan aan een

ander land worden gevraagd toezicht uit te oefenen op plaatsen, vervoermiddelen

en goederen. Artikel 14 regelt het gebruik als bewijsmiddel van informatie die

ingevolge de artikelen 10, 11 en 12 is verkregen. Die mag zonder aanvullende toe-

stemming worden gebruikt. Dit is een belangrijke bepaling, waarbij het gebruik

echter nadrukkelijk beperkt is tot bewijs dat is verkregen ingevolge bepaalde artike-

len. Dat roept bijvoorbeeld de vraag op of de vertrouwelijkheid die volgens artikel 27

kan worden bedongen het gebruik volgens eerdere artikelen kan doorkruisen, omdat

de 'gebruiksbepalingen' vrij ongeclausuleerd zijn geformuleerd.

De artikelen 15, 16 en 17 regelen bijstand op eigen initiatief (spontane rechtshulp).

Belangrijk is met name de relatie tot artikel 18, dat toestaat dat aldus verkregen

materiaal wordt gebruikt als bewijs. Ook fysiek grensoverschrijdend optreden is

mogelijk bij bepaalde, in lid 4 van artikel 19 opgesomde, strafbare feiten. Voorts

wordt in dit artikellid voorgeschreven dat verzoeken bij justitiële autoriteiten dienen

te worden ingesteld 'indien de nationale wetgeving zulks voorschrijft'. De vraag is

hier welk nationaal stelsel maatgevend zal zijn: dat van de aangezochte of van de

verzoekende staat.
Enigszins verstopt in lid 7 van artikel 19 is de toestemming om bewijs dat is verkre-

gen volgens artikel 20-24 in eigen land te gebruiken. Het gebruik is echter gebonden

aan de nationale wetgeving van de staat waarin het is verkregen, wat ook de ver-

zoekende staat lijkt te binden. Artikel 20 en 21 zijn gemodelleerd naar artikel 40 en

41 van de Uitvoeringsovereenkomst Schengen. Anders dan bij Schengen bestaat hier

echter een mogelijkheid van achtervolging op zee. Belangrijk is dat bij beide vormen

van grensoverschrijdende samenwerking geregeld is dat de betrokken ambtenaren

zich als getuige ter beschikking dienen te houden.

De in artikel 22 geregelde gecontroleerde aflevering kan leiden tot vormen van

diagonale samenwerking, omdat de opsporing en vervolging niet in alle staten door

eenzelfde soort dienst zal zijn geregeld. Nieuw is de regeling van infiltratie (artikel

23) en die van de gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams (artikel 24). Dit

zijn de IRT's van de internationale douanesamenwerking. De constructie lijkt te

impliceren dat het onderzoeksteam slechts binnen één land opereert. Zo schrijft het

artikel voor dat het team onder leiding staat van een functionaris van de lidstaat

waar het team optreedt en aan welke wet het zich heeft te houden.
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Artikel 25 bevat de verplichting om het Dataprotectieverdrag van de Raad van

Europa van 1981 te eerbiedigen. Men kan zich afvragen of deze bepaling strikt

genomen niet overbodig is, omdat de (gebonden) lidstaten zich toch al aan dit

verdrag dienden te houden. Ook zijn in dit artikel voorschriften over rectificatie en

schadevergoeding ten behoeve van burgers opgenomen.

2.4 Sfeerovergang bij transnationale samenwerking

De analyse van de supranationale normering voor administratieve en strafrechtelij-

ke samenwerking heeft duidelijk gemaakt hoe beide systemen zich in uiteenlopende

gremia los van elkaar hebben ontwikkeld. De consequentie is dat overlappingen en

dwarsverbanden tussen beide systemen niet in de normering zijn meegenomen.

Daarnaast is door de uitbreiding van én de reikwijdte én de wederzijdse administra-

tieve bijstand én de rechtshulp heden ten dage sprake van een complexe juridische

normering met forse overlappingen, die vragen oproepen op het vlak van de inzet-

baarheid van instrumenten en rechtswaarborgen. Bovendien is de samenwerking

niet meer beperkt tot het horizontale staat-staatniveau, maar dient rekening te

worden gehouden met verticale samenwerking met autoriteiten van de Europese

Unie. Als overgang naar de landenrapporten en ter problematisering kan de volgen-

de zaak, waarin de Nederlandse Hoge Raad recent uitspraak heeft gedaan,43 als

schoolcasus dienen.

Casus Thermotraffic Holland

Een aantal bedrijven voert kwaliteitsrundvlees in de Gemeenschap in maar ontloopt

hoge douanerechten door op de douanedocumenten slachtafval aan te geven. Een

bij de operatie betrokken douane-expediteur in Rotterdam, Thermotraffic, had op

de bills of lading richting Portugal ook slachtafval vermeld. In het kader van een

lopend strafrechtelijk onderzoek in Portugal en Duitsland is het Portugese Open-

baar Ministerie geïnteresseerd in de bills of lading van Thermotraffic, aangezien

het Openbaar Ministerie vermoedt dat die vals zijn opgemaakt en gebruikt. Het

Portugese Openbaar Ministerie doet geen beroep op het instrumentarium van de

rechtshulp maar op de Europese Commissie, in het kader van de administratieve

douanesamenwerking (de toenmalige verordening 1468/81). Vervolgens verzoekt de

Europese Commissie Nederland via het DIC om een administratief onderzoek bij

Thermotraffic uit te voeren met als doel de desbetreffende bilis of lading boven

water te halen. Tijdens het administratief onderzoek, uitgevoerd door de FIOD-

douane met toepassing van toezichtsbevoegdheden in de Douanewet, worden de

bills of lading gevonden. Aangezien ze inderdaad slachtafval vermelden, wordt

43 Hoge Raad, 28 maart 2000, NJ2000, 483.
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een vermoedelijke overtreding van 225 Sr vastgesteld en worden de bilis of lading

strafrechtelijk in beslag genomen. Vervolgens wordt Thermotraffic in Nederland

vervolgd en in eerste instantie en in hoger beroep veroordeeld. Er volgt een

cassatieberoep.

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad stelt het volgende: 'Toegegeven moet wor-

den dat het verzoek van de Commissie bezwaarlijk anders valt op te vatten dan als

ertoe strekkende na te gaan of, en zo ja in wiens opdracht, de bilis of lading valselijk

zijn opgemaakt. Het kennelijke oordeel van het Hof dat het door de opsporings-

ambtenaren van de FIOD naar aanleiding van dat verzoek in de administratie van

de verdachte verrichte onderzoek niet van strafrechtelijke aard was acht ik dan

ook onbegrijpelijk. Voorzover het middel daarover klaagt is het naar mijn mening

ongegrond. Dat behoeft echter niet tot cassatie te leiden, omdat het Hof het verweer

terecht heeft verworpen. Weliswaar wordt in de desbetreffende brief van de Com-

missie vermeld dat buitenlandse opsporingsdiensten onderzoeken hebben geopend

met betrekking tot frauduleuze invoer van rundvlees en afval, maar de desbetref-

fende brief houdt niet in dat om de gevraagde gegevens wordt verzocht teneinde

te dienen in het kader van een vervolging door autoriteiten van een andere staat

wegens een strafbaar feit. Ook wordt daarin niet gevraagd om inbeslagneming van

stukken. Dat het verzoek had dienen te worden behandeld op de voet van de

verdragen die de verplichting tot het verschaffen van internationale wederzijdse

('kleine') rechtshulp in strafzaken regelen, en dat art. 552n lid 1, aanhef en sub c, Sv

had moeten worden toegepast, zoals door de verdediging gesteld, is om die reden

onjuist.'

De Hoge Raad redeneert als volgt met betrekking tot dit middel: 'Tegen de achter-

grond van hetgeen uit dat onderzoeksverzoek (van de Commissie) hiervoor onder

3.2.2. is weergegeven, is het hiervoor onder 4.2. weergegeven oordeel van het Hof

over de niet-strafrechtelijke aard van het in Nederland te verrichten onderzoek

zonder nadere motivering, die ontbreekt, onbegrijpelijk. Dat behoeft op grond

van het volgende niet tot cassatie te leiden. Het begrip internationale wederzijdse

rechtshulp in strafzaken veronderstelt dat de ene Staat ten behoeve van de andere

Staat bepaalde handelingen verricht waarvan de resultaten in een strafrechtelijke

procedure in die andere Staat kunnen worden gebruikt. Daarvan is in het onder-

havige geval geen sprake. Het betreft hier het gebruik van resultaten van een op

verzoek van de Europese Commissie naar aanleiding van in andere Staten verricht

strafrechtelijk onderzoek in Nederland ingesteld onderzoek, in een Nederlandse

strafvordering. Daaraan doet niet af dat de resultaten van een dergelijk verzoek aan

de Europese Commissie dienen te worden meegedeeld.'

Uit deze casus blijkt in ieder geval dat er geen eenduidige definitie bestaat van de

concepten 'wederzijdse administratieve bijstand' en 'rechtshulp' en dat evenmin

duidelijk is met welk doel deze mogen worden gebruikt. Bovendien blijkt dat de
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rechtsbescherming bij transnationale handhaving zeer nationaalrechtelijk wordt

ingevuld. In de volgende hoofdstukken wordt bezien in welke mate en op welke

manier in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland en Wales invulling wordt

gegeven aan de administratieve en strafrechtelijke samenwerking tussen justitiële en

bestuurlijke instanties.
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Landenanalyse Nederland

N.M. Dane

Het toepassingsgebied van dit onderzoek beperkt zich tot terreinen waarop onregel-

matigheden44 of fraude45 kunnen voorkomen met betrekking tot de EG-begroting

- en daarmee tot de financiële belangen van de EG - die transnationaal van aard

zijn en waarbij sprake is van nationale handhavingsrepercussies voor natuurlijke

en rechtspersonen. Overeenkomstig deze definitie is dit onderzoek voornamelijk

gericht op:

- invoerrechten en douanerechten;46

heffingen en uitvoerrestituties in het kader van het gemeenschappelijk

landbouwbeleid 47 (afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en

Garantiefonds voor de Landbouw/EOGFL);

omzetbelasting (BTW), over intracommunautaire transacties en bij invoer.

44 Aangesloten wordt bij de materiële definitie van verordening 2988/95 van de Raad (EG, Euratom) van

18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeen-

schappen, PbEG L 312 van 23 december 1995.

45 Aangesloten wordt bij de materiële definitie van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de

financiële belangen vap de Europese Gemeenschappen, Akte van de Raad van 26 juli 1995 tot vast-

stelling van deze Overeenkomst, PbEGC 316 van 27 december 1995, Trb. 1995, 289.

46 Zie artikel 24 en 26 EG-Verdrag, artikel .4 onderdeel 10 Communautair Douanewetboek (CDW) en artikel
1 lid 2 Douanewet.

47 Naar aanleiding van tarificatie is het begrip landbouwheffing' op 1 januari 1997 uit de communautaire

regelgeving geschrapt. Zie artikel 2 en 12 van de verordening van de Raad (EG) van 19 december 1996

(PbEG 1997 L 17) en vergelijk ook artikel 4 onderdeel 10 CDW De nationale wetgever heeft de term

'landbouwheffingen' echter gehandhaafd; zie bijvoorbeeld artikel 2 lid 2 sub .c Douanewet.
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3.1 Fiscaliteit, douane en landbouw: nationale fraudebestrijding

3.1.1 Formele rechtsbronnen: materiële regelgeving, handhavingsregelgeving

en jurisprudentie

54

Materiële regelgeving

In Nederland dient het heffen van rijksbelastingen en andere rijksheffingen geba-

seerd te zijn op een wet. De Grondwet bepaalt dat belastingen48 van het Rijk worden

geheven 'uit kracht van een wet' (artikel 140), hetgeen betekent dat alle belangrijke

regels in een formele wet moeten staan (een wet die tot stand is gebracht door

regering en parlement). Elke rijksbelasting wordt derhalve geheven op grond van

een afzonderlijke (formele) heffingswet en bijhorende uitvoeringsregelingen en

-besluiten.49 Al deze heffingswetten bepalen in beginsel per belasting de belastbare

feiten, de belastingplichtigen en de tarieven. Soms zijn deze heffingswetten weer

de nationale uitwerkingen van EG-richtlijnen, zoals (gedeelten van) de Wet op de

Omzetbelasting 1968 (Wet OB).

Van belang voor dit onderzoek is ten eerste de regelgeving voor indirecte belastingen

die worden geheven op grond van EG-richtlijnen en de nationale uitwerking daarvan

in de Wet OB, gezien de BTW-afdracht aan de Gemeenschap. De omzetbelasting

wordt sinds 1970 in alle lidstaten geheven volgens het systeem van de toegevoegde

waarde (BTW); harmonisatie kwam tot stand via de zesde richtlijn, die aan de lid-

staten een gemeenschappelijke belastinggrondslag oplegde.50 Nadien is deze

richtlijn gewijzigd. Op 16 december 1991 werd ter aanvulling van de zesde richtlijn

een richtlijn vastgesteld die regels bevat *over BTW-heffing bij intracommunautaire

transacties, gezien het wegvallen van de binnengrenzen. Deze regels zijn in 1993 in

de nationale wetgevingen van de EU-landen opgenomen. Hoewel het zou gaan om

een tijdelijke overgangsregeling tot 1996, is dit momenteel nog steeds de basis van

het systeem.

Nationaal zijn de regels voor belastbare intracommunautaire transacties en BTW bij

invoer opgenomen in de Wet OB51 en de uitvoeringswetgeving, zoals het Uitvoe-

ringsbesluit omzetbelasting 52 en de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting.53

Bij BTW bij invoer wordt voor de wijze van heffing nauw aangesloten bij de wijze van

heffing van douanerechten, en op grond van artikel 22 Wet OB worden de douane-

48 Andere heffingen van het Rijk worden 'bij wet geregeld'. Dat betekent dat ook delegatie aan de regering,

aan een minister of aan een andere lagere regelgever is toegestaan, dus buiten het parlement om.

49 In afwijking waarvan de Wet op de Accijns geldt als heffingswet voor alle accijnzen.

50 Zesde richtlijn betreffende harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting,

771388/EEG van 17 mei 1977, zoals laatst gewijzigd 7rb. 1999, L277134.

51 Wet van 28 juni 1968, Stb. 329, laatst gewijzigd Stb. 1999, 579.

52 Besluit van 12 augustus 1968, Stb. 423, laatst gewijzigd Stb. 1999, 510.

53 Laatst gewijzigd Stcrt. 1999, 250.
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bepalingen van overeenkomstige toepassing verklaard54. Daardoor zijn voor BTW bij

invoer het Communautair Douanewetboek (CDW) en de toepassingsverordening

CDW (TCDW), de Douanewet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving mede

van toepassing. Dat geldt ook voor de handhavingsbepalingen (zie hierna). Uitzon-

dering hierop vormt de verleggingsregeling van artikel 23 Wet OB, waarbij de heffing

in bepaalde gevallen wordt verlegd naar de binnenlandse aangifte en heffing plaats-

vindt op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr; zie hierna).

Ten tweede is voor dit onderzoek de regelgeving voor de heffing van de douanerech-

ten relevant. Op dat terrein (en eerst ook nog op het gebied van accijnzen) gold in

het verleden eerst de Algemene Wet inzake de Douane en Accijnzen (AWDA).55

Wegens invoering van de Wet op de Accijns in 1991, die voor de accijnzen een zelf-

standige regeling trof, werd de AWDA uitsluitend beperkt tot het douanerecht (de

in- en uitvoerrechten) en heette de AWDA korte tijd de Wet inzake de Douane. In de

jaren 1992 en 1993 werd de regeling van het materiële douanerecht echter groten-

deels overgenomen door communautair recht, in de vorm van het CDW56 en de

TCDW57. Daardoor werd de nationale wetgeving in 1995 herzien door de Douane-

wet58 - die de nog voornamelijk onder nationale bevoegdheid sorterende hand-

having van het douanerecht regelt - en de Invoeringswet Douanewet.59 Materieel

zijn de douanerechten dus gebaseerd op verordeningen van de Europese Raad en de

Europese Commissie, die rechtstreeks van toepassing en algemeen verbindend zijn.

De nationale wetgeving in de Douanewet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregel-

geving in het Douanebesluit 60 en de Douaneregeling 61 hebben daarbij een aanvul-

lende werking. Een groot deel van het formele douanerecht is geïntegreerd in de

Awr.

Ten derde zijn voor dit onderzoek de regels van belang voor de uitvoering van het

gemeenschappelijk landbouwbeleid op basis van het EG-Verdrag62 en de op grond

daarvan totstandgekomen communautaire verordeningen. Zo'n verordening, waarin

de marktordening wordt vastgesteld, voorziet in een heffing bij de in- en uitvoer van

54 Artikel 2 lid 2 aanhef en sub a juncto artikel 1 lid 4 Douanewet.

55 Wet van 26 juni 1961, Stb.1961, 31.

56 Raadsverordening 2913/92 van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het Communautair Douanewetboek,

PbEG L 302. Inmiddels is liet CDW via EG-verordening 955/99 van 13 april 1999 herzien (in werking

sinds 13 mei 1999).

57 Commissieverordening (EEG) 2454/93 van 2 juli 1993 tot vaststelling van enkele bepalingen ter

uitvoering van Raadsverordening (EEG) 2913/92, PbEG L 253.

58 Wet van 2 november 1995, Stb. 553, laatst gewijzigd Stb. 1999, 30.

59 Wet van 2 november 1995, Stb. 554 (Invoeringswet Douanewet), gewijzigd bij wet van 15 december

1995, Stb. 642, en het Besluit van 16 april 1996 tot vaststelling van tijdstippen van inwerkingtreding van

de Invoeringswet Douanewet, Stb. 246.

60 Besluit van 4 maart 1996, Stb. 166.

61 Stcrt. 1996, 94.

62 Titel II, artikel 32-38, en bijlage 1.
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de onder de dergelijke ordening vallende producten dan wel in het toekennen van

een subsidie of restitutie.63 Naar aanleiding van de ontwikkeling naar tarificatie van

de landbouwheffingen (vaste in plaats van variabele heffingen) is het begrip 'land-

bouwheffing' op 1 januari 1997 uit de communautaire regelgeving geschrapt.64

Daarmee lijken de belastingen bij in- en uitvoer op landbouwproducten onderdeel

te zijn geworden van de rechten van het gemeenschappelijk tarief in de zin van

artikel 23 lid 1 EG-Verdrag. Er blijft echter onderscheid bestaan tussen deze heffin-

gen, die voortvloeien uit het landbouwbeleid enerzijds en douanerechten ander-

zijds, aangezien de landbouw-gerelateerde heffingen nog altijd worden in- en

vastgesteld in afzonderlijke verordeningen. Dat maakt overigens in het verband van

dit onderzoek niet uit, aangezien het CDW van toepassing is op zowel de douane-

rechten als op alle soorten heffingen die zijn vastgesteld in het kader van het

gemeenschappelijk landbouwbeleid (artikel 4 leden 10 en 11 CDW). Daardoor zijn

behalve de bepalingen van het CDW ook de TCDW, de Douanewet en de daarop

gebaseerde uitvoeringsregelgeving mede van toepassing. Dat geldt ook voor de

handhavingsbepalingen (zie hierna). In dit onderzoek zullen de landbouwheffingen

in beginsel niet meer apart worden benadrukt, maar begrepen worden onder de

douanerechten. De nationale wetgever heeft de term `landbouwheffingen' overigens

gehandhaafd,65 om verwarring over onder andere competentieverschillen van
douaneautoriteiten te voorkomen (zie hierna).

Wat betreft de landbouwrestituties is de nationale regelgeving in de In- en uitvoer-

wet66 en de Landbouwwet67 relevant (naast de regelgeving in CDW, TCDW en de

basisverordening en uitvoeringsverordening, zoals verordening (EG) 800/99).

De In- en uitvoerwet geeft nadere regels voor landbouwheffingen bij invoer en

restituties bij uitvoer. De hierop gebaseerde uitvoeringsregelgeving is te vinden

in het In- en uitvoerbesluit 68 en de In- en uitvoerbeschikking.69

Naast de specifieke heffingswetten die hiervoor zijn genoemd, is nog een belangrijke

algemene wet relevant: de Awr.70 Deze wet is van toepassing bij de heffing van alle

rijksbelastingen en voor de rechten bij in- en uitvoer, waaronder ook de landbouw-

heffingen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid vallen. De Awr

63 Een uitvoeringsverordening die op alle marktordeningen van toepassing is, is verordening (EG)

800/ 1999 van de Commissie van 15 april 1999 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen

van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten, PbEG 1999, L 102.

64 Zie artikel 2 en 12 van de Raadsverordening (EG) van 19 december 1996, PbEG 1997, L 17. Vergelijk ook

artikel 4 onderdeel 10 CDW.

65 Zie bijvoorbeeld artikel 2 lid 2 sub c Douanewet.

66 Wet van 5 juli 1962, Stb. 295, zoals laatst gewijzigd bij wet van 3 april 1999, Stb. 253.

67 Wet van 26 juli 1957, Stb. 342, zoals laatst gewijzigd bij wet van 2 april 1999, Stb. 253.

68 Besluit van 9 december 1981, Stb. 758, laatst herzien op 19 november 1991, Stb. 618.

69 Beschikking van de minister van Landbouw en Visserij van 9 maart 1981, Stcrt. 54.

70 Wet van 2 juli 1959, Stb. 301, laatst gewijzigd Stb. 1999, 579.
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beheerst niet de verlening van uitvoerrestituties in het kader van het gemeenschap-

pelijk landbouwbeleid. In de Awr worden - kort gezegd - rechten toegekend en

verplichtingen opgelegd bij heffing van rijksbelastingen en de rechten bij in- en

uitvoer (artikel 1 lid 2).71 Verder geeft de Awr, naast handhavingsregels in de zin van

bestuurlijke en strafrechtelijke sanctionering (zie hierna), ook algemene gemeen-

schappelijke (procedure) regels die gelden voor alle binnen het bereik van deze wet

vallende belastingen. Zo regelt de Awr onder meer de heffingstechnieken (aangifte,

aanslag, naheffingsaanslag, voorlopige aanslag, navorderingsaanslag enzovoort),

de rechtsbescherming van de belastingplichtige en het fiscale procesrecht. Drie

afdelingen van de Awr zijn uitgezonderd wat de rechten bij in- en uitvoer betreft;

daarvoor gelden de specifieke regelingen in de Douanewet.72

Aangezien het belastingrecht deel uitmaakt van het bestuursrecht, geldt daarvoor

ook de Awb. De Awb geeft onder meer algemene bepalingen over bezwaar, beroep en

beroep in cassatie (hoofdstuk 6 en 7) die van toepassing zijn voor het belastingrecht,

voorzover daarvan niet wordt afgeweken in de Awr.73 De afdelingen 5.2 (handhaving:

toezichtsbepalingen) en 10.2.1 (toezicht op bestuursorganen; de goedkeurings-

bepalingen) van de Awb zijn overeenkomstig artikel 1 lid 4 Awr buiten toepassing

verklaard met betrekking tot de heffing van rijksbelastingen.74

Het procesrecht voor de belastingrechtspraak (fiscale procedures bij het hof en de

Hoge Raad) was tot 1 september 1999 in afwijking op hoofdstuk 8 Awb geregeld in de

Wet administratieve rechtspraak belastingzaken (WARS), en voor het douanerecht in

de Tariefcommissiewet.75 Bij de inwerkingtreding van de Wet tot aanpassing van het

71 De bepalingen van de Awr zagen aanvankelijk op een gemeenschappelijke regeling voor alle rijks-

belastingen, niet uitzondering van invoerrechten en accijnzen (AWDA). Na herziening van de accijns-

wetgeving werd de Awr op 1 januari 1992 mede van toepassing op de heffing van accijnzen in binnen-

landse situaties (Wet van 19 december 1991, Stb. 740, Wet op de Accijns). Op 1 juni 1996 is de werking

uitgebreid tot de rechten bij in- en uitvoer (Invoeringswet Douanewet, wet van 2 november 1995, Stb.

554, en Besluit van 16 april 1996, Stb. 246), alhoewel de Douanewet bijvoorbeeld in afwijking van de

Awr (hoofdstuk 8 afdeling 2) zelf voorziet in de verplichtingen voor de belastingplichtige.

72 Namelijk afdeling 2 en 5 van hoofdstuk VIII Awr en afdeling 1 van hoofdstuk IX Awr, op grond van artikel

1 lid 3 Awr. In de genoemde afdelingen gaat het uitsluitend om artikel 61, 63 en 64 (artikel 62, 65 en 6.6

zijn wel van toepassing niet betrekking tot de in hoofdstuk 5 van de Douanewet geregelde bestuurlijke

boeten).

73 Zo omschrijft de Awr formeel tegen welke belastingaanslagen en overige beschikkingen bezwaar moge-

lijk is (vergelijk artikel 23 lid 1 Awr, tweede zinsnede), in tegenstelling tot het materiële beschikkings-

begrip van artikel 1:3 lid 2 Awb. Zie ook artikel 1 lid 4 Awr.

74 Bij de verplichtingen ten dienste van de belastingwetgeving gaat het om liet verzamelen van gegevens

voor het primaire proces van belastingheffing in plaats van om toezicht op de naleving van wettelijke

voorschriften of vergunningvoorwaarden.
75 De Tariefcommissie wordt in artikel 30c Awr ook als rechter aangemerkt, in aanvulling op artikel 2

lid 1 sub b Awr. Dit in tegenstelling tot de beperkte definitie die in de Awb gehanteerd wordt in artikel
1:4 lid 2.
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fiscale procesrecht aan de Awb op 1 september 199976 is de WARB ingetrokken. Daar-

bij is de Tariefcommissiewet eveneens gewijzigd. Vanaf deze datum geldt de unifor-

me regeling van hoofdstuk 8 van de Awb ook voor de fiscale rechtspraak, inclusief

douane. Bovendien geldt de Awb voor beroepsprocedures bij het College van Beroep

voor het Bedrijfsleven tegen boeten die door de productschappen zijn opgelegd

(landbouw). In de In- en uitvoerwet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving

worden onderdelen van de Awb ook verder van toepassing verklaard.

Ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb) gelden voor het belas-

tingrecht. Een gedeelte daarvan is gecodificeerd in de Awb, maar voor de toepassing

van de verplichtingen van de belastingplichtige heeft deze codificatie maar beperkt

gevolg: ook zonder wettelijke formulering vinden deze beginselen toepassing (zie

Addink 1999, paragraaf 17.3).

Ook'beleidsregels' zijn relevant (artikel 1:3 lid 4 Awb), ofwel regels die door de

minister of staatssecretaris (van Financiën) zijn uitgevaardigd op grond van een

beleidsbevoegdheid. Deze beleidsregels zijn geen algemeen verbindende voorschrif-

ten maar worden beschouwd als rechtsregels waar de inspecteur mede op grond van

het vertrouwensbeginsel aan gebonden is. De rechter hoeft beleidsregels niet ambts-

halve toe te passen en hun bindende kracht kan worden beperkt door bijzondere

omstandigheden (artikel 4:84 Awb)

Handhavingsregelgeving77

De Awr is de voornaamste bron voor bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving (in

ruime zin) in fiscalibus. Het handhavingssysteem is gebaseerd op een stelsel waarbij

de belastinginspecteur beschikt over bevoegdheden op grond van de Awr (zie hier-

na), waarmee hij belastingplichtigen en anderen kan verplichten om informatie te

verstrekken78 die relevant kan zijn voor de heffing van rijksbelastingen (en douane-

rechten). Bij de uitoefening van zijn bevoegdheden (ter controle) is de inspecteur

gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals die zijn neer-

gelegd in de Awb, dan wel aan ongeschreven algemene beginselen van behoorlijk

bestuur. Wel heeft hij de nodige beleidsvrijheid.

Niet of niet tijdig voldoen aan de informatieverplichtingen is eveneens in de Awr

gesanctioneerd, via een punitief tweesporensanctiesysteem: bestuurlijk en straf-

rechtelijk. Dit aspect van handhaving, inclusief opsporing en vervolging, behoort

76 Wet van 29 oktober 1998, houdende aanpassing van het fiscale procesrecht aan de Algemene wet

bestuursrecht en wijziging van een aantal fiscale en andere wetten (Stb. 1998, 621), in werking getreden

op 1 september 1999 (Stb. 1999, 265).

77 Het begrip 'handhaving' wordt hier in het algemeen in ruine zin gehanteerd, dus zowel omvattend

'toezicht' als 'repressie': toezicht, opsporing en het opleggen van bestuurlijke en strafrechtelijke puni-

tieve sancties. Daaronder vallen dus niet de reparatoire sancties, zoals navordering van ten onrechte

genoten voordeel en terugvordering van te veel betaalde restituties.

78 De Awr werd in 1994 compleet herzien op het punt van informatieverplichtingen.
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voor een groot deel eveneens tot de bevoegdheid van belastingambtenaren. Voor

situaties waarin beide systemen toepasbaar zijn, is voorzien in una-viabepalingen.

Het sanctiesysteem van de Awr is herzien op 1 januari 1998 en is wat de punitieve

boetesancties betreft in overeenstemming gebracht met de uit het EVRM voort-

vloeiende waarborgen na vaststelling van een criminal charge.

Hoofdstuk VIIIA Awr geeft de inspecteur de bevoegdheid om bestuurlijke boeten op

te leggen. Tegelijk met de herziene wetgeving is een herzien besluit van de staats-

secretaris van Financiën in werking getreden, het Besluit Bestuurlijke Boeten

Belastingdienst (BBBB), dat aanvullende beleidsregels bevat voor het opleggen van

boeten op het terrein waarop de Awr van toepassing is. Er is een inkeerbepaling.

Hoofdstuk IX van de Awr bevat de strafbepalingen en enkele specifieke afwijkingen

en uitzonderingen op de regels van het commune Wetboek van Strafrecht. Dat

wetboek is ingevolge artikel 91 (Sr.) in het algemeen ook van toepassing, tenzij

anders bepaald. Binnen het strafrechtelijk traject kan de rechter op grond van de

Awr geldboeten, hechtenis en gevangenisstraf opleggen. Inkeer en una via zijn

eveneens geregeld. Transactie is ook mogelijk, maar die valt onder de bevoegdheid

van het bestuur van de Rijksbelastingdienst (zie hierna).

De Awr is, zoals reeds bleek uit het toepassingsgebied, eveneens van toepassing

op de douanerechten, met uitzondering van de controlebepalingen van hoofdstuk

VIII afdeling 2 en met uitzondering van de strafbepalingen uit hoofdstuk IX.79

Hoofdstuk VIIIA Awr is derhalve wel van toepassing wat betreft de bestuurlijke

handhaving (boeteoplegging) op het gebied van douanerechten, uitgezonderd de

inkeermogelijkheid (zie 67q Awr: buiten toepassing laten inkeerbepaling boete).

Naast de Awr bevat de Douanewet - los van specifiek gestelde handhavingsverplich-

tingen - een hoofdstuk V met aanvullende mogelijkheden (op de Awr) om bestuur-

lijke boeten op te leggen - zonder inkeer en una-viabepaling, maar una via geldt wel

via de Awr - en een hoofdstuk VI met strafrechtelijke bepalingen (zonder inkeer

maar met una via, in artikel 51a). Binnen het strafrechtelijk traject kunnen geldboe-

ten, hechtenis en gevangenisstraf worden opgelegd. De transactie is ook mogelijk

(via de Awr). Bij douanefeiten leidt inkeer dus niet tot het afzien van boete- of

strafsancties!

De Awr en de Douanewet zijn eveneens van toepassing op het gebied van landbouw-

heffingen en andere belastingen bij in- en uitvoer in het kader van het gemeen-

schappelijk landbouwbeleid.80 Daardoor is het douanehandhavingsregime zoals

hiervoor vermeld van overeenkomstige toepassing op het terrein van de landbouw-

heffingen in EOGFL-verband.

79 En niet uitzondering van liet hoofdstuk dat ziet op de handhavingsverplichtingen.

80 Zie artikel 1 lid 2 sub b en artikel 1 lid 3 sub b Douanewet juncto artikel 1 lid 2 Awr.
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Inzake de landbouwrestituties hebben we - wat betreft verplichtingen en daarmee

samenhangende controlebevoegdheden, in zoverre die samenhangen met de aan-

gifte ten uitvoer - te maken met de regels van het douaneregime.81 Niet voldoen aan

verplichtingen die in dat verband worden gesteld, kan leiden tot een bestuurlijke

boete of strafrechtelijke sanctionering op basis van de Awr/Douanewet (conform

het douanerechtenregime). Daarnaast zijn er voorschriften en verplichtingen op

het specifieke terrein van gemeenschappelijk landbouwbeleid. Deze voorschriften

en verplichtingen zijn in communautaire verordeningen en algemeen verbindende

voorschriften op nationaal niveau neergelegd. Sommige verplichtingen voor de

betrokkenen worden overigens pas na een concrete beschikking van toepassing.

De handhaving ligt bij die voorschriften en verplichtingen in eerste instantie bij

de productschappen. Die zijn door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en

Visserij bevoegd gemaakt om landbouwheffingen te heffen en restituties toe te

kennen en houden zelf toezicht op de rechtmatigheid van de uitvoering. Sinds

1995 hebben de productschappen die de restituties toekennen de bevoegdheid om

bij beschikking boeten op te leggen (de zogeheten a- en b-boeten). De grondslag

voor deze bevoegdheid zijn verordening 3665/87 PbEG L35182 en artikel 8 lid 1 s

ub c In- en uitvoerbesluit. Naast de productschappen zijn bijzondere ambtenaren

belast met toezicht op de bedoelde voorschriften en verplichtingen, op grond van

de Landbouwwet en de In- en uitvoerwet (namelijk ambtenaren van de Algemene

Inspectiedienst/AID, die ook opsporingsbevoegdheid hebben). In de op deze wetten

gebaseerde uitvoeringsregelgeving zijn verplichtingen voor de betrokkenen opge-

nomen (bijvoorbeeld administratieplicht, in onder andere artikel 18 In- en uitvoer-

wet) waaraan de ambtenaren hun controlebevoegdheden ontlenen. Niet aan deze

voorschriften voldoen, is strafbaar gesteld in de Wet Economische Delicten (artikel 1

sub 2) en kan leiden tot strafrechtelijke sanctionering. Onjuiste vermelding van

gegevens in douanedocumenten en landbouwformulieren is overigens ook strafbaar,

op grond van commune delicten als valsheid in geschrifte (artikel 225 Sr.); er zijn

geen specifieke strafbepalingen die zich richten op EG-fraude. In dit kader is nog

van belang dat de boekhoudkundige nacontroles op basis van verordening 4045/89

door de AID worden verricht. De aldus verkregen gegevens kunnen aanleiding geven

tot nader onderzoek.

Nu in de Awr en de Douanewet alleen boetemaxima zijn gesteld, heeft de boete-

oplegger van fiscus en douane (de inspecteur) in concreto een grote vrijheid om

een passende boete op te leggen. Ter bevordering van de rechtsgelijkheid heeft de

81 Zij doen aangifte ten uitvoer en willen soms gebruikmaken van de mogelijkheid om een voorschot op

de restitutie te ontvangen of zelfs van prefinanciering; dat kan onder meer na plaatsing van de goede-

ren onder het stelsel van douane-entrepots of bij opslag in een vrije zone of vrij entrepot.

82 Nadien herzien via onder andere verordening 2954/94 (PbEG L 310) en verordening 495/97 (PbEG L 77).
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staatssecretaris in het BBBB beleidsregels gesteld die invulling geven aan deze vrij-

heid. Het BBBB bevat regels over de hoogte van de op te leggen boete (deze hoogte

is onder andere gerelateerd aan een percentage van de te betalen belasting) en

procedurevoorschriften, als uitwerking van het formele boeterecht. De regels van

het 13BBB zijn geen algemeen verbindende voorschriften maar binden de inspecteur

op grond van artikel 4:84 Awb en het vertrouwensbeginsel. De rechter is vrij om tot

een lagere boete te concluderen.

Ook belangrijk zijn de regels van de Aanmeldings-, transactie- en vervolgingsricht-

lijnen voor fiscale delicten en douanedelicten (ATV-richtlijnen), die de procureurs-

generaal bij de gerechtshoven en de directeur der belastingen gezamenlijk hebben

vastgesteld.83 Deze richtlijnen gelden als recht in de zin van artikel 99 Wet op de

Rechterlijke Organisatie (Wet RO). Betrokkenen kunnen zich daarop beroepen en

kunnen zich beklagen bij de rechter als ervan wordt afgeweken (HR 19 juni 1990,

NI 1991, 119).

De strafbepalingen uit het commune Wetboek van Strafrecht kunnen ook worden

gehanteerd ter handhaving van het fiscale recht, douanerecht en landbouwrestitu-

ties; daarvoor lenen zich met name artikel 225 (valsheid in geschrifte) en 326 Sr. en

in het algemeen 184 Sr. en ook 140 Sr. Er is een externe samenloopregeling voor

strafbepalingen in de Awr/Douanewet en artikel 225 lid 2 Sr.84 De procesregels van

het Wetboek van Strafvordering zijn eveneens van toepassing, onder aanvulling

van specifieke regels in de Awr en Douanewet (bijvoorbeeld voor strafrechtelijke

bevoegdheden).

De Algemene wet op het binnentreden85 (Awbi) geeft vormvoorschriften die gelden

als een elders geregelde bevoegdheid tot binnentreden in een woning wordt uitge-

oefend, bijvoorbeeld in het kader van artikel 50 en 83 Awr of artikel 13 Douanewet.

Deze wet geeft een nadere uitwerking van de bepaling in de Grondwet (artikel 12)

inzake het binnentreden van woningen. Ook zonder verwijzing naar de Awbi gelden

overigens de regels bij binnentreden op grond van deze wet.

Jurisprudentiële bronnen

De voornaamste bronnen van rechtspraak op het gebied van sanctieoplegging87

(bestuurlijke boeten88 en strafrechtelijke sancties) zijn uitspraken van strafkamers

en economische kamers van rechtbanken, belastingkamers, economische kamers en

strafkamers van gerechtshoven en de Hoge Raad. Als het productschap een a- of b-

boetebeschikking oplegt op het gebied van restituties kan de betrokkene daartegen

83 ATV-richtlijnen, zoals vastgesteld op 13 april 1993, AFZ93/2858, Stcrt. 1993, 75.

84 Respectievelijk in artikel 69 lid 4 Awr en artikel 48 lid 4 Douanewet.

85 Wet van 22 juni 1994, Stb. 572, zoals gewijzigd bij wet van 26 april 1995, Stb. 250.
87 Bij disputen rond heffingen zijn andere instanties bevoegd, zoals de Tariefcommissie (douane) en het

College van Beroep voor het Bedrijfsleven (landbouwheffingen).

88 Voorzover niet opgelegd door de productschappen.
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in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Dan is het proces-

recht van de Awb van toepassing.89 Het College is de enige rechtsprekende instantie,

wat betekent dat noch hoger beroep, noch cassatie mogelijk is.

Het Nederlandse boetestelsel is aangepast aan de eisen van de internationale

verdragen en aan opvattingen die in de rechtspraak ontwikkeld zijn over de reik-

wijdte van de bestuurlijke boete. Met name de omstandigheid dat boeteoplegging

moet worden aangemerkt als instelling van strafvervolging in de zin van artikel 6

EVRM, heeft geleid tot vele aanpassingen in de Nederlandse wet.90 De fiscale boete

of douaneboete is een beschikking die vatbaar is voor bezwaar bij de inspecteur

(artikel 67g lid 1 Awr). Tegen de uitspraak van de inspecteur op dat bezwaarschrift

kan beroep worden ingesteld bij het gerechtshof (artikel 26 Awr).91 Dat geldt niet

alleen voor fiscale maar ook voor douanezaken. De Tariefcommissie - de aange-

wezen rechterlijke instantie92 voor beroepen tegen beschikkingen die op grond

van de Douanewet zijn genomen - is namelijk niet bevoegd bij beroepen tegen

boetebeschikkingen op grond van de Douanewet.93 Tegen een beslissing van

het gerechtshof is cassatieberoep bij de Hoge Raad mogelijk. Zoals gezegd wijkt

het boeteregime van de productschappen hiervan af: daar geldt het procesrecht

van de Awb en is het College van Beroep voor het Bedrijfsleven de (enige) recht-

sprekende instantie.

Inzake landbouwrestituties is niet voldoen aan bepaalde verplichtingen uit de

In- en uitvoerwet ook via het strafrechtelijk traject van de Wet op de Economische

Delicten (WED) te sanctioneren. Daar wordt bijna geen gebruik van gemaakt. De

rechtbank, het hof en de Hoge Raad zijn terzake bevoegd. Voor niet-nakoming

van de samenhangende verplichtingen uit het douanetraject (in geval van uitvoer)

geldt eveneens het tweesporensanctietraject van het douaneregime op basis van

de Awr/Douanewet.

De rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG heeft weliswaar geen rechtstreekse

rechtskracht maar dient wel in acht te worden genomen door de nationale rechter,

voorzover het gaat om prejudiciële beslissingen in eigen procedures of die van

andere landen. In zoverre spelen de uitspraken van het hof ook een beperkte rol bij

het bewaren van de rechtseenheid in de Gemeenschap. De invloed van het Europees

89 Zie artikel 13 In- en uitvoerwet.

90 Overigens impliceert dit niet dat de regels of beginselen van het nationale strafrecht van toepassing

zijn; HR 7 september 1988, BNB 1988, 298, HR 11 oktober 1989, BNB 1990,87, HR 31 januari 1990, BNB

1990, 93.

91 Dat is sinds 1 september 1999 het gerechtshof van het rechtsgebied waar de indiener van het beroeps-

schrift woont, door de vantoepassingverklaring van hoofdstuk 8 Awb op het fiscale recht (in casu artikel

8:7 Awb).

92 Sinds 1 september 1999 onderdeel van de rechterlijke macht (zie artikel 3 Tariefcommissiewet).

93 Op grond van artikel 2 lid 1 sub b Awr juncto artikel 30c Awr. In het laatste artikel wordt de Tariefcom-

missie weliswaar aangewezen als rechter op het gebied van douanezaken, maar dat geldt niet voor

beschikkingen in de zin van hoofdstuk 5 (ofwel: voor de boetebeschikkingen).
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Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft zich vooral doen gelden op het

gebied van bestuurlijke boeten. Nederland aanvaardt de rechtsmacht van het EHRM

als van rechtswege bindend in alle zaken die betrekking hebben op interpretatie en

toepassing van het EVRM. De Hoge Raad accepteert ook derdenwerking van de

rechtspraak van het EHRM.

3.1.2 Organisatiestructuur

Fiscus, douane en landbouw

Artikel 3 lid 1 van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst (UrBd) 94 geeft de grond-

slag en taakstelling van de belastingdienst weer: heffing en invordering van rijks-

belastingen, inclusief douanerechten (zie echter verderop over landbouwheffingen

en landbouwrestituties), en andere bij of krachtens de wet opgedragen taken.95 De

belastingdienst is behalve voor uitvoering van de belastingwetten en andere wetten

(heffing, controle en inning) ook verantwoordelijk voor een groot gedeelte van de

handhaving (in enge zin). Zo hebben ambtenaren van de Rijksbelastingdienst op-

sporingsbevoegdheden, kan de inspecteur bestuurlijke boeten opleggen en kunnen

contactambtenaren namens het bestuur van de Rijksbelastingdienst meebeslissen

over eventuele strafrechtelijke vervolging. Het bestuur heeft eveneens exclusieve

transactiebevoegdheid.

In het verleden was de belastingdienstorganisatie verdeeld op basis van heffings-

wetten (zoals inkomstenbelasting en omzetbelasting) en fiscale processen (heffing,

invordering, controle). Na de herstructurering96 in de periode 1987-1992 is de be-

lastingdienst onderverdeeld in vijf doelgroepgerichte directies: een directie Grote

Ondernemingen, een directie Ondernemingen Noord en een directie Ondernemin-

gen Zuid, een directie Particulieren en een directie Douane. Onder de doelgroep-

gerichte directies zijn eenheden gesitueerd, in totaal ongeveer 85 onder de fiscale

directies en zeven onder de directie Douane. In de fiscale eenheden zijn de werk-

zaamheden op het gebied van heffing, inning en controle geïntegreerd, bij de

douane-eenheden zijn heffings-, innings-, controle- en opsporingswerkzaamheden

geïntegreerd. Onder de directie Douane97 ressorteren naast de zeven eenheden

(douanedistricten) nog een Centrale Dienst voor In- en Uitvoer, een Douane-

informatiecentrum (DIC), een Centrale Beheereenheid Douane en een laboratorium.

Onder de directie Ondernemingen Noord ressorteert onder andere nog de CE-ICT,

in Deventer.98 Naast de doelgroepdirecties heeft de belastingdienst nog enkele

94 Besluit Stcrt. 194, 114, laatst gewijzigd Stcrt. 1997, 246.

95 Uitvoeringsregeling Belastingdienst, 14 juni 1994, Stcrt. 1994, 114; laatst gewijzigd Stcrt. 1998, 151, p. 4.

96 Bij wet van 4 maart 1993, Stb. 153.

97 Artikel 10 UrBd.

98 Artikel 7 sub c UrBd.
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ondersteunende eenheden,99 het Automatiseringscentrum (Apeldoorn) en de Fiscale

Inlichtingen- en Opsporingsdienst (de FIOD, in Haarlem). In januari 2000 vond

bij de belastingdienst opnieuw een herstructurering plaats. De daarbij ingevoerde

organisatorische wijzigingen zijn hier nog niet opgenomen. De hoofden van de

meeste eenheden zijn aangewezen als de in de Awr/Douanewet genoemde inspec-

teur en ontvanger.100 Zij kunnen binnen hun eenheid ambtenaren aanwijzen die

namens hen deze bevoegdheden uitoefenen.101

De opsporingsdienst van de FIOD was tot 1989 voornamelijk gericht op boven-

regionale en internationale fraudebestrijding. De regionale fraudezaken werden

op regionaal niveau behandeld. In 1989 werden in Haarlem de centrale afdelingen

Douanerecherche en Fiscale Recherche opgezet. Verder werd er vooral gedecen-

traliseerd, waardoor de FIOD ook regionale onderzoeken onder zich kreeg. In 1995

werden de Fiscale Recherche en Douanerecherche weer samengevoegd in een

resultaatsgebied 'Opsporing' en werd in Haarlem eveneens een Centrale Vestiging

Opsporing gevormd (naast de Centrale Vestiging Informatie/CVI). In totaal zijn er

binnen de FIOD twee centrale opsporingsteams en elf regionale teams ('Vestiging

Opsporing' genaamd). Een ander taakgebied van de afdeling Opsporing is opsporing

van overtredingen bij in- en uitvoer en doorvoer van goederen en de opsporing van

omzetbelastingfraude die verband houdt met grensoverschrijding.

De belastingdienst staat onder gezag van de minister van Financiën en onder leiding

van de directeur-generaal der belastingen (artikel 3 lid 2 UrBd). De minister is poli-

tiek verantwoordelijk, maar in de regel is het de staatssecretaris die zich, namens de

minister en met inachtneming van diens aanwijzingen, 102 bezighoudt met de belas-

tingwetgeving en de besturing daarvan. Beleid wordt voorbereid op het ministerie

van Financiën, bij de directie Algemene Fiscale Zaken (AFZ). Vanaf 1 januari 2000 is

deze directie opgesplitst in drie onderdelen: de Bestuursondersteuning Belasting-

dienst, het Centrum voor Proces- en Productontwikkeling en de Rechtstoepassing

Belastingdienst.

In Nederland zijn de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (soms samen

met de minister van Economische zaken103) en diverse productschappen verant-

woordelijk voor goede uitvoering van de regels voor landbouwheffingen en land-

bouwrestituties. Artikel 22a lid 1 Awr bepaalt dat invoerrechten (dus ook landbouw-

heffingen) door de inspecteur worden opgelegd. Maar artikel 22 a lid 3 geeft een

uitzondering: landbouwheffingen kunnen ook worden opgelegd door organen die

99 Deze behoren niet tot een directie en staan evenmin in relatie tot een specifieke doelgroep (artikel 11

Ur13(1).

100 Artikel 19 UrBd.

101 Artikel 35 UrBd.

102 Artikel 46 lid 2 Grondwet.

103 Zie bijvoorbeeld artikel 17 Landbouwwet en het Besluit van 22 maart 1985, Stb. 167.
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daartoe door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zijn aangewezen.

[n artikel 72 In- en uitvoerbeschikkingen landbouwgoederen wordt de verdeling

van heffingsbevoegdheid tussen productschappen en de belastingdienst/douane

geregeld.104 De productschappen zijn in beginsel eveneens belast met de toe-

kenning van restituties105 en controleren de rechtmatige uitvoering. Zij zijn ook

bevoegd om boeten op te leggen (zie hiervoor). De AID-ambtenaren van het minis-

terie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de ambtenaren van de Rijksbelas-

tingdienst (bevoegd inzake douane) zijn eveneens verantwoordelijk voor controle

op het gebied van landbouwheffingen en restituties.'06 Ook de boekhoudkundige

nacontroles op basis van verordening 4045/89 worden geheel door de AID-ambte-

naren verricht.

Organisatie Justitie

Artikel 124 Wet RO bepaalt de taakstelling van het Openbaar Ministerie: strafrechte-

lijke handhaving van de rechtsorde en andere bij de wet vastgestelde taken. Daar-

onder vallen in de eerste plaats de opsporing en vervolging van strafbare feiten. De

officier van justitie is in artikel 141 Sv. als `eerste opspoorder' aangeduid; op grond

van artikel 148 lid 2 Sv. heeft de officier het gezag over de opsporing. Op dat laatste

is in de Awr (artikel 80 lid 4) een uitzondering geformuleerd op het gebied van

fiscale opsporing, omdat ook het bestuur van de Rijksbelastingdienst in bepaalde

gevallen het gezag heeft. Verder heeft het Openbaar Ministerie het vervolgings-

monopolie (artikel 9 Sv. juncto artikel 167 Sv.). Het opportuniteitsbeginsel wijst

echter uit dat het Openbaar Ministerie niet verplicht is een vervolging te initiëren

bij gebleken schending van strafbare normen: van vervolging kan worden afgezien

wegens gronden die aan het algemeen belang zijn ontleend (artikel 167 lid 2 Sv.).

Het Openbaar Ministerie heeft vier onderdelen. Aan de top staat het college van

procureurs-generaal. Daaronder staan de negentien arrondissementsparketten, de

vijf ressortsparketten en een landelijk parket (belast met opsporing en vervolging

van zware criminaliteit). Het Openbaar Ministerie ressorteert hiërarchisch onder

de minister van Justitie (artikel 127 Wet RO). De minister van justitie vervult een

belangrijke rol bij de wetgeving op het terrein van de strafrechtspleging en is

(getrapt) verantwoordelijk voor opsporing en vervolging. De minister wordt onder-

steund door de staatssecretaris (artikel 46 Grondwet).

104 Zie ook artikel 27 lid 1 sub a UrBd.

105 Artikel 8 In- en uitvoerbesluit geeft de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de bevoegd-

heid tot restitutieverlening. Deze bevoegdheid is in de In- en uitvoerbeschikking overgedragen aan de

betreffende productschappen.

106 Regeling van 23 januari 1998, Stcrt. 25. De ambtenaren van de Rijksbelastingdienst hebben deze ver-

antwoordelijkheid alleen in overeenstemming met de minister van Financiën (zie het Besluit van 22

augustus 1979, Stb. 525).
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Het ministerie van Justitie heeft vier directoraten-generaal, waaronder het directo-

raat-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken. Hieronder

valt sinds 1999 de directie Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en

Drugsbeleid, die zich onder andere bezighoudt met internationale rechtshulp via

het Bureau Internationale Rechtshulp in Strafzaken (BIAS). Het BIRS heeft zowel

beleidstaken als operationele taken (zie ook hierna).

Gerechtelijke organisatie

De absolute gerechtelijke competentie met betrekking tot strafzaken is geregeld in

de Wet RO, de relatieve competentie in het Sv. In afwijking op de absolute competen-

tieregels voor strafrechtelijke berechting van commune feiten ligt de absolute com-

petentie voor berechting van in de belastingwetten strafbaar gestelde feiten (zowel

overtredingen als misdrijven) in eerste instantie bij de negentien arrondissements-

rechtbanken (artikel 77 Awr). Dit geldt zowel in fiscalibus als voor douanefeiten. In

het commune strafrecht worden overtredingen in eerste instantie door de kanton-

rechter behandeld (artikel 44 Wet RO).107 Ook de delicten uit de WED (bijvoorbeeld

niet voldoen aan verplichtingen bij het aanvragen van landbouwrestituties) worden

in eerste aanleg door de rechtbanken berecht (artikel 38 WED). Hoger beroep in

fiscalibus is bij misdrijven en overtredingen altijd mogelijk bij een hechtenisstraf,

een geldboete van meer dan NLG 250 en verbeurdverklaring. Hoger beroep na een

WED-veroordeling is eveneens enigszins beperkt, maar bij veroordeling voor een

misdrijf staat altijd appel open (artikel 51 WED). Hoger beroep kan worden ingesteld

bij het gerechtshof (artikel 68 Wet RO). Tegen het arrest kan beroep in cassatie wor-

den aangetekend bij de Hoge Raad (artikel 95 Wet RO). De WED kent enkele aanvul-

lende voorwaarden voor de indiening van cassatieberoep (artikel 56 WED). De

relatieve competentie is geregeld in artikel 2 Sv. Bij de toepassing van dit artikel

worden lichamen geacht te wonen waar zij zijn gevestigd als zich feiten voordoen

die volgens de belastingwet strafbaar zijn. De regels voor de procedure ter

terechtzitting zijn te vinden in het Sv.

3.1.3 Competentieverdeling bij bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving

Competentieverdeling bij bestuurlijke handhaving in enge zin (fiscus en

douane)

Het (bestuurlijke) toezicht op heffing van belastingen en douanerechten in enge zin

(heffing, controle en inning) is gestructureerd binnen de eenheden en douane-

districten van de Rijksbelastingdienst die onder de doelgroepgerichte directies

ressorteren. Voor de directie Douane moet daarbij, voorzover hier relevant, gedacht

107 De reden van deze afwijking is onder andere de zwaarte van de straffen die in fiscalibus op

overtredingen zijn gesteld.
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worden aan controle op het grensoverschrijdende goederenverkeer binnen en

buiten de EG, met inbegrip van de bijbehorende heffing en inning van belastin-

gen.108 De FIOD heeft hierbij in het algemeen een belangrijke ondersteunende taak.

Daarnaast zijn de ambtenaren van de Rijksbelastingdienst die bevoegd zijn inzake

douane en de AID-ambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en

Visserij belast met het toezicht op naleving van de bepalingen van de Landbouwwet

en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving (artikel 48a Landbouwwet).109

De genoemde ambtenaren van de Rijksbelastingdienst zijn eveneens belast met

toezicht op naleving van de voorschriften van de In- en uitvoerwet en de daarop

gebaseerde regelgeving (artikel 19 In- en uitvoerwet).110

Bestuurlijke handhaving in enge zin vindt plaats via toezicht, met gebruikmaking

van administratieve en/of civielrechtelijke controlebevoegdheden (zie hierna).111

Overeenkomstig artikel 56 Awr kunnen de controlebevoegdheden behalve door 'de

inspecteur' (de hoofden van de meeste eenheden) 112 ook worden aangewend door

andere, door de minister aangewezen functionarissen. Zo bepaalt artikel 35 UrBd

dat controlebevoegdheden op grond van de Awr ook gelden voor het hoofd van de

FIOD, het hoofd van de CE-ICT en de door hen weer aangewezen ambtenaren van de

belastingdienst.

De controlebevoegdheden, van de Douanewet (artikel 8 tot en met 17) gelden op

grond van artikel 18 Douanewet voor de inspecteur, ofwel voor de hoofden van de

douane-eenheden en andere door de minister aangewezen ambtenaren. Artikel 6

van het Douanereglement geeft aan dat deze verplichtingen ook gelden jegens

belastingdienstambtenaren die zijn aangewezen door het hoofd van de eenheid

Douane of het hoofd van de directie Douane. De verplichtingen van artikel 9

Douanewet (passieve informatieplicht) gelden mede jegens belastingdienstambte-

naren als zij zijn aangewezen door het hoofd van de FIOD. De WED geeft zelf geen

aparte controlebevoegdheden. De gegeven opsporingsbevoegdheden kunnen echter

wel worden gebruikt, ook al is nog geen sprake van een verdenking in de zin van

artikel 27 Sv.113

108 Ook de heffing van accijns en de controle op accijnsgoederen zijn taken van de douane. Verder heeft de

douane nog een niet-fiscale taak op het gebied van gezondheid, veiligheid en handelspolitiek, waarvoor

zij ook diverse controlebevoegdheden heeft.

109 Artikel 48a Landbouwwet en de daarop gebaseerde regeling van 23 januari 1998, Stcrt. 25.

110 Artikel 19 In- en uitvoerwet en de daarop gebaseerde regeling van 2 december 1991, Stcrt. 236.

111 Artikel 47 en verder Awr. Deze afdeling 2 van hoofdstuk V111 Awr is niet van toepassing op

douanerechten. Daarvoor geeft de Douanewet in hoofdstuk 2 specifieke bevoegdheden.

112 Zie artikel 19 UrBd.

113 De opsporingsbevoegdheden van artikel 18 e.v. WED mogen weliswaar uitsluitend worden gehanteerd

'in het belang van de opsporing', maar dat impliceert niet dat al sprake moet zijn van verdenking in de

zin van artikel 27 Sv. (zie onder andere HR 9 maart 1993 en NJ 1993, 633). Niet meewerken aan een

vordering van een ambtenaar in het kader van de WED is daarnaast strafbaar (artikel 27 WED).
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Bestuurlijke boeteoplegging als sluitstuk van de bestuurlijke handhaving (in ruime

zin) is eveneens een taak voor de inspecteur van de Rijksbelastingdienst, aldus de

boetebepalingen in Awr en (aanvullend) in de Douanewet.' 14 Boeten zijn admini-

stratiefrechtelijke beschikkingen waartegen bezwaar open staat (artikel 67g Awr).

Op basis van de WED is geen bestuurlijke boeteoplegging mogelijk.

Het bestuur van de belastingdienst (de hoofden van directies)' 's is ook exclusief

bevoegd om te transigeren voor de bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten

(artikel 76 Awr), dus voor de strafbepalingen in de Awr en Douanewet. Dit doet

overigens niets af aan de transactiebevoegdheid die de officier van justitie geniet op

basis van artikel 74 Sr. bij commune strafbepalingen als artikel 184 Sr. De WED bevat

enkele aanvullende bepalingen (artikel 36 en 37) op de commune transactieregeling

van artikel 74 Sr,

Competentieverdeling bij strafrechtelijke handhaving

Strafrechtelijke handhaving vindt plaats via opsporing, met gebruikmaking van

strafrechtelijke bevoegdheden. In artikel 80 lid 1 Awr116 worden de ambtenaren van

de Rijksbelastingdienst - naast de in artikel 141 Sv. genoemde personen (onder wie

reguliere politieambtenaren) - belast met de opsporing van in de belastingwet straf-

baar gestelde feiten. Het gaat hier dus om opsporing van rijksbelastingen en om de

rechten bij in- en uitvoer die worden genoemd in artikel 1 lid 2 en 3 van de Douane-

wet, inclusief de landbouwheffingen 117. In de praktijk zijn het de als buitengewoon

opsporingsambtenaar beëdigde ambtenaren bij de eenheden, fraudeco6rdinato-

ren118 en de ambtenaren van de FIOD119 die de opsporingsbevoegdheden aanwen-

den. Bij de douane-eenheden zijn heffings-, innings-, controle- en opsporingswerk-

zaamheden meer geïntegreerd, maar de werkelijke opsporing vindt in het kader van

de ATV-richtlijnen plaats door de FIOD. Op grond van het gewijzigde Besluit buiten-

gewoon opsporingsambtenaar FIOD 1995120 hebben de onder de FIOD ressorterende

ambtenaren opsporingsbevoegdheid ten aanzien van alle strafbare feiten.121 De

opsporingsfunctie binnen de belastingdienst ligt daardoor voornamelijk in handen

van de FIOD, in beginsel onder eerste verantwoordelijkheid van het bestuur van de

114 Artikel 67a-67f Awr en artikel 37-41 Douanewet.

115 Artikel 17 UrBd.

116 Zie ook artikel 142 lid 1 sub c Sv.

117 Artikel 80 lid 1 Awr, juncto artikel 2 lid 1 sub a Awr, juncto artikel 1 lid 1 sub 1 en sub 2, juncto artikel 1

lid 2 en 3 sub b Douanewet.

118 Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 1995 van 30 oktober 1995, Stcrt. 1995, 222.

119 Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar FIOD 1995, gewijzigd bij regeling van 10 oktober 1997,

Stcrt. 197, in verband niet achterwege gebleven notificatie opnieuw vastgesteld bij Besluit van 1

december 1997, Stcrt. 237, en vervolgens gecorrigeerd bij regeling van 19 december 1997, Stcrt. 247

(aangezien er bij de voorgaande hernieuwde vaststelling enige artikelleden waren weggevallen).

120 Stcrt. 1997, nr. 197, p. 11.

121 Daarmee lijkt artikel 88 Awr achterhaald.
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Rijksbelastingdienst122 (de hoofden van de landelijke doelgroepdirecties).123 Dit is

de enige afwijking op het Nederlandse stelsel, waarin liet Openbaar Ministerie de

eerstverantwoordelijke is voor opsporing. Voorzover de belastingambtenaren een

algemene opsporingsbevoegdheid hebben (ook voor commune feiten),124 staan zij

wel onder verantwoordelijkheid van de officier van justitie. De belastingambtenaren

die de functie vervullen van vestigingshoofd of opsporingscodrdinator zijn eveneens

aangewezen als hulpofficier van justitie.125 Laatstgenoemden dienen zich bij de uit-

oefening van hun bevoegdheden te beperken tot hetgeen is bepaald bij of krachtens

het Sv. en artikel 83 Awr.126

Zoals gezegd zijn AID-ambtenaren en ambtenaren van de Rijksbelastingdienst die

bevoegd zijn inzake douane belast met het toezicht op de naleving van de voor-

schriften voor gemeenschappelijk landbouwbeleid in de Landbouwwet, de In- en

uitvoerwet en de daarop gebaseerde regelgeving. Zij hebben ook opsporings-

bevoegdheid op basis van artikel 17 lid 1 sub 2 WED en kunnen 'in het belang van de

opsporing' WED-bevoegdheden toepassen, ook als er (nog) geen sprake is van een

verdenking in de zin van artikel 27 Sv.127 Hoewel in het Nederlandse recht algemeen

uitgangspunt is dat de officier van justitie de leiding heeft over

opsporingsonderzoek en alleen het Openbaar Ministerie over wenselijkheid van

vervolging beslist, geeft artikel 80 Awr hierop een uitzondering voor fiscale zaken

en douanezaken. In het tweede lid van dit artikel wordt namelijk afgeweken van

de bepalingen in artikel 155-157 Sv. Alle opgemaakte processen-verbaal (ook

processen-verbaal die zijn opgemaakt door opsporingsambtenaren met algemene

opsporingsbevoegdheid) voor in de belastingwet strafbaar gestelde feiten moeten

niet naar de (hulp)officier van justitie maar rechtstreeks naar het bestuur van de

belastingdienst worden gezonden. Artikel 80 lid 4 Awr bepaalt dat de leiding over

het opsporingsonderzoek niet bij de officier van justitie berust zolang het proces-

verbaal niet wordt doorgezonden naar de officier van justitie (bij gebruik van

dwangmiddelen is er wel een doorstuurverplichting en gaat de leiding weer over

op de officier van justitie). Artikel 80 lid 2 Awr geeft aan dat het bestuur van de

Rijksbelastingdienst - als er geen dwangmiddelen zijn toegepast - eerst zelf bepaalt

122 Tenzij er dwangmiddelen worden gebruikt: dan is de officier van justitie de eerstbevoegde.

123 In artikel 15 lid 1 UrBd zijn de hoofden van de directies die zijn genoemd in artikel 5 UrBd aangewezen

als de in de Awr genoemde directeur. Het bestuur wordt gevormd door het hoofd van een directie (zie

artikel 16 Url3d).

124 Besluit buitengewone opsporingsambtenaar FIOD 1995 (Stort. 1997, 237, p. 1l), zoals gewijzigd bij

Besluit van 19 december 1997 (Stcrt. 1997, 247, p. 23).

125 Besluit hulpofficier van justitie FIOD 1995, Stcrt. 1995, 85.

126 Besluit hulpofficier van justitie FIOD 1995 (Stcrt. 1995, 85), zoals gewijzigd bij Besluit van 16 augustus

1995, Stcrt. 1995, 166 (in verband met andere benaming onderdelen na reorganisatie) en laatstelijk bij

Besluit van 3 juni 1996, Stcrt. 1996, 110, p. 5 (in verband met invoering van de Douanewet).

127 Hoge Raad 9 maart 193, NJ 1993, 633.
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of het vervolging wenselijk (opportuun) acht. Zo ja, dan volgt ook doorsturing van

het proces-verbaal naar de officier; zo nee, dan doet het bestuur de zaak zelf af.

In de praktijk wordt de taak van het bestuur door contactambtenaren overgeno-

men.128 Deze in artikel 84 Awr bedoelde contactambtenaren (op het gebied van

fiscus en douane) staan wat de omzetbelasting bij intracommunautaire transacties

en bij invoer (alsmede bij invoerrechten) 129 betreft onder leiding van het hoofd van

de directie Douane.130

De vervolgingsbeslissing bij WED-delicten berust bij in beginsel bij het Openbaar

Ministerie, al vindt er overleg plaats met contactambtenaren van vakdepartementen

en hoofden van bijzondere controle- en opsporingsdiensten. In dit geval wordt

weinig gebruikgemaakt van vervolging voor niet-nagekomen verplichtingen bij of

krachtens de In- en uitvoerwet (landbouwrestituties). Als het Openbaar Ministerie

op dat gebied wil vervolgen op basis van commune fraudedelicten (valsheid in

geschrifte) is het Openbaar Ministerie bij het verkrijgen van gegevens wel afhanke-

lijk van de AID. Met name de nacontroles zijn voor de praktijk belangrijk, maar op

dat punt heeft het Openbaar Ministerie geen invloed.

Samenvattend: bij de opsporing en de vervolgingsbeslissing van strafbare feiten

(fiscus en douane) is zowel de belastingdienst als het Openbaar Ministerie betrok-

ken. Als vervolging wenselijk wordt geacht, gaat de zaak over naar de officier var-

justitie. Binnen het strafrechtelijk traject is uiteindelijk alleen de strafrechter be-

voegd om strafrechtelijke sancties op te leggen. Zie over de competentieverdeling

op dit punt paragraaf 3.1.2, onder' Gerechtelijke organisatie'.

3.1.4 Instrumentatie: controle, opsporing en vervolging

Controlebevoegdheden (handhavingsverplichtingen) van de markt-

deelnemer en sancties

Bij de verplichtingen ten dienste van de belastingheffing gaat het om het verzame-

len en controleren van gegevens voor het primaire proces van belastingheffen.

Eveneens dienen gegevens te worden verkregen en gecontroleerd voor correcte

vaststelling van de douaneschuld en de landbouwheffing. Bij restitutie gelden enkele

verplichtingen op grond van In- en uitvoerwet en het daarop gebaseerde In- en

uitvoerbesluit. Ook gelden dan de specifieke douaneverplichtingen als de goederen

een douanebestemming krijgen. Om controle mogelijk te maken, zijn daarom

diverse wettelijke verplichtingen geformuleerd: algemene verplichtingen en ver-

plichtingen specifiek voor categorieën betrokkenen op het gebied van belasting,

128 Artikel 84 Awr en Voorschrift fiscaal-strafrechtelijke bepalingen (3 mei 1993).

129 Artikel 13 lid 2 UrBd, zij het dat daarin verwezen wordt naar de oude Wet inzake de Douane. Momenteel

geldt de Awr hoofdstuk IX afdeling 3 ook voor douanerecht.

130 Artikel 13 lid 1 UrBd juncto artikel 27 UrBd.
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douanerecht en restitutie.131 De aangewezen ambtenaren ontlenen aan deze

verplichtingen hun toezichtsbevoegdheden. Sommige controleverplichtingen zijn

gebaseerd op EG-verordeningen. De verplichtingen kunnen worden onderscheiden

in de aangifteplicht en de bijkomende verplichtingen.

Aangifteplicht

De omzetbelasting over intracommunautaire transacties wordt geheven bij voldoe-

ning op aangifte. Bij deze heffingstechniek wordt voor de vaststelling van het ver-

schuldigde bedrag vertrouwd op de belastingplichtige. Deze draagt het naar zijn

mening juiste bedrag af en de fiscus kan alleen achteraf controleren. Voor de heffing

van BTW bij invoer wordt via de Douanewet in beginsel aangesloten bij de heffing

van EG-heffingen (artikel 22 Wet OB). Een uitzondering hierop is de verleggingsrege-

ling (artikel 23 Wet OB), waarmee de heffing wordt verlegd naar de binnenlandse

aangifte van de ondernemer waarvoor de goederen bestemd zijn. Als een vergunning

is verkregen, vindt heffing plaats op grond van de Awr.

De douanerechten en landbouwrechten worden geheven via de heffingsmethode

door middel van een uitnodiging tot betaling. De inspecteur132 bepaalt dan zelfstan-

dig de belastingschuld, al dan niet met behulp van de in een aangifte aangeboden

gegevens, en deelt die mee aan de belanghebbende door het vaststellen van de

uitnodiging tot betaling.133 Voor de invoer van landbouwgoederen waarover douane-

rechten moeten worden betaald, gelden ook artikel 62 tot en met 74 van de In- en

uitvoerbeschikking. Als het productschap belast is met de heffing terzake, dan

bepaalt het productschap de hoogte overeenkomstig artikel 63 In- en uitvoer-

beschikking. De daarop volgende uitnodiging tot betaling geldt via artikel 72 In-

en uitvoerbeschikking als een mededeling zoals bedoeld in artikel 221 lid 1 CDW.

Landbouwrestituties kunnen in beginsel pas plaatsvinden nadat de goederen de

Gemeenschap hebben verlaten of een bepaalde bijzondere bestemming hebben

bereikt. Daardoor zal aangifte ten uitvoer moeten worden gedaan.

De aangifteplicht is in de Awr als centrale en in beginsel voor de gehele belastingwet

geldende regeling opgenomen (hoofdstuk II, artikel 6 tot en liet 10 Awr). De in het

131 Zo is de ondernemer de centrale figuur bij de heffing van BTW. Intracommunautaire verwerving kan

alleen worden verricht door de ondernemer in het kader van zijn onderneming of door een rechts-

persoon/niet-ondernemer. Artikel 7 Wet OB definieert wie ondernemer is: iedereen die zelfstandig

een bedrijf uitoefent, onder andere particulieren en rechtspersonen. Er zijn daarom specifieke

verplichtingen voor de ondernemer in het kader van de omzetbelasting. Er zijn ook specifieke

plichten voor administratieplichtigen: dat zijn lichamen en natuurlijke personen die een bedrijf of

zelfstandig beroep uitoefenen, en natuurlijke personen die inhoudingsplichtig zijn (artikel 52 lid 2

Awr). Ondernemers zijn dus administratieplichtig.

132 Soms het productschap (zie artikel 22a lid 3 Awr).

133 Artikel 22a Awr is op te vatten als de mededeling van verschuldigde rechten zoals bedoeld in artikel

221 lid 1 CDW.
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kader van het douanerecht opgenomen regeling over heffing via uitnodiging tot

betaling (hoofdstuk IV A Awr) valt echter buiten het bestek van hoofdstuk II.

De algemene aangifteplicht voor BTW is gebaseerd op artikel 6 lid 3 Awr juncto

artikel 3 Uitvoeringsregeling Awr.134 BTW-belastingplichtigen die nog geen uitnodi-

ging hebben ontvangen om aangifte te doen, moeten vóór het tijdstip waarop de

belasting moet worden betaald bij de inspecteur verzoeken om deze uitnodiging.

Vervolgens 'nodigt' 135 de inspecteur de betrokkene uit om aangifte te doen en

daarmee ontstaat op grond van artikel 8 lid 1 lid Awr ook de plicht om die aangifte

te doen. In de uitnodiging om aangifte te doen wordt opgave verlangd van 'gegevens'

en kan overlegging of toezending worden gevraagd van 'bescheiden en andere

gegevensdragers' of de inhoud daarvan (artikel 7 lid 1 Awr). Deze gegevens moeten

betrekking hebben op de definitieve belastingschuld; er kan naar worden gevraagd

als ze voor de vaststelling van die schuld van belang 'kunnen' zijn. De inspecteur

beschikt op dit punt dus over een ruime bevoegdheid. Met 'bescheiden en andere

gegevensdragers' worden niet de stukken bedoeld die worden opgemaakt als bewijs

tegenover derden.136 Wie intracommunautair goederen verwerft, moet daarvan

melding maken op zijn aangifte. Daarbij dienen de aankoopprijs van de verworven

goederen en het BTW-bedrag te worden vermeld. Deze gegevens worden in een

zogeheten matching vergeleken met de listings (lijsten met vermeldingen van

intracommunautaire leveringen).

De aangifte bij aangiftebelastingen is feitelijk niets anders dan een geleidebriefje bij

de betaling en in tweede instantie een hulpmiddel voor de controle op de constate-

ring van de belastingschuld. Als niet of niet tijdig aangifte wordt gedaan, kan een

bestuurlijke boete worden opgelegd van maximaal NLG 250 (artikel 67b Awr). Er

kunnen bij aangiftebelastingen ook bestuurlijke boeten worden opgelegd als er niet,

niet volledig of niet op tijd is betaald (artikel 67c en 67f Awr). De aangifte hoeft ech-

ter niet meer tegelijk met de betaling te worden gedaan.137 Strafrechtelijke sancties

variëren van een geldboete van maximaal NLG 25.000 (of eenmaal het bedrag van de

te weinig geheven belasting) en een gevangenisstraf van maximaal vier jaar (bij

opzettelijk niet of niet tijdig aangifte doen) tot een geldboete van maximaal NLG

100.000 (of eenmaal het bedrag van de te weinig geheven belasting) en een gevan-

genisstraf van zes jaar (bij opzettelijk onjuist of onvolledig aangifte doen). Een

voorwaarde voor strafrechtelijke sanctionering is wel dat het te sanctioneren feit

ertoe strekt dat er te weinig belasting wordt geheven.

134 Regeling van 14 juni 1994, Stcrt. 114, laatst gewijzigd bij regeling van 14 januari 1998, Stcrt. 13.

135 Dit begrip 'uitnodigen' is een eufemisme: het is niet mogelijk om de 'uitnodiging' ongestraft af te slaan.

136 Die stukken moeten desgevraagd voor raadpleging door de inspecteur beschikbaar gesteld worden op

grond van artikel 47 lid 1, aanhef en onderdeel b Awr.

137 Wet van 21 april 1994 (Stb. 1994, 301), in werking vanaf 4 mei 1994. Beide verplichtingen hangen wel

nauw niet elkaar samen, maar zijn toch afzonderlijke verplichtingen (HR 22 februari 1984, BNB 1984,

233 en 234).
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Iedereen die goederen vanuit een derde land de EU binnenbrengt, dient deze goe-

deren aan te brengen (artikel 38 CDW) en een summiere aangifte te doen (artikel 43

CDW). Dan kan een douanebestemming worden gegeven, waaronder'plaatsing

onder een douaneregeling' (artikel 4 lid 15 sub a CDW). Alleen deze bestemming

kan in bepaalde gevallen leiden tot een directe BTW-heffing, namelijk bij de douane-

regelingen 'in het vrije verkeer brengen', 'actieve veredeling' en 'tijdelijke invoer'. De

douaneregeling138iin het vrije verkeer brengen' leidt ertoe dat er invoerrechten en

nationale belasting (in dit geval omzetbelasting bij invoer) moeten worden betaald.

Een directe BTW-heffing vindt ook plaats bij de douaneregeling'actieve veredeling'

en 'tijdelijke invoer'. Indien sprake is van de verleggingsregeling (artikel 23 Wet OB)

wordt de BTW-heffing echter verlegd naar de periodieke binnenlandse aangifte.

Goederen worden in het vrije verkeer gebracht via inlevering van een ingevuld

aangifteformulier (artikel 62 CDW). De aangifte kan in beginsel worden gedaan door

iedereen die de goederen en de benodigde bescheiden kan overleggen (artikel 64

lid 1 CDW), al moet de aangever in beginsel wel in de EG gevestigd zijn. Directe of

indirecte vertegenwoordiging is mogelijk. Bij de aangifte wordt gebruikgemaakt van

het 'enig document', een standaardaangifteformulier. Sommige aangiften kunnen

vereenvoudigd of elektronisch worden gedaan (via SAGITTA, een systeem voor

geautomatiseerde afhandeling na verwerking van aangiften ten invoer). Na een glo-

bale controle wordt de aangifte aanvaard (artikel 63 CDW). Hierna kan de inspecteur

de aangifte nog verifiëren (artikel 68 CDW en artikel 5 Douanewet), wat gepaard kan

gaan met onderzoek van de goederen. Bij dit eventuele onderzoek is de inspecteur

op grond van artikel 16 Douanewet bevoegd om een monster te nemen. Daardoor

kan het bij de controle op het gebied van douanerechten, ondersteund door

SAGITTA, zowel gaan om logische en fysieke controle van goederen als verificatie van

documenten. De Commissie kan op eigen verzoek worden betrokken bij controles

en heeft ook de bevoegdheid om verificaties ter plaatse te verrichten, onder andere

op basis van verordening 595/91 PbEG 1997 L 82. Als bij het binnenbrengen van

goederen niet de vereiste procedure wordt gevolgd, dan is het ontstaan van douane-

schuld een gegeven (artikel 202, 203 en 204 CDW).

Voor de aangifte ten uitvoer gelden in beginsel dezelfde eisen. Na verificatie stuurt

de douane een aangifte-exemplaar naar het productschap, met daarin ook de bevin-

dingen van de verificatie. Het productschap verleent dan de restitutie op basis van

het dossier, dat ook vervoersdocumenten bevat. De basis voor controles ligt onder

andere in uitvoeringsverordening 386/90 PbEG L 42. Deze verordening is nader

uitgewerkt in verordening 2030/90 PbEG L 186, wat betreft fysieke controles op het

gebied van landbouwrestituties. Ten slotte geeft verordening 4045/89 PbEG L 388 de

basis voor de boekhoudkundige nacontroles, die na afsluiting van het boekjaar

138 Een formulering uit het CDW.
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plaatsvinden. Deze controles worden dus uitgevoerd naast de boekhoudkundige en

fysieke controles die plaatsvinden tijdens de afwikkeling van de in- of uitvoer.

Bijkomende verplichtingen

Op grond van artikel 47 Awr is iedereen139 verplicht om informatie te verstrekken

over feiten die voor 'de eigen' belastingheffing van belang kunnen zijn. Deze plicht

omvat zowel actieve als passieve medewerking. De actieve medewerking (artikel 47

lid 1 aanhef en onderdeel a Awr) ziet op het verstrekken van 'gegevens en inlichtin-

gen'. De passieve medewerking behelst de verplichting om 'boeken, bescheiden en

andere gegevensdragers' voor raadpleging beschikbaar te stellen (artikel 47 lid 1

aanhef en onder b Awr).140 Deze gegevens moeten duidelijk, stellig en zonder voor-

behoud worden verstrekt (artikel 49 lid 1 Awr) en de betrokkenen moeten toelaten

dat van documenten kopieën worden gemaakt (artikel 49 lid 2 Awr). Sinds 1991 is

artikel 47 Awr ook van toepassing op gegevens die in bezit zijn van een buitenlandse

vennootschap die, een lichaam dat of een natuurlijke persoon die een belang heeft

van meer dan de helft van de aandelen of zeggenschap. Hetzelfde geldt voor buiten-

landse zustervennootschappen (artikel 47a Awr). Deze bepaling is echter niet van

toepassing als de buitenlandse vennoot of het buitenlandse lichaam gevestigd is in

een land als bedoeld in artikel 2 onderdeel b van de WIB. Daarbij gaat het om lan-

den141 waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft

gesloten waarin wordt voorzien in wederzijdse bijstand bij belastingheffing.142 Als

de gevraagde informatie niet kan worden verkregen via de weg van de wederzijdse

administratieve bijstand, kan de minister de inspecteur echter alsnog toestaan om

artikel 47a lid 1 en 2 Awr toe te passen en dus om de informatie via artikel 47 lid 1

Awr te verkrijgen.

Ook artikel 9 Douanewet stelt dat de administratieplichtige gehouden is boeken,

bescheiden en andere gegevensdragers beschikbaar te stellen die van belang kunnen

zijn voor de toepassing van wettelijke bepalingen. Deze bepaling is nagenoeg gelijk

aan die van artikel 47 lid 1 aanhef en onder b Awr. De verplichting geldt ook voor

een derde waarbij gegevensdragers zich bevinden. De betrokkenen moeten toelaten

dat er kopieën worden gemaakt (artikel 9 lid 4 Douanewet, conform artikel 49 lid 2

Awr). De verplichtingen uit artikel 9 Douanewet (passieve informatieplicht) gelden

ook tegenover ambtenaren van de belastingdienst die zijn aangewezen door het

hoofd van de FIOD (artikel 6 Douaneregeling).

139 Onder 'iedereen' vallen ook BTW-plichtige ondernemers.

140 Deze verplichting geldt ook ten aanzien van een derde bij wie zich informatie bevindt van degene die

gehouden is deze informatie beschikbaar te stellen (artikel 48 lid 1 Awr).

141 Deze landen staan in artikel 43 Uitv. reg. Awr.

142 Volgens de memorie van toelichting wordt geëist dat het 'adequate' inlichtingenartikelen zijn (Kamer-

stukken 11 1988/89, 21 034, nr. 3, p. 1 1), maar zo staat het niet in de WIB.
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Artikel 52 lid 1 Awr verplicht de administratieplichtige tot het voeren van een admi-

nistratie143 van zijn vermogenstoestand en alles betreffende zijn beroep, bedrijf of

werkzaamheden. 144 De daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevens-

dragers dienen daartoe op zodanige wijze te worden bewaard dat te allen tijde de

rechten en verplichtingen van de administratieplichtige en voor de belastingheffing

andere belangrijke gegevens duidelijk uit de administratie blijken. De gegevens-

dragers dienen zeven jaar145 te worden bewaard (de bewaarplicht uit artikel 52 lid 4

Awr).146 Voor de BTW-plichtige ondernemer gelden echter op grond van de Wet OB

een beperkte administratieplicht en een andere bewaartermijn. De boekhoud-

verplichting voor de omzetbelasting staat in artikel 22 lid 2 sub a zesde richtlijn.

Deze verplichting is ruim omschreven en de lidstaten kunnen de nationale voor-

schriften op basis hiervan nader uitwerken, zoals is gebeurd in de Awr en in artikel

3:15a van het Burgerlijk Wetboek (Bw). Artikel 34 Wet OB geeft echter een specifieke

omschrijving van de eisen die aan de administratie worden gesteld voor de heffing

van omzetbelasting: slechts bepaalde gegevens hoeven ten behoeve van de omzet-

belasting geadministreerd te worden.147 Op basis van artikel 34 lid 1 Wet OB worden

in artikel 31 Uitvoeringsbeschikking Omzetbelasting voorschriften gegeven over

de feiten die aangetekend moeten worden. Voor de bewaarplicht stelt de Wet OB

aanvullende eisen, in afwijking van de Awr: op grond van artikel 34a Wet OB is de

bewaarplicht negen jaar.

Artikel 22 lid 3 onderdeel a zesde richtlijn verplicht iedere ondernemer onder andere

om een factuur of een als zodanig dienstdoend document148 uit te reiken voor aan

andere ondernemers verrichte leveringen. Van de factuur moet een (dubbel) exem-

plaar worden bewaard. Soms moeten ook aan particulieren facturen worden uit-

gereikt en soms kan een ondernemer worden vrijgesteld van de factureerplicht. Wat

op een factuur moet staan, staat in artikel 22 lid 3 sub b zesde richtlijn. De lidstaten

mogen zwaardere eisen stellen. Artikel 35 Wet OB stelt de nadere eisen waaraan een

factuur moet voldoen.

143 De eisen die volgens het accountantsberoep aan het begrip 'administratie' worden gesteld, spelen wel

een grote rol maar de 'administratie' in fiscalibus kan daaraan niet zonder meer gelijk worden gesteld

(Kamerstukken 11, 1988/89, 21 287, nr. 3, p. 9).

144 Dit is sinds 1 januari 1994 vergelijkbaar niet de administratieplicht in het civiele recht, zie artikel 3:15a

lid 1 boek 3 BW en 2:10 BW. Wet van 8 november 1993, Stb. 598, tot wijziging van het Burgerlijk

Wetboek, het Wetboek van Koophandel en enige ander wetten terzake van het voeren van een

administratie.

145 Bij wet van 26 maart 1998 (Stb. 1998, 184) is deze bewaartermijn vanaf 1 juni 1998 op zeven jaar gesteld.

Voorheen was dat tien jaar.

146 Deze bewaarplicht geldt ook voor de informatie die van belang kan zijn voor de belastingheffing van

derden, gelet op de samenhang tussen artikel 52 lid 4 en artikel 52 lid 1 Awr.

147 De eisen ten aanzien van de administratieplicht voor omzetbelasting zijn daarom minder streng dan de

eisen die voor andere belastingen gelden.

148 Beslist in V-N 1997/407 door het Hof van Justitie van de EG.
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Ondernemers die intracommunautaire leveringen verrichten vanuit Nederland

moeten daarvan opgave doen op een daarvoor bestemd formulier, op grond van

artikel 22 lid 6 onder b zesde richtlijn en artikel 37a Wet OB. Die opgave moet

eenmaal per kwartaal bij de CE-ICT in Deventer worden ingediend. De gegevens die

moeten worden opgenomen, zijn onder andere het BTW-nummer van de leverancier

en een overzicht van afnemers waaraan de intracommunautaire leveringen hebben

plaatsgevonden, inclusief het BTW-nummer van de afnemers. Deze gegevens worden

vergeleken met de gegevens over de intracommunautaire verwervingen die door de

afnemer bij zijn aangiften zijn opgegeven (zogeheten matching).

Als ondernemers niet voldoen aan de administratieve eisen uit artikel 34 Wet OB,

de factureerplicht uit artikel 35 Wet OB of de eisen uit artikel 34a en 39 Wet OB,

kan dat op grond van artikel 36 Wet OB tot omkering van de bewijslast leiden.

In dat geval moeten de ondernemers in kwestie bewijzen dat de door de inspec-

teur opgelegde aanslag onjuist is. De rechter past deze 'sanctie' gematigd toe; de

gebreken in de boekhouding of factuur moeten zodanig zijn dat omkering van de

bewijslast redelijkerwijze gerechtvaardigd is.149 Als een ondernemer de listing

(opgaaf van intracommunautaire leveringen) niet op tijd, onvolledig of onjuist

heeft ingevuld, kan de inspecteur een boete opleggen van maximaal NLG 10.000

(artikel 40 lid 1 Wet OB).150

Op grond van artikel 52 lid 6 Awr moet de administratie zodanig zijn ingericht dat

controle daarvan binnen een redelijke termijn mogelijk is. Wat redelijk is, hangt af

van de aard en omvang van de te onderzoeken onderneming en van de omvang en

reikwijdte van de controle. De administratieplichtige is verplicht om mee te werken

aan deze controle (de 'meewerkplicht bij controle'). De administratieplichtige moet

op grond van deze meewerkplicht desgevraagd ook inzicht verschaffen in het

geautomatiseerde systeem, ook als dat door een derde wordt bijgehouden. De

inspecteur kan zich tot personeel richten dat over deskundigheid terzake beschikt.

Daarbij dient wel enige terughoudendheid te worden betracht, omdat de genoemde

inlichtingenplicht niet op iedereen van toepassing is.

Voor administratieplichtigen zijn de in artikel 47 en 48-50 opgenomen verplichtin-

gen van overeenkomstige toepassing voor de belastingheffing van derden (artikel 53

lid 1 aanhef en onder a Awr). Voor enkele in de wet genoemde beroepsbeoefenaren

is er een verschoningsrecht, op grond van de omstandigheid dat zij uit hoofde van

stand, ambt of beroep tot geheimhouding verplicht zijn.

149 Sinds BNB 1983, 248.

150 De beleidsregels van het B131313 voegen in hoofdstuk V (bijzondere boeten) afdeling C paragraaf 31 en 32

toe hoe een en ander in zijn werk gaat als er sprake is van het niet of niet tijdig indienen van een opgaaf

intracmnnnuiautaire leveringen of van een onjuiste of onvolledige opgaaf intracommunautaire

leveringen (is het geval als BTW-nuniniers ontbreken of onjuist zijn vermeld).
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Ook artikel 8 Douanewet regelt de administratieplicht en bewaarplicht. De redactie

is volledig vergelijkbaar met die van artikel 52 Awr, behalve dat de administratie-

plicht hier is toegesneden op de heffing van douanerechten en rechten bij invoer.151

De plicht om de administratie te bewaren, geldt voor tien jaar (artikel 8 lid 3

Douanewet). Een aanvulling is dat er ontheffingsregels of nadere regels kunnen

gelden bij de hier bedoelde verplichtingen.

Artikel 8 Douanewet lid 5 stelt dat de administratie zodanig moet zijn ingericht dat

controle daarvan binnen een redelijke termijn mogelijk is en dat de administratie-

plichtige verplicht is om bij die controle de benodigde medewerking te verlenen.

Deze bepaling is geheel gelijk aan artikel 52 lid 6 Awr.

Niet, onjuist of onvolledig voldoen aan de passieve en actieve inlichtingenplicht, de

administratieplicht, de bewaarplicht en de meewerkplicht bij controle, ook ten

aanzien van de belastingplicht van derden, kan op grond van artikel 68 lid 2 sub a, b,

c, d, e en f Awr strafrechtelijk als overtreding worden bestraft (zie artikel 72 Awr) met

hechtenis van maximaal zes maanden of een geldboete van de derde categorie (NLG

10.000; zie artikel 23 Sr.). Bij opzettelijke overtreding van deze bepalingen geldt een

zwaardere strafbaarstelling (als misdrijf), op voorwaarde dat de overtreding ertoe

strekt dat er te weinig belasting wordt geheven. De sanctie varieert dan van een

gevangenisstraf van vier jaar of een geldboete van NLG 25.000 (artikel 69 lid 1 Awr)

tot een gevangenisstraf van zes jaar of een geldboete van NLG 100.000 (artikel 69 lid

2 Awr).

Niet voldoen aan de verplichtingen van artikel 49 lid 2 Awr (toelaten dat er kopieën

worden gemaakt van documenten) en artikel 50 lid 1 Awr (verlening van toegang; zie

verderop) is als overtreding strafbaar gesteld (artikel 68 lid aanhef en onder a Awr).

De sanctie is maximaal zes maanden hechtenis of een geldboete van NLG 10.000.

Overigens is opzettelijk niet voldoen aan een bevel dat of vordering die krachtens

een wettelijk voorschrift uitgaat van een ambtenaar die met toezicht is belast, straf-

baar gesteld via artikel 184 Sr. De sanctie is een gevangenisstraf van drie maanden of

een geldboete van NLG 5000. Niet voldoen aan de verplichtingen uit artikel 47, 47a,

49, 52 en 53 lid 1 aanhef en onder b Awr kan'omkering van bewijslast' tot gevolg

hebben (artikel 25 lid 6 en 27e Awr). De omkering van de bewijslast is geen straf-

sanctie in de zin van artikel 6 EVRM.152 De boetebepalingen van de Awr zijn van

overeenkomstige toepassing bij het niet nakomen van de verplichtingen uit de

Douanewet (zie daarvoor hierboven). Dat is echter alleen relevant voorzover deze

151 Vergelijk de redactie van artikel 8 lid 2 Douanewet voor wat tot een administratie behoort; daarvoor

wordt verwezen naar hetgeen ingevolge 'wettelijke bepalingen' wordt bijgehouden. Dat zijn ingevolge

artikel 2 lid 2 sub a Douanewet juncto artikel 1 lid 4 Douanewet het Koninkrijk verbindende Verdragen

en daarop gebaseerde besluiten. Artikel 52 lid 3 Awr beperkt zich tot hetgeen op grond van

'belastingwetten' wordt bijgehouden.

152 Hoge Raad 8 juli 1998, BNB 1998, 326.
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boetebepalingen niet gekoppeld zijn aan de controlebepalingen van de Awr,

aangezien die in het douaneregime niet van toepassing zijn.153 Betrokkenen kunnen

zich bij de genoemde verplichtingen 47, 47a, 47b, 48 en 49 Awr niet beroepen op

geheimhoudingsplicht (artikel 51 en 53a Awr) - met uitzondering van bepaalde

personen - bij het verstrekken van informatie over derden (artikel 53a lid 1 Awr).

Iedereen die een gebouw of grond in gebruik heeft, is verplicht om de inspecteur en

de door hem aangewezen deskundigen toegang te verlenen tot alle gedeelten van dat

gebouw of die grond op grond van artikel 50 Awr. In principe geldt deze plicht tot

toegangverlening alleen tijdens kantooruren (artikel 50 lid 2 Awr), tenzij de gebou-

wen of grond ook buiten die tijden in gebruik zijn: dan kan ook tijdens de werkelijke

gebruiksuren toegang worden verlangd (artikel 52 lid 3 Awr). De gebruiker is ver-

plicht aanwijzingen te geven die voor het onderzoek nodig zijn (artikel 50 lid 4 Awr).

Bij de uitoefening van deze bevoegdheid dient, als sprake is van binnentreden in een

woning, sinds 1 oktober 1994 aan de voorwaarden bij de Awbi zijn voldaan.154 Zie

ook artikel 10 juncto artikel 8 WIB, op grond waarvan ook de buitenlandse ambte-

naar toegang moet worden verleend.

Iedereen die een aan onderzoek onderworpen155 entrepot, ruimte voor tijdelijke

opslag, gebouw, erf enzovoort in gebruik heeft, is verplicht om de inspecteur en de

door hem aangewezen deskundigen toegang te verlenen tot alle gedeelten van dat

gebouw of die grond op grond van artikel 11 Douanewet. De gebruiker is daarbij

verplicht aanwijzingen te geven die voor dat onderzoek nodig zijn (artikel 11 lid 3

Douanewet). In zoverre komt deze verplichting overeen met die op grond van artikel

50 Awr. Hier moet echter de toegang worden verleend op elk tijdstip. Ook woningen

kunnen worden binnengetreden bij een dergelijk onderzoek op grond van de

Douanewet, maar bij de uitoefening van deze bevoegdheid dient sinds 1 oktober

1994 aan de voorwaarden bij de Awbi zijn voldaan. Artikel 13 lid 2 Douanewet stelt

daarbij overigens dat de inspecteur in wiens ambtsgebied de woning ligt bevoegd is

om een machtiging te geven zoals bedoeld in artikel 2 Awbi (deze machtiging is

noodzakelijk bij binnentreden zonder toestemming).

De inspecteur is bevoegd vervoermiddelen te controleren op grond van artikel 14

Douanewet. Ten behoeve van dat onderzoek zijn gezagvoerders van een schip,

bestuurders' van een ander vervoermiddel en personen die goederen vervoeren,

gehouden stil te staan. Ook woonruimte die zich bevindt op of in het vervoermiddel

mogen worden betreden. Dan gelden weer de Awbi (artikel 2) en artikel 15 lid 2

153 Verder zijn er specifieke boetebepalingen voor de entreposeur. Ook geeft de Douanewet de boetemoge-

lijkheid voor tiet overtreden van een algemene maatregel van bestuur of een ministeriële regeling.

154 Algemene wet op het binnentreden, Wet van 22 juni 1994 (Stb. 1994, 573), in werking getreden op 1

oktober 1994, Besluit van 2 september 1994 (Stb. 683).

155 Zie daarvoor artikel 12 Douanewet.
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Douanewet, waardoor de inspecteur in wiens ambtsgebied de woning ligt, bevoegd

is om een machtiging te geven. Bij uit zee binnenkomende en ter zee uitgaande

vervoermiddelen kan de bevoegdheid ook door een andere, door de minister

aangewezen, inspecteur worden uitgeoefend (artikel 15 lid 2 Douanewet). Overigens

zijn artikel 5 lid 1 Awbi (machtiging specifiek voor een woning) en artikel 7 Awbi

(alleen met vermelding in machtiging 's nachts binnentreden) uitgesloten. Bij

onderzoek van goederen is de inspecteur bevoegd om monsters te nemen, op basis

van de artikel 16 Douanewet.156 Iedereen die aanwezig is in de ruimten die worden

genoemd in artikel 12 en 14 Douanewet of die deze locaties juist heeft verlaten, is

gehouden om op vordering van de inspecteur stil te staan en de inspecteur te volgen

naar een door hem aangewezen plaats. De betrokkenen kunnen worden gevisiteerd

aan het lichaam door ambtenaren van hetzelfde geslacht (artikel 17 lid 1, 2 en 4

Douanewet). Reizigers en mensen die in of uit vervoermiddelen stappen die het

douanegebied binnenkomen of verlaten, moeten desgevraagd hun plaatsbewijs of

vervoersbewijs tonen (artikel 17 lid 3 Douanewet).

Bij het niet voldoen aan de verplichtingen zijn de boetebepalingen van de Awr van

overeenkomstige toepassing (zie hierboven). Dat is echter alleen relevant voorzover

deze boetebepalingen niet gekoppeld zijn aan de controlebepalingen van de Awr,

aangezien die niet van toepassing zijn.

Daarnaast bevat de Douanewet specifieke boetebepalingen voor situaties waarin de

formaliteiten die moeten worden verricht voor goederen in tijdelijke opslag en die

nodig zijn om die goederen een douanebestemming te geven, te lang op zich laten

wachten. Dan kan een geldboete worden opgelegd van maximaal NLG 200. Als de

vertraging te wijten is aan opzet of grove schuld, kan een boete van maximaal 100%

van het bedrag van de rechten worden opgelegd (artikel 37 lid 1 en 2 Douanewet).

Aangezien de strafrechtelijke bepalingen van de Awr (artikel 1 lid 3) niet van

overeenkomstige toepassing zijn, heeft de Douanewet zijn eigen strafrechtelijke

bepalingen (artikel 44-51a Douanewet).

Ten slotte hebben de inspecteur en de krachtens artikel 141 Sv. aangewezen per-

sonen ook een inbeslagnemingsbevoegdheid terzake van vervoermiddelen en andere

voorwerpen die kennelijk bestemd zijn om goederen aan toezicht te onttrekken.

Deze vervallen zonder rechtsvervolging aan de staat. Deze inbeslagnemings-

bevoegdheid is niet gekoppeld aan krachtens het Sv. voor inbeslagneming vatbare

voorwerpen (vergelijk artikel 81 Awr), maar is een bestuurlijke bevoegdheid waar-

tegen een klaagschrift mogelijk is. Overigens is bestuursdwang niet van toepassing

(artikel 53a Douanewet). Dan zijn er nog enkele bevoegdheden op grond van de WED

die een gemengd toezicht- en opsporingskarakter hebben; deze bevoegdheden

worden kort besproken in de volgende paragraaf.

156 Deze bevoegdheid vloeit voort uit artikel 42, 68 en 70 CDW. Zie ook artikel 16 Douanebesluit en artikel

28 en 35 Douaneregeling.
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Artikel 47 e.v. Awr staan niet ten dienste van de Nederlandse belastingheffing alleen,

omdat de Nederlandse fiscus dergelijke informatie in het kader van wederzijdse

administratieve bijstand ook aan fiscale autoriteiten van andere landen kan ver-

strekken. De minister kan, om te voldoen aan een verzoek uit het buitenland, een

onderzoek (doen) instellen. Dan is hoofdstuk VIII afdeling 2 Awr in artikel 8 lid 2 WIB

van overeenkomstige toepassing verklaard.

Opsporingsbevoegdheden en vervolging

De daartoe beëdigde ambtenaren157 van de Rijksbelastingdienst (namelijk de FIOD,

douaneambtenaren vanaf categorie C, verbalisanten op de eenheden Particulieren,

Ondernemingen en Grote Ondernemingen en de fraudecoórdinatoren) hebben op

grond van artikel 80 Awr opsporingsbevoegdheid. Artikel 80 lid 1 beperkt dat tot

alleen bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten. Artikel 88 lid 1 voegt er enkele

reguliere feiten aan toe die strafbaar zijn gesteld in het Wetboek van Strafrecht, maar

die aanvulling is achterhaald. De FIOD heeft namelijk ook opsporingsbevoegdheid

terzake van alle strafbare feiten, op grond van het Besluit buitengewoon opsporings-

ambtenaar FIOD 1995.158 Voor de opsporing hebben de daartoe beëdigde ambtena-

ren van de Rijksbelastingdienst opsporingsbevoegdheden zoals geregeld in het Wet-

boek van Strafrecht. Sinds 1 februari 2000 zijn er vele herzieningen in het Wetboek

van Strafrecht in werking getreden, op basis van de Wet bijzondere opsporings-

bevoegdheden en de Wet herziening gerechtelijk vooronderzoek. Tenzij anders

vermeld wordt hier uitgegaan van de situatie na 1 februari 2000.

De ambtenaren van de Rij ksbelastingdienst hebben ook enkele bijzondere opspo-

ringsbevoegdheden op grond van de Awr (artikel 81 en 83 Awr), maar die gelden

alleen voor bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten (dus niet bij opsporing van

commune delicten). De hoofden van de centrale en regionale FIOD-vestigingen

Opsporing en de daar werkzame opsporingscoórdinatoren zijn eveneens hulpofficier

van justitie. Op grond daarvan kunnen zij bepaalde verdergaande opsporings-

bevoegdheden toepassen, zoals de inverzekeringstelling.

De ambtenaren van de Rijksbelastingdienst en die van de AID ten slotte, hebben op

grond van de WED nog enkele bijzondere bevoegdheden bij handhaving van de

naleving van verplichtingen uit de In- en uitvoerwet. Deze bevoegdheden hebben

een gemengd toezicht-opsporingskarakter, omdat ze kunnen worden gebruikt

voordat er sprake is van een redelijk vermoeden dat er een strafbaar feit is gepleegd

(artikel 29 Sv.) als dat'in het belang van de opsporing' is.159 Het betreft de bevoegd-

157 Voor deze buitengewone opsporingsambtenaren gelden in beginsel ook de voorwaarden uit artikel 142

Sv., waaronder vakbekwaamheidseisen.

158 Zoals opnieuw vastgesteld op 1 december 1997, nr. 668539/97/6 (Stcrt. 1997, 237), daarna gecorrigeerd

in Stcrt. 1997, 247.

159 Hoge Raad, NI 1993, 633.
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heden om inzage te vorderen in gegevens en bescheiden (artikel 19 lid 1 WED), om

toegang te krijgen tot elke plaats (artikel 20 WED), om zaken te onderzoeken en

monsters te nemen (artikel 21 WED) en om vervoermiddelen te onderzoeken (artikel

23 WED).

Tot 1 februari 2000 kende het Wetboek van Strafvordering een beperkte bevoegdheid

tot inbeslagneming toe aan'gewone' opsporingsambtenaren (artikel 95 en 96 Sv.

oud: alleen inbeslagneming als een andere bevoegdheid wordt uitgeoefend). De

rechter-commissaris had algemene bevoegdheid tot inbeslagneming (artikel 104 Sv.:

inbeslagneming op elk moment, zonder dat daaraan de voorwaarde wordt verbon-

den dat een andere bevoegdheid wordt uitgeoefend). Sinds 1 februari 2000 is echter

meer aansluiting gezocht bij regelingen van bijzondere wetten, zoals de Awr. De Awr

kent in artikel 81 namelijk een algemene inbeslagnemingsbevoegdheid toe aan de

'fiscale' opsporingsambtenaren. Deze inbeslagnemingsbevoegdheid strekt zich niet

alleen uit tot voorwerpen bij de verdachte maar ook tot voorwerpen bij derden.160

Aangezien het om een strafvorderlijk dwangmiddel gaat, moet er wel sprake zijn

van een zeker vermoeden van een strafbaar feit (niet zozeer van een specifieke

verdenking). Ook moeten de voorwerpen vatbaar zijn voor inbeslagneming aan de

hand van artikel 94 en 94a Sv. Bij dit systeem is momenteel aansluiting gezocht in

het commune strafrecht. De nieuwe bepaling 96 Sv. geeft namelijk een algemene

inbeslagnemingsbevoegdheid aan de opsporingsambtenaar, waarbij hij elke plaats

mag betreden. Daarbij gaat het overigens om niet meer dan'zoekend rondkijken'.

Elke (andere) handeling op de betreden plaats die gericht is op het vinden van

mogelijk in beslag te nemen voorwerpen dient gebaseerd te zijn op een doorzoe-

kingsbevoegdheid (artikel 96b, 96c, 97 en 10 Sv.). De inbeslagnemings- en binnen-

treedbevoegdheid bestaat bij ontdekking op heterdaad of bij verdenking van een

misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten (artikel 67 lid 1 Sv.). In andere

gevallen heeft de rechter-commissaris algemene inbeslagnemingsbevoegdheid op

grond van artikel 104 Sv.

Het nieuwe artikel 96a kent aan gewone opsporingsambtenaren - ook aan de (hulp-)

officier van justitie - de bevoegdheid toe om de uitlevering ter inbeslagneming te

vorderen van daarvoor vatbare voorwerpen (voorheen kon alleen de rechter-

commissaris dat). De bevoegdheid uit artikel 96a bestaat alleen bij verdenking van

een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. In andere gevallen is de

rechter-commissaris bevoegd, op grond van artikel 105 Sv.

Ook de 'fiscale' opsporingsambtenaren hebben op grond van artikel 81 Awr de

bevoegdheid om uitlevering te vorderen van alle voor inbeslagneming vatbare

voorwerpen. Deze bevoegdheid op grond van de Awr gaat verder dan die op grond

160 Hl] 26 april 1988, NJ 1988, 390.
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van de regeling in het Wetboek van Strafvordering, aangezien de vordering tot

uitlevering daar alleen geldt tegenover derden en niet tegenover de verdachte zelf

(artikel 96a lid 2 en artikel 105 lid 3 Sv.).161 De Awr zwijgt op dit punt, waarop de

Hoge Raad bepaalde dat het bevel in fiscalibus ook aan de verdachte mag worden

gegeven.162 De vraag of een dergelijke verplichting in strijd zou zijn met het nemo-

teneturbeginsel is ontkennend beantwoord, voorzover het materiaal betreft dat

onafhankelijk van de wil van de verdachte bestaat.163 Dergelijk, onder dwang

verkregen materiaal (wie weigert is strafbaar op grond van artikel 184 Sr. en loopt

het risico op huiszoeking) mag daardoor ook voor het bewijs in een strafzaak

worden gebruikt.164

De 'fiscale' opsporingsambtenaren mogen op grond van artikel 83 Awr elke plaats

betreden, voorzover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is. Bij

het binnentreden in woningen gelden sinds 1994 de bepalingen van de Awbi. Dat

betekent in grote lijnen: de ambtenaar dient zich te legitimeren en mededeling te

doen over het doel van het betreden wanneer hij woning wil betreden (artikel 1 lid 1

Awbi), tenzij (artikel 1 lid 2 Awbi) dit'( ... ) onmogelijk is of de strafvordering wordt

geschaad bij strafbare feiten ten aanzien waarvan voorlopige hechtenis mogelijk is'

(wat het geval is bij fiscale misdrijven; artikel 69 Awr juncto artikel 67 Sv.) Geeft de

bewoner geen uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming, dan is binnentreding

alleen mogelijk als de ambtenaar beschikt over een machtiging (artikel 6 lid 1 Awbi),

die uitsluitend kan worden afgegeven door de procureur-generaal van het gerechts-

hof en de (hulp)officier van justitie (artikel 2 lid 1 Awbi juncto artikel 3 lid 1 Awbi).

Aangezien de hoofden van (centrale en regionale) vestigingen Opsporing en de daar-

bij werkzame teamleiders ook hulpofficier van justitie zijn, kunnen zij een machti-

ging afgeven.165 De Hoge Raad ging akkoord met machtiging door de genoemde

ambtenaar-hulpofficier van justitie aan zichzelf, wat erop neerkomt dat FIOD-

ambtenaren zelfstandig kunnen opereren.166 Als een woning tegen de wil van de

bewoner is binnengetreden, moet proces-verbaal worden opgemaakt. Dit heeft

gevolgen voor de vraag wie beslist over de vervolging.

De combinatie van de binnentredingsbevoegdheid en algemene inbeslagnemings-

bevoegdheid geeft de 'fiscale' opsporingsambtenaren geen bevoegdheid tot huis-

zoeking (in de zin van stelselmatig en gericht onderzoek naar in beslag te nemen

161 Wel kunnen cie verschoningsgerechtigden het bevel negeren (artikel 96a lid 3), namelijk verwanten (217

Sv.), beroepsbeoefenaars niet geheimhoudingsplicht, zoals advocaten (artikel 218 Sv.), en de getuige die

door mee te werken zichzelf zou kunnen incrimineren (artikel 219 Sv.).

162 HR 26 april 1988, N/ 1988, 390.

163 EHRM 17 december 1996, NI 1997, 699.

164 HR 30 september 1997, N/ 1998, 104.

165 Besluit hulpofficier van justitie FIOD 1995, Stcrt. 1995, 85.

166 Hl] 26 juni 1984, NI 1985, 154.
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voorwerpen). 167 De ambtenaren mogen dus na binnentreding rondkijken en voor de

hand liggende voorwerpen in beslag nemen. De Awr zelf kent geen doorzoekings-

bevoegdheid (voorheen huiszoekingsbevoegdheid). Daardoor gelden de commune

regels op dat gebied (artikel 111 oud Sv. en 97 oud Sv.,168 momenteel de nieuwe

artikelen 96b, 96c, 97 en 110 Sv.). De doorzoekingsbevoegdheid169 ter inbeslag-

neming170 maakt, anders dan onder de oude regeling, geen onderscheid tussen

stelselmatig' en 'niet-stelselmatig' doorzoeken. Welke autoriteit bevoegd is, is

afhankelijk van de te doorzoeken plaats. Opsporingsambtenaren mogen alle

vervoermiddelen doorzoeken (artikel 96b Sv.). Bijna alle overige plaatsen mogen

door de officier van justitie worden doorzocht als er sprake is van betrapping op

heterdaad of verdenking van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegela-

ten (artikel 96c Sv.). Dit geldt niet bij woningen als de bewoners toegang weigeren,

of bij een kantoor van iemand die uit hoofde van zijn beroep verschoningsbevoegd

is (artikel 218 Sv.), want dan is de rechter-commissaris bevoegd (artikel 110 Sv.).

Genoemde bevoegdheden kunnen bij dringende noodzaak door de officier van

justitie of hulpofficier van justitie worden uitgeoefend (artikel 96c lid 2 en artikel 97

Sv.). Opsporingsambtenaren kunnen zo nodig maatregelen treffen ter bevriezing, in

afwachting van de komst van een bevoegde doorzoeker (artikel 96 lid 2 Sv.). De

rechter-commissaris is overigens bevoegd om alle plaatsen ter inbeslagneming te

doorzoeken (artikel 110 Sv.); verlof van de rechtbank is daarvoor niet meer vereist

(wel onder de oude regeling). De doorzoeking ter inbeslagneming impliceert ook

doorzoeking in ter plaatse staande computersystemen. 17 1 De onderzoeksbevoegd-

heid in een computersysteem dat zich elders bevindt, moet gegrond zijn op artikel

125j Sv.; dat is mogelijk als er een link is tussen' de systemen die aanwezig zijn in de

ruimte waar de doorzoeking plaatsvindt en systemen die zich elders bevinden. In

beginsel is er wel een beperking tot het eigen land.

De aanhoudings-, voorgeleidings- en verhoorbevoegdheid zijn op grond van het

Wetboek van Strafvordering (artikel 54) in beginsel voorbehouden aan de officier

van justitie en in acute situaties aan de hulpofficier van justitie of zelfs aan de

opsporingsambtenaar (die echter steeds de officier van justitie daarvan in kennis

moeten stellen). De Awr kent deze bevoegdheid in afwijking daarop toe aan de

167 HR 17 maart 1987, NJ 1988, 155.

168 Onder de oude regeling betekent dit dat de rechter-commissaris bevoegd is en in spoedeisende gevallen

de officier van justitie of hulpofficier van justitie, maar dan moet het ontdekking op heterdaad betreffen

of een misdrijf waarop voorlopige hechtenis is toegelaten.

169 Alles wat verder gaat dan 'zoekend rondkijken'. Nieuw in het Wetboek van Strafvordering is het onder-

scheid tussen' betredingsbevoegdheid' (die zoekend rondkijken impliceert) en' doorzoeking' (alle

handelingen gericht op zoeken naar in beslag te nemen voorwerpen). Daarbij wordt het al dan niet

stelselmatige karakter zoals dat ontwikkeld was in jurisprudentie niet meer verondersteld.

170 Voor het doorzoeken ter aanhouding is iedere opsporingsambtenaar bevoegd.

171 Ondanks het gegeven dat deze doorzoeking niet echt leidt tot inbeslagname van de aldus gevonden

gegevens.
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inspecteur. Dat geldt alleen voor een op grond van de Douanewet van misdrijf

verdachte persoon, die is aangehouden in een ruimte zoals bedoeld in artikel 12 en

14 van de Douanewet. De verdachte mag zes uur worden opgehouden voor verhoor

door de inspecteur. Als de inspecteur inverzekeringstelling of bewaring nodig acht,

geleidt hij de verdachte voor aan de (hulp)officier van justitie. Zo niet, dan stelt hij

de verdachte direct in vrijheid (artikel 88a Awr).

De vervolging begint zodra de officier van justitie de rechter in stelling brengt. De

officier van justitie is echter voor een groot deel afhankelijk van het bestuur van de

Rijksbelastingdienst: hij kan alleen vervolging instellen als dit bestuur hem inscha-

kelt. De wenselijkheid van vervolging wordt daarmee in eerste instantie bepaald

door het bestuur (zolang er nog géén vervolgingsdaden zijn verricht), maar de be-

voegdheid tot vervolgen berust bij het Openbaar Ministerie. Ook als een verdachte

niet wil transigeren of niet of niet tijdig heeft voldaan aan de transactievoorwaar-

den, vindt vervolging plaats (artikel 80 Awr).

Bij onregelmatigheden bij landbouwrestituties neemt het Openbaar Ministerie

weliswaar een centrale positie in, maar het is bij de detectie ervan afhankelijk van

de AID. De onregelmatigheden komen immers met name bij de boekhoudkundige

nacontroles naar voren. Daarop kan het Openbaar Ministerie geen invloed uit-

oefenen. Als het Openbaar Ministerie wil vervolgen, zal het zich moeten baseren

op commune delicten uit het Wetboek van Strafrecht. Daarnaast kan het niet-

nakomen van verplichtingen uit de In- en uitvoerwet (en uitvoeringsregelgeving)

ook strafrechtelijk worden gehandhaafd, omdat overtreding daarvan in de WED

strafbaar is gesteld.

Sfeerovergang en sfeercumulatie bij controle en opsporing

Aangezien controle- en opsporingsbevoegdheden bij dezelfde ambtenaren berusten,

diende in de rechtspraak afgewogen te worden hoe deze bevoegdheden zich tot

elkaar verhouden. In beginsel kunnen twee situaties worden onderscheiden: 172

- Tijdens een controle ontstaat een verdenking dat (mogelijk) strafbare feiten zijn

begaan die binnen het bereik van de te handhaven wetgeving vallen. Op dat

moment kan de opsporing beginnen, met alle bevoegdheden van dien (sfeer-

overgang).

- Tijdens de opsporingsfase (er is dan al sprake van verdenking van een strafbaar

feit) worden alsnog controlebevoegdheden aangewend (sfeercumulatie) binnen

het bereik van dezelfde te handhaven wetgeving.

172 Hier wordt voorbijgegaan aan de enigszins hiervan afwijkende situatie dat bij de opsporingsbevoegd-

heden op basis van de WED nog geen sprake van een verdenking in de zin van artikel 27 Sv. hoeft te

zijn. Deze bevoegdheden kunnen voorafgaand aan dat moment worden toegepast; het zijn dus

enigszins hybride bevoegdheden.



Landenanalyce - Nederland 85

Beide situaties hebben aanleiding gegeven tot vragen. Wat is bijvoorbeeld de beteke-

nis van het nemo-teneturbeginsel in het licht van het fair-trialbeginsel uit artikel 6

lid 1 EVRM in verhouding tot de meewerkverplichtingen van de betrokkenen tijdens

de controlefase? Welke consequenties heeft dat voor Nederland, waar een algemeen

nemo-teneturbeginsel als zodanig niet wordt erkend? Deze vragen worden vooral

beantwoord in het licht van het gebruik van materiaal tot bewijs in de strafzaak dat

in de controlefase is verkregen.

In 1931 vond de Hoge Raad dat het zwijgrecht van de verdachte de informatie-

verplichting uit een bijzondere wet opzijzet.173 Meer algemeen bepaalde de Hoge

Raad later dat controlebevoegdheden (van de Awr) mede ten dienste van de

opsporing mogen worden gebruikt, mits daarbij de aan de verdachte toekomende

waarborgen in acht worden genomen. In casu hadden de FIOD-ambtenaren de

verdachte bij hun verhoor steeds cautie gegeven.174

In het Funke-arrest werd het nemo-teneturbeginsel als onderdeel beschouwd van

het fair-trialbeginsel uit artikel 6 lid 1 EVRM. De consequentie was in dit arrest dat

gebruik als bewijsmateriaal van door een verdachte onder dwang verstrekte docu-

menten (waarvan de douaneambtenaren niet geheel zeker waren of deze docu-

menten bestonden) in strijd was met artikel 6 lid 1 EVRM.175 In het Saunders-arrest

wordt de reikwijdte van het nemo-teneturbeginsel nader geformuleerd: dergelijke

bescherming tegen ongeoorloofde dwangtoepassing van autoriteiten geldt vooral

met betrekking tot het respecteren van de wil van de verdachte om te zwijgen en

strekt zich niet uit tot materiaal dat onder dwang wordt verkregen van de verdachte

en dat onafhankelijk van de wil van de verdachte bestaat, zoals geschriften. De

consequentie daar was dat het gebruik van verklaringen van de latere verdachte,

onder een spreekplicht afgelegd, in de strafzaak tegen hem in strijd was met artikel

6 lid 1 EVRM.176

Dit betekent vertaald naar de Nederlandse situatie het volgende. Als een belasting-

plichtige voordat er sprake is van een verdenking of criminal charge177 op grond van

een wettelijke verplichting een verklaring aan de fiscus verstrekt ten behoeve van

een straf of boeteoplegging, dan is gebruik van die verklaring mogelijk in strijd met

173 HR 22 juni 1931, NJ 1931, p. 1602.

174 HR 26 april 1988, BNB 1989, 229, NJ 1989, 390, FED 1988, 716. Anders: het hof meende dat FIOD-ambte-

naren al hun bevoegdheden (controlebevoegdheden en bijzondere en algemene opsporingsbevoegd-

heden) door elkaar heen mochten gebruiken, mits een en ander niet zou leiden tot misbruik. De Hoge

Raad liet zich vervolgens alleen uit over de samenloop van de (bijzondere en algemene) opsporings-

bevoegdheden in dezelfde zin (HR 28 januari 1986, FED 1988, 34).

175 EHRM 25 februari 1993, Series A vol. 256-A.

176 EHRM 17 december 1996, ECHR Reports 1996-VI, p. 2044, NI 1997, 69.
177 Naar Nederlandse interpretatie: op het moment dat de inspecteur een handeling verricht waaraan de

belastingplichtige in redelijkheid de gevolgtrekking kan verbinden dat hem een punitieve boete zal

worden opgelegd.
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artikel 6 lid 1 EVRM. Het gaat hier namelijk om materiaal dat afhankelijk is van de wil

van de verdachte.

Naar aanleiding van Straatsburgse en Nederlandse rechtspraak zal het er in de

praktijk vooral op neerkomen dat er op bepaalde momenten een beperking van de

actieve informatieplicht plaatsvindt. De betrokkene moet op het moment dat hij als

verdachte wordt aangemerkt namelijk ook de bijbehorende waarborgen krijgen,

waaronder zwijgrecht. In Nederland is de ambtenaar ook verplicht om dat de

verdachte te melden: de cautieplicht ontstaat tegelijkertijd (artikel 29 Sv.). Vanaf

dat moment is een verdachte dus niet meer gehouden mondelinge verklaringen af te

leggen.178 Dat kan overigens wel consequenties hebben voor zijn belastingheffing,

omdat het niet verstrekken van fiscaal relevante informatie bijvoorbeeld kan leiden

tot omkering van de bewijslast. Daarom wordt verondersteld dat een belasting-

plichtige die zowel in een fiscale strafzaak als in een fiscale procedure is verwikkeld

in de fiscale procedure gewoon moet antwoorden op fiscaal relevante vragen.179

Wegens aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de criminal-charge-recht-

spraak (oplegging van een punitieve boete wordt beschouwd als criminal charge),

geldt ditzelfde uitgangspunt ook als de inspecteur tegenover de belastingplichtige

een handeling heeft verricht waaruit de belastingplichtige redelijkerwijs kan aflei-

den dat aan hem een punitieve boete zal worden opgelegd (artikel 67j Awr juncto

paragraaf 12 BBBB). Op grond van voornoemde bepalingen heeft de betrokkene ook

zwijgrecht. Dat zwijgrecht is echter beperkt tot vragen over de boeteoplegging,

ongeacht of dat mondelinge of schriftelijke vragen zijn. De cautieplicht voor de

ambtenaar ontstaat pas op het moment dat de betrokkene wordt opgeroepen voor

verhoor (artikel 671 Awr).

Als de ambtenaar niet voldoet aan de wettelijke cautieplicht en de betrokkene

dus onder druk van strafbedreiging een verklaring aflegt in het kader van een

controleverplichting, mag die verklaring in beginsel niet worden gebruikt voor

het bewijs, 180 tenzij de verdachte door het gebruik ervan niet in zijn belang is

geschaad (Schutzrzorm).181 De strafrechter beoordeelt in hoeverre een dergelijk

verzuim daadwerkelijk leidt tot bewijsuitsluiting, niet-ontvankelijkheid van het

Openbaar Ministerie of strafvermindering (de mogelijkheden die de rechter heeft

op grond van artikel 359a Sv.). Dat gegevens in een strafrechtelijke procedure

misschien niet kunnen meewerken tot het bewijs omdat in strijd met wettelijke

178 Toezending aan de verdachte van op schrift gestelde vragen wordt niet als verhoor beschouwd.

Daarvoor gelden liet zwijgrecht en de cautieplicht dus niet (HR 1 oktober 1985, NI 1986, 405 en 406).

179 Ook al gaat liet in de strafzaak over hetzelfde feitencomplex (Hof Amsterdam 4 december 1991, FED

1992, 330).

180 Vaste rechtspraak, onder andere Hl] 2 oktober 1979, N/ 1980, 243.

181 Bijvoorbeeld als hij tijdens een latere verklaring met cautie dezelfde verklaring aflegt (HR 4 maart 1980,

NI 198, 415).
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voorschriften is gehandeld, betekent overigens niet dat de inspecteur die gegevens

niet mag benutten bij vaststelling van de belastingheffing.

Andere controleverplichtingen (dan de verklaringsplicht) mogen onverkort worden

toegepast, ook tijdens een opsporingsonderzoek.182 Zo moet de belastingplichtige

een juiste aangifte doen, ook al heeft dit nadelige gevolgen voor het verloop van

de strafprocedure.183 Dat komt met name doordat de Hoge Raad eerder oordeelde

dat in het Nederlands recht geen onvoorwaardelijk nemo-teneturbeginsel geldt.

Het is vervolgens aan de strafrechter om te beoordelen of - en zo ja in hoeverre -

specifiek materiaal mag worden gebruikt, gelet op de omstandigheden waarop het

ter beschikking is gekomen. Datzelfde uitgangspunt is te vinden in een uitspraak

van de Hoge Raad van 11 december 1991 (BNB 1992, 243), waarbij als het ware

schotten worden verondersteld tussen de fiscale en strafrechtelijke zaak. De fiscale

plichten gelden in beginsel onverkort in de fiscale heffingsprocedure. Of de infor-

matie die daaruit afkomstig is ook mag worden gebruikt in de strafzaak is geheel ter

beoordeling van de strafrechter, conform de normen die daarvoor gelden. Deze

opvatting kan zelfs worden toegepast op de spreekplicht en het zwijgrecht.184 Het

feit dat iemand betrokken is bij een strafprocedure leidt binnen de parallel lopende

fiscale procedure namelijk niet tot een fiscaal verschoningsrecht.

Tot slot nog een kanttekening: controlebevoegdheden mogen niet uitsluitend wor-

den gehanteerd voor een opsporingsdoel.185 Dat geldt echter niet als er op grond

van daartoe opgestelde voorschriften sprake is van:

samenwerking tussen de belastingdienst en de politie of andere opsporings-

instanties (het onder gezamenlijke leiding en verantwoordelijkheid verrichten

van werkzaamheden die bijdragen aan de vervulling van aan de bestuurs-

organen opgedragen taken);

bijstandsverlening aan en door de politie of andere opsporingsinstanties

(incidenteel medewerking verlenen aan concrete onderzoeken of acties), die

op grond van voorschriften steeds geregeld dient te worden bij Convenant.

Zie hierover het Voorschrift inzake de samenwerking van de Belastingdienst met de

Politie en andere opsporingsinstanties186 en het Voorschrift inzake bijstandsverle-

ning aan en door de Politie en andere opsporingsinstanties.187 Daarin staat (in

respectievelijk paragraaf 7.3 en paragraaf 2.8.1) dat fiscaal-bestuursrechtelijke

bevoegdheden niet mogen worden gebruikt voor opsporingsdoeleinden, tenzij dat

182 Onder andere HR 26 april 1988, N 1989, 390: controlebevoegdheid inzageplicht mede ter opsporing;

HR 30 september 1997, NI 1998, 104.

183 Hof's-Hertogenbosch 15 mei 1996, Infobulletin96, 465.

184 Hof Amsterdam 4 december 1991, FED 1992, 330.

185 HR 23 september 1992, BNB 1992, 387, FED 1992, 894.

186 Besluit 25 april 1996, AFZ96/1608M-1, gewijzigd bij besluit van 28 juni 1999, AFZ99/1489U.

187 Besluit 25 april 1996, AFZ96/1608M-2.
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minder belastend is voor de betrokkene. Bij dat laatste wordt het voorbeeld gegeven

dat een administratie inzien minder belastend is dan de inbeslagneming ervan. De

onderlinge informatie-uitwisseling kan daarbij overigens nooit meer omvatten dan

op grond van het Voorschrift Informatieverstrekking 1993 (vIV 1993) mogelijk is (zie

paragraaf 9.1 en 2.5 van de genoemde voorschriften).

3.1.5 Buitengerechtelijke en gerechtelijke afdoening

Buitengerechtelijke afdoening

Buitengerechtelijke afdoening kan in de volgende situaties aan de orde zijn:

- als het bestuur van de Rijksbelastingdienst een transactie aanbiedt voor

bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten;

- als de officier van justitie een transactie aanbiedt voor - mogelijk - van

toepassing zijnde commune strafbepalingen;

- als de inspecteur een bestuurlijke boete oplegt op grond van de Awr of

de Douanewet;

- als de productschappen een bestuurlijke boete opleggen op grond van

verordening 3665/87 PbEG L 351188 en het In- en uitvoerbesluit.

Zowel de Awr als de Douanewet biedt de mogelijkheid tot boeteoplegging door de

inspecteur. Dit boetestelsel is volledig herzien met ingang van januari 1998 en is

grotendeels een codificatie van jurisprudentie van de Hoge Raad en het EHRM.

Formele en materiële bepalingen zijn bijeengebracht te vinden in hoofdstuk VIII A

van de Awr (afdeling 1: de beboetbare feiten; afdeling 2: voorschriften inzake het

opleggen van bestuurlijke boeten). Deze bepalingen zijn zowel in fiscalibus als op

douanegebied van toepassing - voorzover mogelijk (op grond van artikel 1 lid 2 en

3 Awr; zie hiervoor). Aanvullend zijn in hoofdstuk 5 van de Douanewet nog enkele

materiële boetebepalingen opgenomen over douanerechten. De beleidsregels van

het BBBB zien op deze boetebepalingen uit de Awr en Douanewet. Ook in de Wet

OB is een aanvullende, materiële verzuimboetebepaling opgenomen over het niet

voldoen aan de listingverplichting (artikel 40 Wet OB).

Bij aangiftebelastingen en aanslagbelastingen wordt onderscheid gemaakt tussen

'verzuimboeten' en' vergrijpboeten'. In casu zijn hier relevant:

- de boetebepalingen voor aangiftebelastingen uit de Awr (verzuimboeten: artikel

67b en c; vergrijpboeten: artikel 67f);

- de verzuimboete uit artikel 40 Wet OB, gezien de BTW-thematiek;

- de boetebepaling uit de Douanewet (verzuim: artikel 37 lid 1; vergrijp: artikel 37

lid 2), gezien de invoerrechten.

188 Nadien herzien via onder andere verordening 2954/94 PbEG L 310 en verordening 495/97 PbEG L 77.
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De materiële verzuimboetebepalingen bevatten alleen objectieve bestanddelen. Als

aan de belanghebbende geen enkel verwijt kan worden gemaakt, mag echter geen

verzuimboete worden opgelegd. De vergrijpboetebepalingen hebben betrekking op

opzet of grove schuld, hetgeen een zwaarder verwijt veronderstelt; de daarvoor

geldende boeten zijn dan ook hoger dan de boeten voor verzuimen. Het BBBB

(paragraaf 25) stelt de boeten bij grove schuld op 25% en bij opzet op 60% van de te

betalen belasting. Voor de verzuimboeten gelden maximumboeten die in absolute

bedragen zijn opgesteld. De maximale boete bij een vergrijp is afhankelijk gesteld

van de niet-geheven of niet-betaalde belasting, en bedraagt maximaal 100% van de

enkelvoudige belasting. Daarbij zijn in het BBBB de beleidsregels opgenomen over

de hoogte van de verzuimboeten (hoofdstuk III BBBB) en vergrijpboeten (hoofdstuk

IV BBBB). Zo relateert het BBBB de hoogte van de verzuimboete ook aan een percen-

tage van de te betalen belasting; bij aangiftebelastingen varieert de verzuimboete

voor niet of niet tijdig betalen van belasting tussen geen boete en 100% van de te

betalen belasting. Het wettelijk maximum wordt uiteraard in acht genomen. De

maximale boete bij een verzuim ten aanzien van de listing van intracommunautaire

leveringen bedraagt NLG 10.000 (artikel 40 Wet OB, paragraaf 31 en 32 BBBB).

Veel formele bepalingen en de recente bijstelling daarvan vinden hun oorsprong in

jurisprudentie van het EHRM en de Hoge Raad. De boete wordt gezien als punitieve

sanctie en het opleggen ervan als een criminal charge. Vandaar onder andere de

toegang tot een onafhankelijk rechter (na bezwaar). De boete vloeit niet automa-

tisch voort uit de wet maar wordt op grond van de wet door de inspecteur opgelegd

bij een voor bezwaar vatbare beschikking. De inspecteur is daarbij gebonden aan

het BBBB. Uiterlijk bij deze beschikking dient de inspecteur de belanghebbende

eveneens schriftelijk de gronden mee te delen waarop de boeteoplegging berust

(artikel 67g lid 2 Awr). Dat moet gedetailleerd gebeuren (op grond van artikel 6 lid 3

sub a EVRM). Bij een vergrijpboete moet de belanghebbende vooraf worden mee-

gedeeld dat de inspecteur voornemens is een boete op te leggen. De inspecteur geeft

de belanghebbende een redelijke termijn om de gronden te betwisten (artikel 67k lid

2 Awr en paragraaf 19 lid 2 BBBB). Ter zake van de gedraging waarvoor een boete-

oplegging dreigt, hoeft de betrokkene geen verklaring (mondeling of schriftelijk)

meer af te leggen (artikel 67j Awr en paragraaf 12 BBBB). Dat laatste geldt in ieder

geval voor de al genoemde handelingen. Maar het kan ook eerder aan de orde zijn,

namelijk wanneer de fiscus tegenover de belanghebbende een handeling verricht

waaruit de belanghebbende redelijkerwijs kan afleiden dat hem een boete zal

worden opgelegd. De betrokkene moet dan zelf zijn zwijgrecht inroepen.

De inspecteur kan de belanghebbende (schriftelijk) oproepen voor verhoor als de

verwachting bestaat dat hij een boete gaat opleggen (artikel 671 lid 1 Awr). Dan is de

inspecteur verplicht om de belanghebbende op zijn zwijgrecht te wijzen (cautie-

plicht). Het zwijgrecht wordt beperkt opgevat en omvat alleen het mondeling (of
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schriftelijk, op grond van paragraaf 12 BBBB) verstrekken van gegevens en inlichtin-

gen die uitsluitend betrekking hebben op de boeteoplegging (bij paragraaf 12 BBBB).

Artikel 67m Awr geeft de betrokkene een recht op inzage in de bescheiden waarop

de boete is gegrond. De belanghebbende kan tegen de boeteoplegging bezwaar

maken bij de inspecteur. Op deze procedure zijn artikel 22j e.v. en hoofdstuk 6, 7

en 8 van boek 3 van de Awb van toepassing. De inspecteur moet bewijzen dat er

sprake is van verzuim of vergrijp en de belanghebbende moet de feiten en omstan-

digheden aanvoeren die tot vermindering van de boete kunnen leiden. De omkering

van de bewijslast op grond van artikel 29 lid 1 van de Awr geldt niet bij (later) be-

roep tegen een vergrijpboete, aangezien het aan de inspecteur blijft om opzet of

grove schuld te bewijzen. Onduidelijk is in hoeverre dit ook in de bezwaarfase geldt

ten aanzien van vergrijpboeten. Na de uitspraak op bezwaar van de inspecteur kan

de belanghebbende beroep instellen bij de belastingkamer van het gerechtshof

(artikel 26 Awr). Daarna is het nog mogelijk om cassatie in te stellen bij de Hoge

Raad. Gerechtshof en Hoge raad zijn niet gebonden aan het BBBB; zij kunnen hun

eigen strafmaat bepalen, maar geen reformatio in peius. Deze mogelijkheid van

beroep op een rechter maakt dat de beboetbare fiscale en douanefeiten vallen onder

de rechtshulpverplichting op grond van artikel 48 van de Uitvoeringsovereenkomst

Schengen (SUO; zie hierna). Als de belanghebbende geen bezwaar of beroep meer

kan aantekenen, kan de inspecteur op verzoek van de belanghebbende de boete nog

wel ambtshalve verminderen (paragraaf 7 BBBB).

Bij transactie op grond van artikel 76 Awr vervalt het recht tot strafvervolging en

boeteoplegging (artikel 67o Awr). De commune transactieregeling is expliciet buiten

toepassing verklaard wat betreft de bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten189.

Daarbij is de transactiebevoegdheid exclusief aan het bestuur van de Rijksbelas-

tingdienst toebedeeld en dus niet aan het Openbaar Ministerie (dat houdt wel zijn

eigen bevoegdheid terzake van de toepasbare commune delicten). De transactie

mag alleen worden aangeboden als er sprake is van een strafrechtelijk bewijsbare

zaak, dus volgens de regels van het strafrechtelijk bewijsrecht (artikel 338 e.v. Sv.)

en niet op basis van de vrije bewijsleer van de fiscale boeteprocedure. Er kunnen

diverse limitatief opgesomde voorwaarden worden gesteld, zoals betaling van een

geldsom, afstand van voorwerpen, betaling van het geschatte voordeel (de com-

mune ontneming van voordeel is uitgesloten bij fiscale strafbare feiten, zie artikel 74

Awr) of het alsnog voldoen aan fiscale verplichtingen. Welke zaken voor transactie in

aanmerking komen, is voornamelijk geregeld in de ATV-richtlijnen,190 vooral bij

opzettelijk begane strafbare feiten en feiten waarvoor geen boete mogelijk is. Wel

189 De verdachte kan dus niet via betaling van de maximale geldboete een strafvervolging voorkomen (wat

wel mogelijk is op grond van de commune regeling uit artikel 74a Sr.).

190 Aanmeldings-, transactie- en vervolgingsrichtlijnen voor fiscale delicten en douanedelicten, zoals

vastgesteld op 13 april 1993, AFZ93/2858, Stcrt. 1993, 75.
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zijn er ondergrensindicaties, zoals de waarde van het ontdoken bedrag. Dat moet

bij bedrijven meer bedragen dan NLG 25.000 en daarbij moeten er steeds enkele

indicatoren van de prioriteitenlijst van toepassing zijn (naast een ontdoken mini-

mumbedrag dus bijvoorbeeld ook de onmogelijkheid van verhaal). Omwille van

financiële en persoonlijke omstandigheden kan van de richtlijn worden afgeweken.

Betrokkenen kunnen zich daartegen beklagen bij de rechter, omdat de richtlijn als

recht in de zin van artikel 99 van de Wet RO wordt beschouwd.

Rechterlijke afdoening

Het Openbaar Ministerie kan vervolgen op grond van zowel de bepalingen in het

Wetboek van Strafrecht191 als de bepalingen in de Awr en Douanewet. Voor fiscale en

douanedelicten gelden de ATV-richtlijnen. Op grond van de criteria uit deze richt-

lijnen en de resultante van de controleprocessen van de belastingdienst (waaronder

douane en FIOD) komt het Openbaar Ministerie tot het besluit om tot opsporing en

vervolging over te gaan.

De (douane)ambtenaren selecteren die zaken waarbij voor ten minste een drempel-

bedrag192 te weinig belasting is geheven en melden die aan bij de fraudecobrdina-

toren van de eenheid. Er moet ook worden aangemeld als aan bepaalde verplich-

tingen geen gehoor is gegeven (onder andere indien de belastingplichtige geen

inzage in boeken wilde verstrekken). Als een zaak is aangemeld, brengt de fraude-

codrdinator deze in het selectieoverleg in (fraudecodrdinator, FIOD, contactambte-

naar) en daar wordt bepaald of de zaak naar het tripartiete overleg gaat (officier van

justitie, contactambtenaar, FIOD). Als er dwangmiddelen zijn toegepast (artikel 80

lid 2 Awr), komt de zaak altijd in het tripartiete overleg. Bij de beslissing om een

zaak aan te melden in een overleg wordt die zaak steeds beoordeeld aan de hand

van indicatoren, zoals het bedrag aan ontdoken belasting en kenmerken van de

verdachte. Als een zaak niet wordt aangemeld of wordt afgewezen in het tripartiete

overleg, wordt met een fiscale correctie en zo nodig een bestuurlijke boete voldaan.

Over transactie wordt besloten in het tripartiete overleg. Steeds kan een zaak dus

ofwel terechtkomen bij de belastingdienst voor een administratieve afdoening, ofwel

(uiteindelijk via het tripartiete overleg) via dagvaarding bij de rechter uitkomen.

Una via en samenloop

Tot 1 januari 1998 kon zowel een boete worden opgelegd als een strafrechtelijke

vervolging worden ingesteld. Als de strafrechtelijke vervolging tot een transactie

leidde of uitmondde in veroordeling, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging,

werd de boete kwijtgescholden (op grond van een ariticumulatiebepaling). Momen-

191 Onder andere op grond van artikel 184 (niet voldoen aan een ambtelijk bevel), artikel 225 lid 1, 2

(valsheid in geschrifte) en artikel 326 (oplichting).
192 NLG 12.000 voor particulieren en NLG 25.000 voor ondernemingen.
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teel kennen de Awr en de Douanewet bepalingen die dubbele 'vervolging' (via een

boeteweg en via een strafrechtelijke weg) voorkomen: de una-viabepalingen (respec-

tievelijk artikel 67o en 69a Awr, artikel 67o Awr en artikel 51a Douanewet).193

3.1.6 Geheimhoudingsplicht en informatieverstrekking

Controleresultaten ten behoeve van strafvordering

Tegenover de bevoegdheid om informatieverplichtingen op te leggen, staat een

geheimhoudingsplicht voor de inspecteur (artikel 67 lid 1 Awr). Deze specifieke,

fiscale geheimhoudingsplicht in artikel 67 Awr stelt dat het iedereen die werkt aan

uitvoering van de belastingwet verboden is om informatie verder bekend te maken

dan nodig is voor de uitvoering van de belastingwet of de heffing of invordering van

enige rijksbelasting. Dit artikel 67 is strenger dan de algemene geheimhoudings-

bepaling van artikel 2:5 Awb. Terzake zijn verder de personeelsvoorschriften en

artikel 272 Sr. relevant, dat schending van de geheimhoudingsplicht strafbaar

stelt.

Artikel 67 lid 2 Awr geeft de minister van Financiën de bevoegdheid om ontheffing te

verlenen op de geheimhoudingsplicht (deze bevoegdheid wordt echter uitgeoefend

door staatssecretaris). Het beleid terzake is uitgewerkt in VIV 1993. 194 VIV 1993 geeft

regels over het verstrekken van informatie door de belastingdienst (zelfs gespecifi-

ceerd naar de douane en overige directies en eenheden), en geldt zowel voor fiscale

zaken als douanezaken. De geheimhoudingsplicht geldt niet als het informatie-

uitwisseling betreft die nodig is voor de uitvoering van de belastingwet (in ruime

zin, zie hierna). In andere gevallen dus wel, bijvoorbeeld bij informatieverstrekking

aan andere bestuursorganen,195 bij structurele informatieverstrekking, bij infor-

matieverstrekking aan de belastingplichtige zelf en aan de curator. Maar dan is

ontheffing van de geheimhoudingsplicht mogelijk als VIV 1993 daarin voorziet en

in beginsel na een belangenafweging.

Als uitgangspunt geldt dat alle beschikbare informatie over een belastingplichtige en

bij een onderzoek van een belastingplichtige gevonden gegevens van derden vallen

193 Aangezien artikel 69a Awr (als artikel in hoofdstuk IX afdeling 1 Awr) buiten toepassing is gehouden

op douanerechten (artikel 1 lid 2 Awr stelt dit hoofdstuk als geheel buiten toepassing), voorziet de

Douanewet zelf in deze una-viabepaling. De tegenhanger van artikel 67o Awr geldt wel voor de douane-

rechten.

194 1.4 december 1992/AFZ92/9318 (Stcrt. 1992, 251), zoals gewijzigd bij besluit van 1 december 1998/

AFZ98/3534N, Stcrt. 1998, 234.

195 In dit kader zijn bijvoorbeeld de samenwerkingen relevant op grond van het Voorschrift inzake de

samenwerking van de Belastingdienst met de Politie en andere opsporingsinstanties (Besluit van 25

april 1996, AFZ96/ 1608M-1, gewijzigd bij besluit van 28 juni 1999, AFZ99/ 1489U) en het Voorschrift

inzake bijstandsverlening aan en door de Politie en andere opsporingsinstanties (Besluit van 25 april

1996, AFZ96/ 1608M-2), waarbij overigens alle daarbij voorkomende informatie-uitwisselingen dienen

te voldoen aan de eisen die het VIV 1993 stelt.
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onder de geheimhoudingsplicht tenzij het informatie betreft die nodig is voor de

uitvoering van de belastingwetgeving.196 Deze geheimhoudingsplicht geldt in begin-

sel ten opzichte van iedereen, met uitzondering van de belastingplichtige zelf. Aan

de belastingplichtige kunnen dus bijvoorbeeld gedeelten van controlerapporten

worden verstrekt.197

Voor gegevensuitwisseling die nodig is om de belastingwet uit te voeren (inclusief de

uitvoering van wettelijke bepalingen in de zin van de Douanewet, paragraaf 1.4 VIV

1993), geldt dus geen geheimhoudingsplicht. Zo is het verstrekken van informatie

binnen de Belastingdienst in dit kader (uitvoering van de belastingwet) altijd moge-

lijk en kan bijvoorbeeld informatie over een belastingplichtige die op de eenheid

Ondernemingen bekend is, worden doorgegeven aan een Douanedistrict (paragraaf

2.1.4 VIV 1993). Daarnaast hebben belastingambtenaren geen geheimhoudingsplicht

als controlegegevens worden gebruikt voor opsporing, omdat behulpzaamheid bij

opsporing van bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten óók valt onder de frase

`uitvoering van de belastingwet'.198 Het verschaffen van dergelijke informatie aan de

officier van justitie valt daarom zonder meer buiten de reikwijdte van de geheim-

houdingsplicht (paragraaf 6.4.1, laatste alinea, van VIV 1993). Dat is anders bij

informatie over niet-fiscale delicten (niet bij de belastingwet strafbaar gestelde

feiten), zoals valsheid in geschrifte (artikel 225 Sr.). Daarbij verplicht de wet

belastingambtenaren echter weer om dergelijke informatie te verschaffen aan (in

casu) de officier van justitie. Dit op grond van artikel 162 lid 1 Sv. (aangifteplicht bij

constatering van specifieke misdrijven) en artikel 162 lid 2 Sv. Het laatste artikel

behelst de inlichtingenplicht aan de officier van justitie (op verzoek van de officier)

over strafbare feiten die de belastingambtenaar bij uitoefening van zijn functie

bekend zijn geworden maar waarvoor hij niet met opsporing is belast (dit wordt ook

wel 'passieve informatieplicht' genoemd). Aangezien belastingambtenaren momen-

teel algemene opsporingsbevoegdheid hebben, lijkt dit artikel betrekking te hebben

op delicten die niet in de belastingwet strafbaar zijn gesteld maar in andere wetten.

Omdat de wet deze inlichtingenplicht stelt, is overigens geen ontheffing van de

geheimhoudingsplicht nodig maar wel een belangenafweging (paragraaf 2.2 juncto

6.4.1 VIV 1993).

VIV 1993 stelt in paragraaf 2.3 dat geen ontheffing van de geheimhoudingsplicht

hoeft te worden verleend bij op grond van verdragen en andere regelingen verplich-

te informatieverstrekking aan andere landen. De uitvoering van deze informatie-

verstrekking is echter voorbehouden aan bepaalde bevoegde autoriteiten, die ook

196 HR 8 november 1991, NI 1992, 277.
197 De minister van Financiën stelde zich aanvankelijk op het standpunt dat geheimhouding ook geldt ten

opzichte van de belastingplichtige zelf, maar de afdeling RRvSt huldigde de tegenovergestelde opvatting

(onder andere afdeling RRvSt 29 april 1986, V-N 1986, p. 1801, punt 44). Zie ook VIV 1993, sub 4.3.
198 HR 26 april 1988, NJ 1980, 390.
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vermeld staan in het VIV 1993. Daar zendt de belastingdienst de informatie dus

naartoe. Het betreft de volgende bevoegde autoriteiten:

- de belastingdienst (FIOD, CVI) voor gegevens over heffing en invordering van

directe belastingen en BTW;

- de CE-ICT in Deventer voor BTW-gegevens in het kader van EG-verordening

218/92;

- het DIC voor douane- en accijnsgegevens;

- het Douanedistrict Arnhem voor invordering van douane en accijnzen.

Voor informatie die is verkregen uit het buitenland geldt de geheimhoudingsplicht

onverkort. Deze informatie mag in het algemeen worden gebruikt ten behoeve van

heffing of invordering van belastingen die in de verdragen of regelingen in kwestie

worden genoemd (zie ook hierna).

Opsporingsresultaten ten behoeve van fiscale procedures

In beginsel mogen door opsporingsambtenaren opgemaakte processen-verbaal

worden overlegd in een fiscale procedure.199 Dat is in ieder geval wat de geheim-

houding betreft geen probleem als het om fiscale opsporingsambtenaren gaat die in

het kader van'de uitvoering van de belastingwet' probleemloos informatie mogen

doorgeven ten behoeve van de fiscale procedure (zoals dat andersom ook geen

probleem is, zie hiervoor). Maar in het algemeen zal elk bewijsmateriaal dat de

inspecteur inbrengt als grondslag kunnen dienen voor de rechterlijke fiscale

uitspraak.

3.1.7 Bewijsregels

Zoals hiervoor bleek kan controle-informatie in beginsel worden gebruikt voor

strafzaken, en opsporingsinformatie in beginsel voor fiscale procedures. Wel

gelden in de twee systemen eigen bewijsregels. In strafrechtelijke procedures stelt

de rechter zich actief op. Wat het bewijs betreft, heeft het Openbaar Ministerie een

stelplicht. De verdachte heeft geen bewijslast, en de rechter beslist of er bewijs is.

Er geldt een negatief, wettelijk bewijssysteem. Dat houdt in dat de bewijsmiddelen

limitatief in de wet zijn genoemd, waarbij tevens sprake is van bewijsminima. Bij

onvoldoende bewijsmiddelen zal de rechter het ten laste gelegde feit niet bewezen

kunnen verklaren, maar bij voldoende bewijsmiddelen is hij niet gedwongen om het

automatisch bewezen te verklaren. De rechterlijke overtuiging speelt een belangrijke

rol, in zoverre dat de rechter ook vrij is om de bewijsmiddelen te waarderen. In

fiscale procedures geldt de vrije bewijsleer. Dat houdt in dat de rechter niet ge-

bonden is aan specifieke bewijsmiddelen. Er is hier wel een bewijslastverdeling.

199 Hl] 2 maart 1988, BNB 19881135 en ook Hof Den Haag 11 oktober 1988, FED 1989195.
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Die is soms in de wet geregeld, maar de bewijslast wordt meestal door de rechter

redelijkerwijs verdeeld. Soms schrijft de wet'omkering van de bewijslast' voor,

bijvoorbeeld als de belastingplichtige zich niet heeft gehouden aan zijn verplich-

tingen; dat geldt niet voor beroepsprocedures die gericht zijn tegen de oplegging

van vergrijpboeten.

Verstrekking van bij de belastingdienst bekende gegevens aan het Openbaar Minis-

terie voor opsporing van in de belastingwet strafbaar gestelde feiten is zonder

belemmering toegestaan. Toch resteert de vraag in hoeverre de door de belasting-

plichtige in de controlefase verplicht gegeven informatie kan meewerken als bewijs

in de latere strafzaak. Voorzover het schriftelijke of mondelinge verklaringen betreft,

zou dat op grond van Straatsburgse rechtspraak in strijd kunnen zijn met het fair-

trialbeginsel, waaronder het nemo-teneturbeginsel valt. Dat is hiervoor reeds

uitvoeriger besproken.

Als er sprake is van enige onrechtmatigheid tijdens de vergaring van bewijs, ook als

dat bewijs afkomstig is uit de controlefase, biedt de wet (artikel 359a lid 1 Sv.) de

strafrechter de volgende mogelijkheden. De strafrechter wordt daarbij vrijgelaten in

zijn keuze om:

- vast te stellen dat er een fout is begaan zonder daaraan gevolgen te verbinden;

- te compenseren met strafvermindering;

- bewijs uit te sluiten;

- het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren.

Als de fiscale rechter geconfronteerd wordt met gegevens die afkomstig zijn uit een

strafrechtelijke procedure, staat het hem vrij om die gegevens te gebruiken. Zelfs

als de belanghebbende in de strafrechtelijke procedure is vrijgesproken, kan het

materiaal toch in een geschil voor de belastingrechter worden gebruikt. Wel zijn er

omstandigheden die liet gebruik van dergelijk materiaal ontoelaatbaar maken, zoals

stukken die in strijd met het (afgeleid) verschoningsrecht in beslag zijn genomen in

het kader van een strafzaak.200

In het algemeen wordt wel onderscheiden tussen de beoordeling tot toelating van

onrechtmatig verkregen bewijs dat is verkregen uit bestuursrechtelijk onderzoek en

onrechtmatig verkregen bewijs dat is verkregen uit strafrechtelijk onderzoek. Als de

strafrechter bewijs reeds onrechtmatig heeft verklaard, hoeft dat niet per definitie

tot ontoelaatbaarheid in een fiscale procedure te leiden. De fiscale beslissende in-

stantie is namelijk niet gebonden aan de beoordeling van de strafrechter terzake.201

De fiscale beslissende instantie beoordeelt zelfstandig of - en zo ja in hoeverre - liet

bewijsmateriaal in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met

name met het zorgvuldigheidsbeginsel. Als deze beginselen op zeer grove wijze zijn

200 HR 12 maart 1997, BNB 1997/146.

201 HR 1 juli 1992, BNB 1992/306.
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geschonden, lijkt de Hoge Raad tot bewijsdiskwalificatie geneigd.202 Via deze rede-

nering worden minder strenge eisen gesteld aan de bewijswaardering dan in het

strafrecht. De mogelijkheden voor de beslissende instantie om gevolgen te verbin-

den aan de onrechtmatigheid van het bewijs zijn voor de rechterlijke instanties het

meest expliciet vastgelegd. Daaronder valt ook (gedeeltelijke) gegrondverklaring van

het beroep, waaruit niet alleen vernietiging van de bestuurlijke boete kan volgen

maar ook schadevergoeding.

3.2 Fiscaliteit, douane en landbouw: transnationale fraudebestrijding

Hieronder wordt ingegaan op de Nederlandse regelingen voor wederzijdse admini-

stratieve bijstand en rechtshulp in strafzaken op de terreinen waarop dit onderzoek

zich toespitst: fiscaliteit (omzetbelasting bij intracommunautaire transacties en in-

voer uit derde landen), douane en landbouw (zie hiervoor). Aangezien de uitvoering

van informatievergaring (in ruime zin) op basis van verzoeken die zijn gebaseerd op

de samenwerkingsinstrumenten voornamelijk wordt beheerst door de regels van het

nationale recht, en voorzover dat beschreven is in het voorgaande gedeelte, wordt

daarop niet meer apart ingegaan. Ook de relevante internationale, supranationale

en bilaterale instrumenten, verdragen en afspraken zullen hier alleen aan de orde

komen voorzover ze specifiek betrekking hebben op de Nederlandse situatie.

3.2.1 Formele rechtsbronnen: horizontale en verticale samenwerking

Horizontale formele rechtsbronnen: wederzijdse administratieve bijstand

De WIB203 - ingevoerd op 22 mei 1986 - regelt op welke wijze en onder welke voor-

waarden de Nederlandse fiscus informatie verstrekt aan bevoegde autoriteiten van

een andere staat of de Nederlandse Antillen of Aruba. De WIB breidt de bestaande

verplichtingen tot informatie-uitwisseling op grond van internationale en supra-

nationale regelingen niet uit maar dient slechts als uitvoeringsinstrument voor die

202 HR 12 maart 1997, V-N 1997, p. 1293.

203 Wet van 24 april 1986 (Stb. 249), laatst gewijzigd bij wet van 26 juni 1996 (Stb. 361).
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verplichtingen.204 Voor Nederland geldt sinds de inwerkingtreding van de WIB uit-

drukkelijk dat inlichtingenverstrekking alleen mogelijk is als er sprake is van een

verplichting die rechtstreeks berust op en voortvloeit uit de gemeenschapsrechte-

lijke grondslag van EG/EU-richtlijnen, bilaterale of multilaterale verdragen, inter-

regionale regelingen (zoals de Koninkrijksregeling Nederland-Nederlandse Antillen

en Aruba) en overige internationale grondslagen, zoals EG/EU-verordeningen. De

verdragsrechtelijke of supranationale grondslag is derhalve een absoluut vereiste

voor internationale fiscale gegevensuitwisseling in het kader van administratieve

bijstand door Nederland (dit uitgangspunt geldt ook bij niet onder de WIB vallende

belastingen). Daardoor kent Nederland dus niet de mogelijk om eenzijdig, zonder

verdragsbasis, informatie te verstrekken aan het buitenland (artikel 1 en 13 lid 1 sub

a WIB).205 Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, dat onder strikte voor-

waarden ook zonder verdragsbasis inlichtingen verstrekt: de zogeheten Kulanz-

auskunft, op grond van paragraaf 117 van de Abgabenordnung.

De WIB bevat ook enkele bepalingen over informatie die aan de Nederlandse fiscus

wordt verstrekt. Daarnaast is met de WIB beoogd een element van rechtsbescher-

ming in te brengen op dit terrein. De WIB ziet alleen op informatie-uitwisseling

met betrekking tot de heffing van belastingen en niet op invordering. Ook is de WIB

niet bedoeld voor gevallen waarin informatie wordt gevraagd ten behoeve van een

strafzaak. Daarvoor gelden namelijk de nationale bepalingen terzake van rechtshulp

en treedt de' minister van justitie als centraal punt op, overigens in overleg met de

minister van Financiën (namens hem het hoofd van de FIOD). Als er verzoeken

ten behoeve van strafzaken worden gedaan, dient er dan ook eerst overleg met de

minister van justitie te worden gevoerd (artikel 5 lid 5 WIB) om te voorkomen dan

de ministeries langs elkaar heen werken. Artikel 5 lid 5 WIB fungeert dus als spiegel-

beeldbepaling van artikel 552m lid 3 Sv. (bij rechtshulp in fiscalibus overleggen de

ministers ook). De vraag is wanneer er sprake is van een `verzoek ten behoeve van

204 Voor de invoering van de WIB gaf Nederland uitvoering aan de bijstandsrichtlijn 77/799 door ontheffing

van de geheimhoudingsplicht van artikel 67 lid 2 Awr. Zie de aanschrijving hiervan aan de directeurs

der rijksbelastingen bij brief van 19 december 1978, nr. 578-5176; deze aanschrijving verviel en werd

vervangen door die van 29 juli 1982, nr. 582-13614, die werd herdrukt op 18 juli 1983 en als bijlage is

opgenomen bij de memorie van toelichting bij TK 1984-1985, 18852, nr. 3, p. 19. Niet duidelijk was

echter hoever de bevoegdheid van de Nederlandse overheid in dit opzicht ging. Ook werd het als een

tekortkoming gezien dat Nederland niet de mogelijkheid kende om onderzoek in te stellen alleen ten

behoeve van de belastingheffing in andere lidstaten (vergelijk artikel 47 juncto 1 Awr), een mogelijkheid

waar de bijstandsrichtlijn wel toe verplicht (artikel 2 lid 1 richtlijn 77/799). Verder kende de Nederland-

se wetgeving niet de mogelijkheid om belastingambtenaren van andere lidstaten toe te laten bij een

fiscaal onderzoek. De richtlijn verplicht daartoe overigens niet maar heeft de mogelijkheid facultatief

opgenomen (artikel 6 richtlijn 77/799). Daartoe, en ter bescherming van de rechten van de belasting-

plichtige, is de WIB ingevoerd.

205 Datzelfde uitgangspunt geldt in het algemeen niet bij rechtshulp (rechtshulp is namelijk ook mogelijk

bij verdragsloze verzoeken) maar wél weer op specifieke terreinen, zoals fiscale en douanezaken (zie

artikel 552m lid 3 Sv.).



Hoofdstuk 3 98

strafzaken' op grond waarvan overleg tussen de ministeries moet plaatsvinden. Bij

de totstandkoming van de WIB werd in ieder geval aangehaakt bij het soort autoriteit

dat om informatie vraagt. Als dat justitiële autoriteiten zijn, is er kennelijk sprake

van een strafrechtelijk onderzoek.206 Op zich belemmert een verzoek dat wordt

verricht terwijl er al sprake zou zijn van verdenking van een strafbaar feit geen bij-

standsverlening, mits de bijstand wordt verleend met toestemming van de minister

van Justitie (het BIRS). Bij dergelijk overleg toetst het BIRS (op grond van interne

memo's) namens de minister van Justitie of in Nederland een strafzaak terzake loopt

(fiscale en douanezaken zijn dan bekend bij de FIOD) en in hoeverre in casu een

rechtshulpverzoek zou zijn toegestaan. Een reden waarom bijstand interessanter

zou kunnen zijn dan rechtshulp is bijvoorbeeld een beperkter verschoningsrecht:

de verplichting die op iedereen rust krachtens 49 Awr en de (slechts kleine) van die

verplichting uitgezonderde groep gerechtigden van artikel 53 lid 2 Awr, versus de

grotere bescherming van verschoningsgerechtigden om een getuigenis af te leggen

in strafrechtelijk verband op grond van artikel 217-219 Sv.

Er zijn vier vormen van inlichtingenverstrekking op grond van de WIB: op verzoek

(artikel 5), automatisch (artikel 6), spontaan (artikel 7) en het verlenen van ambte-

lijke bijstand (artikel 8-12). Artikel 5 WIB regelt de verstrekking door Nederland van

gegevens op verzoek van een bevoegde autoriteit van een andere staat. Het moet

gaan om een concreet verzoek; fishing expeditions zijn dus niet toegestaan. 207 zo

nodig kan de minister een ambtenaar van de Rijksbelastingdienst een onderzoek

laten instellen om de gevraagde inlichtingen te verkrijgen, waarbij de nationale

controlebepalingen van hoofdstuk VIII afdeling II van de Awr van overeenkomstige

toepassing zijn (artikel 8 lid 2 WIB). Alle controlebevoegdheden op grond van de Awr

kunnen dus worden toegepast. Zo kan om actieve medewerking in de vorm van het

verstrekken van inlichtingen worden verzocht (47 lid 1 sub a Awr). Artikel 9 WIB

biedt de mogelijkheid dat ambtenaren van de verzoekende staat bij dit onderzoek

aanwezig zijn, maar alleen na overleg tussen de bevoegde autoriteiten. De ambte-

naren zullen daarbij geen bevoegdheden hebben. De betrokkene is wel verplicht

om de buitenlandse ambtenaar toegang te verlenen (artikel 10 WIB). Op het niet

voldoen aan de verplichting om mee te werken aan de controle via artikel 8 WIB

juncto hoofdstuk VIII afdeling '11 Awr en artikel 10 WIB, is hoofdstuk IX van de Awr

(strafrechtelijke bepalingen) van overeenkomstige toepassing verklaard (artikel 11

WIB). Ook een Nederlandse ambtenaar kan worden aangewezen om aanwezig te

zijn bij een buitenlands onderzoek in het kader van informatieverstrekking aan

Nederland.

206 Bijlagen Handelingen 11, 1984-1985, 18852, nr. 9 (nota naar aanleiding van het eindverslag), p. 13.

207 BNB 1975/52, Stad Rotterdam-arrest.
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De automatische inlichtingenuitwisseling is geregeld in artikel 6 WIB. Hierbij gaat

het om in overleg met de andere staat aangewezen gevallen of groepen van gevallen

waarin, zonder voorafgaand verzoek, inlichtingen worden uitgewisseld. Dat wordt

bekendgemaakt in de Staatscourant. Er is onder andere een regeling met Frankrijk,

die echter weinig relevant is voor het thema van dit onderzoek.208 Dan is er nog de

spontane uitwisseling van gegevens, waarbij het om incidentele verstrekking gaat

zonder voorafgaand verzoek, op basis van artikel 7 WIB. Hier gaat het om informatie

die al in handen is van de Nederlandse fiscus.

De WIB vindt toepassing - voorzover voor dit onderzoek relevant - op de omzet-

belasting (artikel 4 sub g juncto artikel 2 sub d), voorzover deze wordt geheven

met toepassing van de Awr. Dat betekent dat de WIB sowieso van toepassing is op

bijstandsverzoeken op het gebied van omzetbelasting over intracommunautaire

transacties. Bij de totstandkoming van de WIB werd hierover in de memorie van

toelichting opgemerkt dat de WIB geen betrekking heeft op omzetbelasting bij

invoer, voorzover deze als invoerrecht wordt geheven met toepassing van de (toen-

malige) AWDA.209 Omzetbelasting bij invoer wordt in beginsel geheven als ware het

een recht bij invoer (artikel 22 Wet OB); daaruit zou de conclusie getrokken kunnen

worden dat de WIB niet van toepassing is op omzetbelasting bij invoer uit derde

landen. Feit is wel dat AWDA regels stelde over onder andere heffing en dat de

huidige Douanewet in vergelijking daarmee sterk gereduceerd is. De vraag resteert

in hoeverre omzetbelasting bij invoer uiteindelijk wordt geheven op grond van de

Awr. Aangezien ondernemers meestal gebruikmaken van de verleggingsregeling,

wordt per kwartaal achteraf de omzetbelasting terzake van invoer geheven op basis

van de periodieke aangifte, op grond van de Awr. Daarom kan de WIB in het geval

van ondernemers van toepassing geacht worden terzake van omzetbelasting bij

invoer.

In ieder geval geldt de WIB formeel niet op het terrein van douanerechten en land-

bouty. Voor de omzetbelasting is naast de wettelijke regeling in de WIB ook de rege-

ling van belang waarin het beleid is vastgelegd voor wederzijdse administratieve

bijstand op het gebied van omzetbelasting. Die regeling is te vinden in het Voor-

schrift internationale wederzijdse bijstand omzetbelasting.21°

Dit voorschrift geeft nadere uitleg over de uitvoering van verzoeken op grond van

verordening 218/92 over intracommunautaire transacties en over gevallen waarin

uitgebreidere of andere informatie-uitwisseling over omzetbelasting nodig is op

208 Regeling van 11 juli 1996, AFZ96/1397M (Stcrt. 7 augustus 1996, 150) over automatische uitwisseling

van gegevens over onder andere lonen van bepaalde beroepsgroepen.

209 Kamerstukken 11, 1984-1985, 18 852, nr. 3, p. 13, memorie van toelichting.

210 Besluit van 24 september 1998, AFZ98/ 1302M, Stcrt. 93.
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grond van richtlijn 77/799211 (waaronder omzetbelasting bij invoer; zie hiervoor).

Het voorschrift geeft een overzicht van internationale instrumenten op basis

waarvan wederzijdse administratieve bijstand wordt verleend (§ 2.2) en gaat in

op bevoegde instanties en hun taken (§ 2.3). Hoofdstuk 3 behelst de wederzijdse

administratieve bijstand op grond van verordening 218/92 en hoofdstuk 4 op grond

van richtlijn 77/799. Hoofdstuk 5 ten slotte gaat in op de WIB en vermeldt bijvoor-

beeld bij bezwaar- en beroepsmogelijkheden wie zich daarmee bezighoudt namens

de overheid.

Op douane- en landbouwzaken is de WIB zoals gezegd niet van toepassing. Het

beleid voor wederzijdse administratieve bijstand op deze terreinen is vastgelegd

in het Voorschrift internationale wederzijdse bijstand douane en accijnzen.212 Dit

voorschrift geeft nadere uitleg over de uitvoering van wederzijdse administratieve

bijstand op onder meer het gebied van douane en landbouw, inclusief restituties,

zowel op basis van Napels 1 en diverse bilaterale overeenkomsten als wat betreft de

verticale samenwerking op basis van verordening (EEG) 515/97 (voorschrift § 3.2).

In het voorschrift wordt ingegaan op bevoegde instanties (§ 3.3), de diverse vormen

van bijstand (§ 3.5), praktische aanwijzingen en routing (§ 4). Verder wordt er kort

iets gezegd over rechtsbescherming, die niet gebaseerd is op de WIB aangezien die

niet van toepassing is op douanesamenwerking (§ 2.3).

Horizontale formele rechtsbronnen: rechtshulp in strafzaken

Ook hier zal niet verder worden ingegaan op de vele internationale instrumenten

(onder andere verdragen en afspraken) op grond waarvan rechtshulp mogelijk is.

Wel zal kort worden verwezen naar de ruimte voor fiscale excepties in relevante

rechtshulpinstrumenten. Dit gedeelte beperkt zich tot de Nederlandse nationale

regelgeving en invulling daarvan, specifiek wat betreft fiscale en douanezaken.

Voor rechtshulp in strafzaken zijn de bepalingen over kleine rechtshulp relevant.

Voor Nederland is die rechtshulp geregeld in het Wetboek van Strafvordering, artikel

552h-q (boek IV titel X afdeling 1). Deze afdeling gaat over Nederland als aangezoch-

te staat. Voor Nederland als verzoekende staat bestaat geen Nederlandse nationale

regelgeving; daarvoor gelden dan de eventuele rechtshulpverdragen en de nationale

regelgeving van de aangezochte staat.

De mogelijkheid om rechtshulp te geven, is beperkt tot zaken waarin gesproken kan

worden van een strafrechtelijk relevante, buitenlandse procedure (artikel 552h lid 1

Sv.); de rechtshulp kan alleen op verzoek worden geboden. Uitzondering daarop

vormen rechtshulpverzoeken in het kader van 'bestuurlijke' Ordnungswidrichkeiten,

waarvoor op grond van de SUO voor momenteel acht Schengen-landen (waaronder

Nederland) eveneens een rechtshulpverplichting geldt. Overigens moet dan wel

211 PbEG 1977 L 336, zoals gewijzigd door richtlijnen 70/ 1070 en 92112.

212 Besluit 15/3/1999, AFZ 98-2524M, Stcrt. 1999, 97.
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sprake zijn van de mogelijkheid van beroep bij een rechter tegen de boete die door

de bestuurlijke autoriteit is opgelegd (artikel 49 sub a SUO), hetgeen in Nederland in

fiscalibus zo is (zie hiervoor). Bij deze rechtshulp gaat het onder andere om (artikel

552h Sv.):

- handelingen van onderzoek (opsporingshandelingen, al of niet met toepassing

van dwangmiddelen; zie hierna);

- het verlenen van medewerking daaraan (gelegenheid voor buitenlandse ambte-

naren om actief aan de rechtshulpverlening bij te dragen);

- het toezenden van documenten, dossiers of stukken van overtuiging of het

geven van inlichtingen.

De rechtshulpverzoeken moeten worden gedaan door autoriteiten van politie of

justitie.213 In beginsel dienen de verzoeken (in fiscalibus pas na advies door de

minister van Financiën aan de minister van justitie en na machtiging door laatst-

genoemde) terecht te komen bij de officier van justitie, die beslist over de verdere

wijze van afhandelen. Fiscale rechtshulpverlening kan alleen worden toegestaan

bij verzoeken die zijn gebaseerd op rechtshulpverdragen (onder andere op het

Europees rechtshulpverdrag). Rechtshulp die (nog) geen grondslag vindt in

nationale wetgeving maar wel in een verdrag, mag volgens de Hoge Raad niet

worden verleend.214

Ook als zou kunnen worden volstaan met politiële rechtshulp (inlichtingen verstrek-

ken zonder toepassing van dwangmiddelen) - waarvoor artikel 552i lid 2 Sv. een

basis biedt - dienen de verzoeken in fiscalibus altijd215 te worden doorgestuurd

naar de officier van justitie (richtlijn wederzijdse rechtshulp § 2.2.2).216'216,217 Die zal

overigens niet veel kunnen met een dergelijk verzoek (niet veel fiscale informatie

zal in het bezit zijn van de officier van justitie) en zal zo'n verzoek daarom uit

praktische overwegingen doorsturen naar de FIOD, zodat een en ander alsnog via de

weg van artikel 552 Sv. kan gaan. Het BIRS gaat er overigens van uit dat dergelijke

552i-Sv.-verzoeken zich soms onttrekken aan zijn overzicht. Naast rechtshulp op

verzoek is spontane informatie-uitwisseling tussen politiediensten denkbaar, op

grond van artikel 46 SUO en artikel 13 van het Besluit Politieregisters.

Algemeen geldt dat in beginsel rechtshulp wordt geboden als het verzoek voor

inwilliging vatbaar is, soms onder extra materiële voorwaarden (bij een verzoek tot

213 Memorie van toelichting, Kamerstukken 11 1964-1965, 8054, nr. 5, p. 23.

214 Hoge Raad, NI 1998, 724.

215 Voor gewone strafzaken geldt die eis in beginsel niet.

216 Richtlijn van 23 november 1994 (Stcrt. 242) inzake de toepassing van artikel 552i Sv. De geldigheidsduur

van deze richtlijn, die buiten werking trad op 1 januari 2000, is verlengd tot en niet 1 april 2004 (Stcrt. 1

maart 2000, nr. 43, p. 1l).

217 De Wet Politieregisters (Stb. 1990, 414) en het Besluit Politieregisters (Stb. 1991, 56) spelen een rol als

om gegevens uit politieregisters wordt verzocht.
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inbeslagneming geldt bijvoorbeeld de eis van dubbel gekwalificeerde strafbaarheid).

Weigering is bij verdragsgebonden verzoeken alleen mogelijk als het betreffende

verdrag daartoe ruimte laat (artikel 552k Sv.). In artikel 5521 en 552m Sv. staan

respectievelijk imperatieve en facultatieve weigeringsgronden, maar die hebben

alleen betekenis als het verdrag op grond waarvan de rechtshulp wordt verzocht

daartoe ruimte laat. In casu is de facultatieve exceptie voor weigering van rechts-

hulp uit artikel 552m lid 3 Sv. relevant: `Aan verzoeken, die zijn gedaan ten behoeve

van een onderzoek naar strafbare feiten met betrekking tot retributies, belastingen,

douane( ... ) of daarmee verband houdende feiten, en waarvan de inwilliging van

belang kan zijn voor 's Rijks belastingdienst, dan wel aan verzoeken die betrekking

hebben op gegevens welke onder 's Rijks belastingdienst berusten of aan ambtena-

ren van deze dienst bekend zijn geworden, wordt niet voldaan dan krachtens mach-

tiging van de minister van Justitie. Die machtiging kan alleen worden gegeven voor

verzoeken die op een verdrag zijn gegrond en alleen na overleg met de minister van

Financiën.'

Samenvattend blijkt hieruit dat door Nederland alleen rechtshulp op het terrein van

fiscale en douanezaken wordt verleend op basis van een verdrag. Verdragsloze ver-

zoeken worden dus geweigerd. Als het verdrag daartoe ruimte laat, kan het fiscale

karakter aanleiding geven tot weigering van de rechtshulp (facultatieve exceptie; zie

over weigeringsgronden hierna). Het verzoek om rechtshulp ten behoeve van straf-

zaken van fiscale aard kan alleen worden ingewilligd na een machtiging krachtens

de minister van Justitie, na overleg met de minister van Financiën.

De rechtshulpweg, met zijn arsenaal aan dwangmiddelen, zou ook bewandeld kun-

nen worden als de verzoekende staat eigenlijk alleen informatie wil hebben voor de

vaststelling van fiscale verplichtingen, maar die via de wederzijdse administratieve

bijstand (wegens w113-beperkingen) niet kan krijgen.

Artikel 539a Sv. biedt de rechtsgrondslag voor uitoefening van strafvorderlijke

bevoegdheden door Nederlandse opsporingsambtenaren in het buitenland. Dit

mag niet in strijd komen met het volkenrecht. De volkenrechtelijke basis voor

dergelijke grensoverschrijdende opsporingsbevoegden is er wat betreft Nederland

al als een ander land toestemming geeft tot een dergelijke inbreuk op zijn eigen

soevereiniteit.218

Bilaterale en multilaterale conventies: wederzijdse administratieve

bijstand en rechtshulp in strafzaken?

Bilaterale belastingverdragen met informatie-uitwisselingclausules - waaronder de

kleine clausule (informatie-uitwisseling alleen voor de uitvoering van het betreffen-

218 HR 18 naei 1982, NI 1983, 49 en HR 7 juni 1988, NJ 1988, 987. Zie ook Circulaire van de staatssecretaris

van justitie van 20-12-1984, St.str.nr 1112/284 (toepassing rechtshulpverdragen/tijdstip verzoeken om

rechtshulp).
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de belastingverdrag, eventueel met extra doeleinden, zoals fraudepreventie) en de

grote clausule (toepassing van het nationale belastingrecht van de verdragspartners)

- lijken op dit punt minder relevant. Deze verdragen - onder andere met Frankrijk,

Duitsland en het Verenigd Koninkrijk - zien voor Nederland namelijk alleen op

belastingen naar inkomen en vermogen, en gelden dus niet voor omzetbelasting. Bij

het WABB-Verdrag (van de OESO/Raad van Europa) heeft Nederland een voorbehoud

gemaakt over uitwisseling van gegevens terzake van algemene verbruiksbelasting,

zoals omzetbelasting: Nederland verleent alleen bijstand voor belastingen naar

inkomsten, winst en vermogen.219

Tussen Nederland en Duitsland is er nog een regeling van 16 oktober 1997 van

kracht,220 die ziet op intensivering van automatische en spontane uitwisseling

van gegevens terzake van directe en indirecte belastingen in specifieke gevallen.

Daaronder vallen onder meer spontane uitwisseling van gegevens over toegekende

BTW-identificatienummers en situaties waarin sprake is van een wanverhouding

tussen intracommunautaire leveringen en verwervingen.

Verticale formele rechtsbronnen: wederzijdse administratieve bijstand en

rechtshulp in strafzaken

Rechtshulp in strafzaken is in verticale verhoudingen niet mogelijk. Dat komt door

de eis dat er voor rechtshulp sprake moet zijn van een 'vreemde staat' (artikel 552h

lid 1 Sv.), en dat is de Commissie niet. Wat wederzijdse administratieve bijstand

betreft is bekend dat OLAF soms informatie over omzetbelasting probeert te vragen

op basis van de BTW-richtlijn 77/799. Het formele standpunt van de FIOD is dat deze

informatie niet kan worden verstrekt, aangezien OLAF geen verzoekende autoriteit is

in de zin van de richtlijn (dat zijn alleen de lidstaten). Daarom zou OLAF de infor-

matie alleen kunnen achterhalen via een verzoek van een andere lidstaat. Anders is

het bij wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van douane en landbouw,

waarbij op grond van de bijstandsverordening 515/97 ook de Commissie (dus de

OLAF) als partij geldt. Deze verordening voorziet zelfs uitdrukkelijk in samenwerking

tussen de EU-landen en de Commissie. Zo hebben de lidstaten de plicht om de

Commissie te informeren over mogelijke onregelmatigheden en de Commissie deelt

deze informatie weer mee aan de andere lidstaten. De informatiestromen van en

aan de Commissie lopen in Nederland via het DIC. Het hoofd van het DIC heeft

hierbij een coordinerende rol in relatie tot de FIOD en de AID.221

219 Dit verdrag is goedgekeurd bij Rijkswet van 26 juni 1996 (Stb. 382) en is wat betreft Nederland in

werking getreden op 17 juli 1996 en van toepassing vanaf 1 februari 1997 (Trb. 1997, 10). Nederland

tekende het verdrag op 25 september 1990, niet voorbehouden (zie onder andere Teksten Van Raad c.s.

1998/1999, p. 1357 en de brief van de staatssecretaris van Financiën van 17 juli 1990 (IFZ90/ 1261).

220 AFZ97/3934, Stcrt. 1997, 235.

221 voorschrift wederzijdse administratieve bijstand douane/accijnzen, sub 5.2.



Hoofdstuk 3 104

Ten slotte is er op het gebied van douane en landbouw UCLAF-verordening 2185/96.

Deze verordening geeft aan controleurs van de Commissie de mogelijkheid om

controles en verificaties in de lidstaten uit te voeren. Dat is mogelijk bij onderzoek

naar ernstige transnationale onregelmatigheden, ter waarborging van gelijkwaardige

bescherming van de financiële belangen in de Gemeenschap of op verzoek van een

lidstaat. Deze controles vinden plaats in nauwe samenwerking met de betrokken

lidstaat, waarbij de controleurs dezelfde controlebevoegdheden hebben als de amb-

tenaren van de lidstaat. De lidstaat wordt schriftelijk van de controles in kennis

gesteld en de verslagen kunnen onder dezelfde voorwaarden als de nationale rap-

portages als bewijsmateriaal in administratieve of gerechtelijke procedures worden

gebruikt.222

3.2.2 Organisatiestructuur voor samenwerking

(In fiscalibus) omzetbelasting over intracommunautaire transacties en

bij invoer uit derde landen: wederzijdse administratieve bijstand
De afdeling Wederzijdse Bijstand van de directie AFZ van het ministerie van Finan-

ciën verricht de beleidsmatige werkzaamheden op het terrein van wederzijdse admi-

nistratieve bijstand en de werkzaamheden die niet zijn gemandateerd aan de CE-ICT

of FIOD. Ook krijgt deze afdeling verzoeken voorgelegd die raken aan mogelijke

aantasting van de openbare orde of andere wezenlijke belangen van de staat, of die

invloed kunnen hebben op het gevoerde beleid. Als een ambtenaar een onderzoek

in een andere lidstaat wil bijwonen en als bi- of multilaterale controles wenselijk

lijken, dient het ministerie daartoe eerst een machtiging te geven via tussenkomst

van de FIOD of CE-ICT.

Voor Nederland geldt de minister van Financiën of een door hem aangewezen ver-

tegenwoordiger als bevoegde autoriteit op het gebied van wederzijdse administratie-

ve bijstand. Het Besluit mandaatverlening internationale inlichtingenuitwisseling

van 21 december 1997 (AFZ 97/3284M) wijst de directeur-generaal der belastingen

en de directeur AFZ aan om namens de staatssecretaris als bevoegde autoriteit te

handelen of besluiten te nemen zoals bedoeld in de WIB-artikel 2 sub c en artikel 5,

6, 7, 9, 12 en 15. De besluitneming op grond van artikel 5 en 7 WIB is ondergeman-

dateerd aan onder andere het hoofd en plaatsvervangend hoofd van de afdeling

Wederzijdse Bijstand van de directie AFZ en de hoofden van de belastingdienst/FIOD

en belastingdienst/CE-ICT (besluit van 8 januari 1998, AFZ 98/60M). De hoofden van

de FIOD en CE-ICT kunnen wederom ondermandateren ten aanzien van besluiten op

grond van artikel 5 en 7 WIB.

222 Voorschrift wederzijdse administratieve bijstand douane/accijnzen, sub 5.2.
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De directeur Ondernemingen Noord is belast met coordinatie van het bijhouden van

de gegevensbasis en het toezicht op de uitwisseling van inlichtingen over intracom-

munautaire transacties en verificatie van BTW-nummers.223 Hij kan rechtstreeks in

contact treden met centrale eenheden in andere lidstaten. De feitelijke werkzaam-

heden terzake van wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van omzet-

belastingen bij intracommunautaire transacties op basis van verordening 218/92

worden in opdracht van de directeur Ondernemingen Noord uitgevoerd door het

hoofd van de CE-ICT in Deventer. Verzoeken om wederzijdse administratieve bij-

stand op basis van (artikel 5 van) verordening 218/92 (derde fase: aanvullende

informatie) worden rechtstreeks aan de CE-ICT gericht. Het hoofd van deze dienst

is bevoegd om besluiten te nemen over informatie-uitwisseling op het genoemde

terrein.224 Na toetsing aan de voorwaarden (zie de verordening) wordt het verzoek

voorgelegd aan een belastingeenheid met de vraag de verzochte gegevens te ver-

zamelen, bij voorkeur via een controle ter plaatse.225 Artikel 8 lid 2 WIB stelt de

bepalingen van hoofdstuk VIII afdeling 2 van de Awr (artikel 47-56) bij een verzoek

op grond van artikel 5 of 6 van de WIB (op verzoek of automatisch verstrekken van

inlichtingen) van overeenkomstige toepassing. Dat betekent dat de nationale con-

trolebevoegdheden onverkort van toepassing zijn (zoals hiervoor beschreven).

Een verzoek moet binnen drie maanden na ontvangst door CE-ICT beantwoord kun-

nen worden, in spoedgevallen zelfs binnen een maand. Daarom moet de eenheid de

gegevens uiterlijk binnen een maand (bij spoedgevallen binnen veertien dagen)

verstrekken aan de CE-ICT, die voor verdere afhandeling zorgt.

Wederzijdse administratieve bijstand voor overige omzetbelastingzaken ('de omzet-

belasting'), oftewel op basis van richtlijn 77/799 (dus in casu verzoeken met betrek-

king tot BTW over invoer uit derde landen), loopt via de belastingdienst in Haarlem

(namelijk via de afdeling Wederzijdse Administratieve Bijstand van de CVI, onderdeel

van de FIOD).226

In de instrumenten voor wederzijdse administratieve bijstand zijn per deelnemend

land de bevoegde autoriteiten aangewezen. Zowel bij een verzoek van Nederland als

bij een verzoek aan Nederland zijn er centrale punten aangewezen die dergelijke

223 Als bedoeld in verordening (EEG) 218/92, artikel 4, 5 en 6.

224 Zie Besluit AFZ9713284M mandaatverlening en Besluit AFZ98160M mandaatverlening. Via een besluit

van de directeur AFZ van 8 januari 1998 (AFZ98/60M) is het hoofd van de belastingdienst (CE-ICT)

aangewezen om namens de staatssecretaris van Financiën dergelijke besluiten ingevolge artikel 5 en 7

van de WIB te nemen.

225 Zie Voorschrift wederzijdse administratieve bijstand omzetbelasting § 3.6 (Besluit 24 september 1998,

AFZ98/1302M, Stcrt.93).

226 Zie besluit AFZ97/3284M mandaatverlening, besluit AFZ98/60M mandaatverlening, Voorschrift weder-

zijdse administratieve bijstand omzetbelasting § 2.3 en VIV 1993 § 2.3. Zie verder AFZ96/ 1397M bevoeg-

de autoriteiten Nederland-Frankrijk en AFZ9713934M bevoegde autoriteiten Nederland-Duitsland.
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verzoeken moeten behandelen. Als eenheden worden geconfronteerd met een recht-

streeks verzoek om informatie of als zij een verzoek daartoe willen doen, doen zij

dat steeds via tussenkomst van de bevoegde instantie (op grond van verordening

21.8/92 via de CE-ICT of op grond van richtlijn 77/799 via de FIOD). Dat geldt niet bij

eerstefaseraadpleging (artikel 4 lid 2 verordening 219/92) en tweedefaseraadpleging

(artikel 4 lid 3 verordening 218/92) van het VIES in het kader van verordening

218/92. Verordening 218/92 verdeelt de informatie-uitwisseling zoals gezegd in

drie fasen:

- kwartaalsgewijze verstrekking van de totale waarde aan intracommunautaire

leveringen van goederen aan afnemers waaraan BTW-identificatienummers zijn

toegekend (eerste fase);

- specificatie per leverancier bij een mismatch (tweede fase);

- nadere inlichtingen (derde fase).

De informatieverstrekking in de derde fase vindt uitsluitend plaats op verzoek, en

deze informatie wordt normaliter alleen verstrekt als de totale waarde van de trans-

actie waarop het verzoek betrekking heeft meer bedraagt dan 1500 euro. In het kader

van omzetbelasting over intracommunautaire transacties kunnen eenheden zelf

BTW-identificatienummers verifiëren. Bij verificatie op verzoek van meer dan hon-

derd nummers voert echter de CE-ICT de verificatie uit. De informatie-uitwisseling

in de derde fase loopt steeds via de CE-ICT. Alle informatieverstrekking op basis van

de richtlijn 77/799 vindt plaats door tussenkomst van de FIOD.

De eenheden voeren verzoeken uit die hun door de bevoegde instantie (CE-ICT

of FIOD) zijn voorgelegd. Zij zijn daarbij gebonden aan de behandeltermijnen die

zijn voorgeschreven door de genoemde bevoegde instanties: meestal een maand

(gerekend vanaf de ontvangstdatum) en bij spoed veertien dagen. Alleen met

toestemming van het ministerie mogen de eenheden rechtstreeks contact leggen

met belastingdiensten in andere staten.

Douane en landbouw: wederzijdse administratieve bijstand

De beleidsmatige werkzaamheden terzake van wederzijdse administratieve bij-

stand op liet gebied van douane en landbouw vallen onder de afdeling Wederzijdse

Bijstand van de directie AFZ (Voorschrift wederzijdse administratieve bijstand

douane/accijnzen, § 3.3). De uitvoerende werkzaamheden op het gebied van

wederzijdse administratieve bijstand voor douane en landbouw lopen steeds via het

DIC in Rotterdam, een onder de directie Douane ressorterende eenheid (Voorschrift

wederzijdse administratieve bijstand douane/accijnzen, § 3.3). Het hoofd van het

DIC heeft in dat kader de volgende taken:

- juridische beoordeling van de verzoeken, aan de hand van de voorwaarden van

de regeling waarop het verzoek is gebaseerd en de beginselen van wederkerig-

heid;

- toewijzing van de uitvoering aan een specifieke eenheid;
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- bewaking van de doorlooptijden;

- zo nodig zorgen voor vertalingen;

- contacten onderhouden met de in het buitenland bevoegde autoriteiten (Voor-

schrift wederzijdse administratieve bijstand douane/accijnzen, § 4).

Ook Nederlandse verzoeken aan het buitenland lopen via het hoofd van het DIC. De

feitelijke werkzaamheden worden uitgevoerd door de douanedistricten en vestigin-

gen van de FIOD, afhankelijk van de aspecten die een rol spelen, en worden gecoor-

dineerd door het hoofd van het DIC. Er wordt een rapport opgemaakt dat weer aan

het hoofd van het DIC wordt gestuurd. Het hoofd van het DIC zorgt, na toetsing, voor

doorzending.

In fiscalibus (omzetbelasting), douane en landbouw: rechtshulp in

strafzaken

Voor rechtshulp geldt één systeem op alle gebieden, dus ook voor belastingen en

douane (inclusief landbouw). Zoals gezegd wordt er geen verdragsloze justitiële

rechtshulp verleend op het terrein van fiscale en douanezaken. Verdragsgebonden

verzoeken kunnen - als een verdrag daartoe ruimte biedt (zie hiervoor) - alleen

worden ingewilligd na machtiging daartoe krachtens de minister van justitie na

overleg met de minister van Financiën. Machtiging is nodig als inwilliging van liet

rechtshulpverzoek van belang kan zijn voor de Rijksbelastingdienst.

Feitelijk zijn bij de uitvoering van de behandeling van de justitiële rechtshulpver-

zoeken de volgende partijen betrokken namens beide ministers. Onder een van de

vier directoraten-generaal van het ministerie van Justitie (het directoraat-generaal

Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken) valt sinds 1999 de directie

Internationale Strafrechtelijke aangelegenheden en Drugsbeleid, die zich onder

andere bezighoudt met internationale rechtshulp in ruime zin (BIAS). Het BIRS heeft

zowel beleidstaken als operationele taken. Zo heeft het BIRS een adviserende, coor-

dinerende en beleidstaak op het terrein van rechtshulp in ruime zin. Het BIRS

vertegenwoordigt de minister van justitie in dezen en beoordeelt met name of

sprake is van een verdragsbasis voor het verlenen van rechtshulp.

De minister van Financiën machtigde227 wat betreft zijn adviserende taak (namens

hem gevoerd door de directie AFZ) in het vereiste overleg tussen de minister van

Justitie en de minister van Financiën in 1982 het hoofd van de FIOD.228 Het hoofd

van de FIOD moest echter nog wel overleg voeren met AFZ bij bijzondere omstandig-

heden of bij aanwezigheid van eventuele weigeringsgronden. Die verplichting ver-

227 Brief van de directeur AFZ namens de minister van Financiën, van 18 augustus 1982 (kenmerk 582-

16454).

228 De gevoerde overlegcorrespondentie moest tot 1992 in afschrift aan de directie AFZ van liet ministerie

van Financiën worden gestuurd.
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viel in 1992.229 Vanaf dat moment werd het aan het hoofd van de FIOD overgelaten

om te beoordelen welke gevallen nog voor nader overleg met AFZ in aanmerking

kwamen.

Een verdragsgebonden verzoek om justitiële rechtshulp in het kader van fiscale of

douanezaken zal dus naar de FIOD worden gestuurd. Het hoofd van de FIOD

beoordeelt met name of er bij inwilliging van een verzoek tot rechtshulp sprake kan

zijn van een belang voor de belastingdienst en of dat belang door inwilliging kan

worden geschaad. Hij adviseert daarover het BIRS, zodat het BIRS namens de minis-

ter de officier van justitie kan machtigen. Een negatief advies komt zeer weinig voor.

Het hoofd van de FIOD beoordeelt bij zijn advies ook of het karakter van het rechts-

hulpverzoek een onderzoek door opsporingsambtenaren van de Rijksbelastingdienst

wenselijk maakt. In dat geval zal de gemachtigde officier van justitie de uitvoering

van het verzoek aan die ambtenaren opdragen. Is een dergelijke aanwijzing niet

voorhanden, dan kan de officier van justitie zelf bepalen over de wijze van afdoe-

ning (de machtiging verplicht hem niet om tot rechtshulpverlening over te gaan) en

over de vraag of de politie, het Openbaar Ministerie of de rechter-commissaris met

verdere rechtshulphandelingen wordt belast.

De rechtshulphandelingen, die bestaan uit opsporingshandelingen of het toezenden

van documenten en gegevensdragers, kunnen door diverse organen van justitie of

politie worden uitgevoerd. De feitelijke uitvoering ligt bij de officier van justitie, de

rechter-commissaris en de politie (zie over hun respectieve bevoegdheden in het

kader van rechtshulp hierna). Verondersteld kan worden dat met'politie' eveneens

wordt gedoeld op ambtenaren met opsporingsbevoegdheid, zoals ambtenaren van

de Rijksbelastingdienst met opsporingsbevoegdheden.

3.2.3 Bevoegdheden voor samenwerking

Wederzijdse administratieve bijstand

Bij de uitvoering van de verzoeken hebben de eenheden de nationale controle-

bevoegdheden - na tussenkomst van de nationale bevoegde autoriteit - als die

bevoegdheid voortvloeit uit de internationale regeling of nationale wetgeving. Voor

de wederzijdse administratieve bijstand terzake van omzetbelasting is relevant dat

artikel 8 lid 2 WIB (zie hiervoor) de nationale controlebepalingen van hoofdstuk VIII

afdeling II van de Awr van overeenkomstige toepassing verklaart (artikel 8 lid 2 WIB).

Alle controlebevoegdheden op grond van de Awr kunnen dus worden toegepast.

Artikel 9 WIB biedt de mogelijkheid dat ambtenaren van de verzoekende staat bij dit

onderzoek aanwezig zijn, maar alleen na overleg tussen de bevoegde autoriteiten.

Zij hebben daarbij geen eigen bevoegdheden. De betrokkene is wel verplicht om de

229 Brief van de directeur AFZ namens de staatssecretaris van Financiën, van 30 december 1992 (kenmerk

AFZ92/9969).
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buitenlandse ambtenaar toegang te verlenen (artikel 10 WIB). Op niet voldoen aan

de verplichting om mee te werken aan de controle via artikel 8 WIB juncto hoofdstuk

VIII afdeling II Awr en artikel 10 WIB, is hoofdstuk IX van de Awr (strafrechtelijke

bepalingen) van overeenkomstige toepassing verklaard (artikel 11 WIB). Als een

ambtenaar een onderzoek in een andere lidstaat wil bijwonen en in situaties waarin

een bi- of multilaterale controle wenselijk wordt geacht, is machtiging van het

ministerie van Financiën (directie AFZ, afdeling Wederzijdse Bijstand) vereist.

Voor wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van douane en landbouw

geldt de WIB zoals gezegd niet. Het Voorschrift wederzijdse administratieve bijstand

douane/accijnzen geeft aan dat nationale bevoegdheden kunnen worden aange-

wend als dat voortvloeit uit de internationale regeling, in casu Napels 1, of op grond

van nationale wetgeving. De ambtenaren van OLAF die op basis van verordening

2185/96 zelf controles en verificaties in het kader van douane en landbouw in de

lidstaten kunnen uitvoeren, hebben daarbij dezelfde controlebevoegdheden als de

ambtenaren van de lidstaat.

Rechtshulp in strafzaken

De officier van justitie is een van de centrale autoriteiten, omdat hij degene is die

gemachtigd wordt voor afhandeling van alle voor inwilliging vatbare verzoeken. Hij

kan bijvoorbeeld zelf de gevraagde hulp verlenen, en dus bijvoorbeeld processen-

verbaal ter beschikking stellen ten behoeve van een strafprocessuele bestemming in

het buitenland. Tot 1 februari 2000 had de officier van justitie zelf geen bevoegd-

heden op basis waarvan hij zelf inbreuk kon maken op rechten en vrijheden van

burgers; daarom kon hij niet zelf dwangmiddelen toepassen. Als hij het rechtshulp-

verzoek zelf af wilde doen, kon dat dus alleen bij vrijwillige medewerking van de

betrokkenen. Als die vrijwillige medewerking er niet was, moest hij een vordering

bij de rechter-commissaris indienen om hem dwangmiddelen te laten toepassen.

Daarbij kon het gaan om de volgende dwangmiddelen:

- tegen personen (bevel medebrenging ter voorgeleiding van een verhoor door de

rechter-commissaris);

ten aanzien van plaatsen (betreden van andere dan openbare plaatsen tegen de

wil van de bewoner);

- ten aanzien van voorwerpen (inbeslagneming van stukken van overtuiging of

gegevensdragers en vordering tot afgifte of uitlevering van voorwerpen). 230

Na 1 februari 2000 krijgt de officier van justitie in het reguliere strafproces meer

bevoegdheden. Dat werkt ook door in de rechtshulpverlening. Bij verzoeken aan

Nederland met name op het terrein van de uitgebreide bevoegdheden van de officier

van justitie in het kader van de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden (Wet BOB).

230 Hiertoe is de rechter-commissaris bevoegd, ook al spreekt de wet in liet kader van rechtshulp hier niet

over (HR 9 februari 1996, NJ 1996, 379).
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En bij verzoeken van Nederland aan het buitenland op het terrein van het iets

minder van het gerechtelijk vooronderzoek afhankelijke instellen van dwangmidde-

len door de officier van justitie. Over dat laatste is relevant hier op te merken dat de

officier van justitie bij verzoeken om rechtshulp aan het buitenland ook is gebonden

aan de nationale voorwaarden. Onder de oude regeling bepaalde de Hoge Raad dat

een verzoek van de Nederlandse officier van justitie om rechtshulp in de zin van

huiszoeking ter inbeslagneming zonder dat hij daarbij zelf een gerechtelijk voor-

onderzoek vorderde (de voorwaarde onder artikel 97 lid 1 Sv. oud) onrechtmatig

was. 231 Gezien de gewijzigde regeling terzake, waarbij de officier van justitie nu bij

dringende noodzaak zelf bevoegd is om woningen ook zonder toestemming van de

bewoner te doorzoeken, is de betekenis van dit arrest wellicht moeilijker te inter-

preteren bij rechtshulpverzoeken aan het buitenland.

Momenteel regelt artikel 552o Sv. welke bevoegdheden de rechter-commissaris mag

instellen naar aanleiding van rechtshulpverzoeken en artikel 552oa Sv. welke andere

bijzondere opsporingsbevoegdheden mogen worden uitgeoefend door de officier

van justitie. De toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden is onder andere

gekoppeld aan feiten waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is; in beginsel betreft

het daarbij feiten waarop een gevangenisstraf van vier jaar of meer staat. Valsheid in

geschrifte (als commuun delict; artikel 225 Sr.) kent een strafmaximum van zes jaar,

dus op zich is dat geen probleem.

Het inschakelen van de rechter-commissaris is te vergelijken met het inschakelen

van de rechter-commissaris in het kader van een vordering tot gerechtelijk voor-

onderzoek in het reguliere Nederlandse strafproces. Na de rechtshulpvordering heeft

de rechter-commissaris de in artikel 5520 Sv. limitatief opgesomde bevoegdheden

tot het hanteren van dwangmiddelen overeenkomstig de nationaalrechtelijke voor-

waarden daartoe, behoudens verdragsrechtelijke uitzonderingen als de verlaagde

strafmaximumeis terzake van gekwalificeerde dubbele strafbaarheid op basis van

artikel 51 sub a SUO. Andere dan de limitatief opgesomde dwangmiddelen mogen

door hem niet worden toegepast. De rechter-commissaris kan in het kader van

rechtshulp verdachten, getuigen en deskundigen verhoren. Verder gelden de

reguliere bepalingen voor het betreden en doorzoeken van plaatsen en heeft de

rechter-commissaris computerzoekbevoegdheid in geautomatiseerde werken elders

op grond van artikel 125j Sv. De reguliere bepalingen terzake zijn op de genoemde

bevoegdheden van overeenkomstige toepassing.

De officier van justitie kan in het kader van rechtshulp alleen naar aanleiding van

een verdragsgebonden verzoek vertrouwelijke communicatie opnemen met een

technisch hulpmiddel of telecommunicatie opnemen. Dit geldt zowel als er sprake is

231 Hoge Raad, Ni 1998, 724.
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van een verdenking dat een strafbaar feit is begaan als in het geval dat er op grond

van feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden is dat in georganiseerd

verband misdrijven (van de categorie waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan)

worden beraamd of gepleegd die een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren.

Voor deze bevoegdheden is de machtiging van de rechter-commissaris noodzakelijk.

In het algemeen zou hij de andere bijzondere opsporingsbevoegdheden - waarvoor

een dergelijke machtiging niet noodzakelijk is, zoals stelselmatig observeren, het

stelselmatig inwinnen van informatie, infiltratie door een opsporingsambtenaar of

burger, pseudokoop en pseudodienstverlening - ook in het kader van een verdrags-

loos rechtshulpverzoek kunnen verlenen. Maar dat geldt weer niet voor fiscale en

douanezaken, aangezien daar alleen maar rechtshulp wordt verstrekt naar aanlei-

ding van verdragsgebonden verzoeken.

De mogelijkheid tot inbeslagneming wordt gekoppeld aan de vraag of uitlevering

op grond van een uitleveringsverdrag voor het feit mogelijk zou zijn. Die koppeling

veronderstelt de eis van dubbel gekwalificeerde strafbaarheid (het feit moet in beide

staten strafbaar zijn en er moet een bepaalde minimale maximumstraf voor staan),

aangezien die eis in uitleveringsverdragen wordt gesteld. Artikel 51 sub a SUO ver-

laagt de minimale maximumstraf tot zes maanden. In ieder geval is inbeslagneming

niet mogelijk als het fiscale karakter uitlevering in de weg zou staan.232 De rechter-

commissaris kan ook worden ingeschakeld als het buitenland specifiek vraagt om

verklaringen met rechterlijk gezag.

Ten slotte de bevoegdheden van de politie. Enerzijds kan de rechter-commissaris,

zoals in het reguliere strafproces, opdracht aan de politie en bijvoorbeeld aan amb-

tenaren van de Rijksbelastingdienst geven om nadere opsporingshandelingen te

verrichten (artikel 177 Sv.) en zo bijvoorbeeld het horen van verdachten uitbesteden

aan de (meer gespecialiseerde) FIOD-opsporingsambtenaren. Zoals gezegd biedt ook

552i lid 2 Sv. een nationale rechtsbasis voor samenwerking tussen politiediensten in

het algemeen. In beginsel kan de politie eventuele rechtshulpverzoeken om inlich-

tingen zelfstandig afdoen, maar als het fiscale aangelegenheden betreft weer niet;

dan zal zo'n verzoek wederom eerst moeten worden doorgestuurd naar de officier

van justitie (op basis van de richtlijn wederzijdse rechtshulp, § 2.2.2).233 Die zal het

verzoek aan de FIOD dienen door te sturen (zie hiervoor).

Als de officier van justitie de politie inschakelt om een inwilligbaar verzoek af te

handelen, mag de politie alleen die opsporingshandelingen verrichten waartoe zij

op grond van het Nederlandse recht reeds bevoegd is.234 Maar dwangmiddelen mag

de politie niet toepassen. Op basis van nationale wetsgeschiedenis kan men conclu-

deren dat er uitsluitend gegevens mogen worden verstrekt die vergaard zijn bij

232 HR 4 februari 1986, NI 1986, 627.

233 Richtlijn van 23 november 1994, Stcrt. 242, inzake de toepassing van artikel 552i Sv.

234 Rechtbank Utrecht 16juni 1987, NJ 1987, 922.
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eerdere rechtmatige opsporings- of controlehandelingen of gegevens die algemeen

toegankelijk zijn (bijvoorbeeld over kentekenregistratie). Het is niet toegestaan dat

de politie controlebevoegdheden verricht om daarmee aan het rechtshulpverzoek te

voldoen. De politie mag evenmin gegevens ter beschikking stellen als de terbeschik-

kingstelling van die gegevens aan andere instanties is voorbehouden (gegevens-

dragers). 235

Als de officier van justitie naar aanleiding van een advies van het hoofd van de FIOD

in het kader van de rechtshulpprocedure ambtenaren van de Rijksbelastingdienst

inschakelt, kunnen zij dus niet gebruikmaken van hun ruime opsporingsbevoegd-

heden met toepassing van dwangmiddelen op basis van de bijzondere wetten Awr

en Douanewet (zoals hiervoor beschreven).

3.2.4 Samenwerkingsexcepties (weigeringsgronden)

Wederzijdse administratieve bijstand

De WIB kent enkele imperatieve en facultatieve weigeringsgronden. De imperatieve

excepties zijn te vinden in artikel 13 lid 1 en 2 WIB, de facultatieve excepties in arti-

kel 13 lid 3 WIB. Deze komen in het algemeen reeds voor in de EG-bijstandrichtlijn

77/799236 Bijstand wordt geweigerd als de verstrekking daarvan niet voortvloeit uit

gemeenschapsrechtelijke of internationale verplichtingen. Ook de openbare orde

van de Nederlandse staat kan zich tegen het verlenen van bijstand verzetten. Als de

informatie in kwestie in Nederland zelf niet verkregen zou kunnen worden krachtens

de wet of administratieve praktijk (bankgeheim), kan deze informatie ook niet ten

behoeve van het buitenland worden verkregen. Verder verleent Nederland geen

bijstand als de verzoekende staat niet eerst zijn eigen fiscale informatierechten heeft

uitgeput en bovendien geldt een wederkerigheidsbeginsel. Ook legt de WIB er nog de

nadruk op (artikel 14 lid 2 WIB) dat informatieverstrekking alleen is toegestaan als

de ambtenaren van de andere staat een geheimhoudingsplicht hebben (in alle EU-

landen hebben de fiscale ambtenaren een geheimhoudingsplicht). Ten slotte hoeft

(facultatief) geen informatie te worden verstrekt als daarmee een zaken- of beroeps-

geheim zou worden onthuld. Op zich lijken deze excepties veel verder te gaan dan

de exceptiemogelijkheden in het kader van rechtshulp.

Terreinen waarop de WIB niet van toepassing is, genieten geen bescherming van

deze nationale weigeringsgronden. Dus voor douane en landbouw gaan deze wet-

telijke excepties niet op. In het Voorschrift wederzijdse administratieve bijstand

douane/accijnzen wordt wel een koppeling naar de WIB-excepties gelegd. Dit

235 Wet tot wijziging van (...) het Wetboek van Strafvordering niet het oog op de uitvoering van de

Uitvoeringsovereenkomst van Schengen (Stb. 1993, 141 en 709), MvA Kamerstukken 11, 1991 / 1992,

22142, nr. 6, p. 27 en Nota naar aanleiding van het eindverslag, nr. 8, p. 11.

236 PbEG 1977 L 336, zoals gewijzigd door richtlijn 7011070.
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voorschrift bepaalt namelijk dat een zaak in de volgende gevallen aan de directeur

AFZ wordt voorgelegd:

- als informatieverstrekking zou kunnen leiden tot aantasting van de openbare

orde;
- als informatieverstrekking andere wezenlijke belangen van de staat zou kunnen

aantasten;

- als informatieverstrekking een commercieel, industrieel of beroepsgeheim zou

kunnen onthullen;

- als de bevoegdheden ontbreken om aan een verzoek te voldoen.

Rechtshulp in strafzaken
Nationaal zijn enkele imperatieve weigeringsgronden (oogmerk van discriminatoire

behandeling, ne bis in idem, lopende vervolging in Nederland) en facultatieve

weigeringsgronden (politieke en fiscale delicten) opgenomen in artikel 5521 en 552m

Sv. Bij verdragsgebonden verzoeken hebben excepties echter alleen betekenis als het

verdrag daarvoor ruimte laat. Voor fiscale rechtshulp geldt ook dat een verdrag niet

specifiek fiscale rechtshulp hoeft toe te staan: afwezigheid van een imperatieve ex-

ceptie verplicht al tot ook fiscale rechtshulp. Ook verdragen met een fiscale exceptie

verhinderen een rechtshulpverplichting maar zelden; zo geeft het Europees rechts-

hulpverdrag in artikel 2(a) een facultatieve weigeringsgrond in verband met fiscale

delicten, waarmee werking toekomt aan de imperatieve weigeringsgrond van artikel

552m Sv. In artikel 1 van het aanvullend protocol bij het Europees rechtshulpverdrag

is echter opgenomen dat rechtshulp niet louter mag worden geweigerd omdat een

rechtshulpverzoek betrekking heeft op een strafbaar feit dat als fiscaal delict wordt

beschouwd. Frankrijk en Nederland hebben terzake geen voorbehouden.

Verder is artikel 50 SUO relevant. Dit artikel verplicht de aangesloten landen om zo

ruim mogelijk rechtshulp te verlenen inzake accijnzen, BTW en douane bij over-

treding van zowel wettelijke als bestuursrechtelijke voorschriften terzake.237 Dat

geldt ook als de rechtshulp betrekking heeft op feiten die met een bestuurlijke boete

(Ordnungswidrigkeiten) worden bedreigd, maar dan moet het verzoek wel door een

justitiële autoriteit worden gedaan (artikel 50 lid 5 SUO).238

Concluderend: ook voor Nederland geldt dus dat weigering van rechtshulp wegens

een materieel criterium (namelijk bij fiscale delicten) steeds meer uitzondering is.

237 De aangesloten landen zijn onder andere Nederland, Duitsland en Frankrijk. Engeland dus niet: dat is

geen partij bij Schengen en wordt dat ook niet door het Schengen-protocol bij het Verdrag van Amster-

dam. Zie voor wat als douanevoorschriften geldt Napels 1 artikel 2 en verordening 1468/81 artikel 2.

238 Voorheen gold terzake ook tussen Nederland en Duitsland in aanvulling op het Europees rechtshulp-

verdrag een bepaling uit het Verdrag van Witteen. Die bepaling gaf in artikel 111 aanvulling op artikel 2

van het Europees rechtshulpverdrag/ERV (de aanvulling betreft: weigering op grond van artikel 2(a)

ERV is alleen mogelijk als sprake is van de criteria uit 2(b) ERV, namelijk aantasting van de openbare

orde of andere wezenlijke belangen). Artikel Ill is echter vervallen (Trb. 1992, 38).
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De weigeringsgrond in Schengen-verband daarentegen, is gekoppeld aan een for-

meel criterium: de hoogte van het ontdoken bedrag (preciezer: als de waarde van

liet ontdoken bedrag lager is dan een bepaald bedrag).

3.2.5 Doelgebonden gebruik

Wederzijdse administratieve bijstand

Nederland verstrekt informatie op grond van de WIB in principe alleen ten behoeve

van belastingheffing en niet voor andere doeleinden.239 Bij wijze van uitzondering

kunnen de gegevens ook voor een ander doel worden gebruikt (bijvoorbeeld voor

een strafzaak), maar dan dient de minister toestemming te geven (15 lid 3 WIB). De

minister verleent toestemming in gevallen waarin is voorzien in de gemeenschaps-

regelgeving of internationale regelgeving, dus bijvoorbeeld als een richtlijn voorziet

in gebruik voor andere doeleinden. Wanneer een verdragsbepaling een dergelijk

gebruik onvoorwaardelijk toestaat, kan die bepaling worden gezien als een in het

algemeen door Nederland verleende toestemming in de zin van artikel 15 lid 3

WIB.240

Wat douanezaken betreft stelt het Voorschrift wederzijdse administratieve bijstand

douane/accijnzen dat inlichtingen alleen mogen worden aangewend voor het doel

waarvoor ze zijn gevraagd; ze mogen op grond van dit voorschrift alleen met uit-

drukkelijke toestemming van de verstrekkende autoriteit voor een ander doel wor-

den gebruikt. Zoals bekend ziet Napels 1 op bijstand, ook ter voorkoming, opsporing

en bestrijding van strafbare feiten op het gebied van douanewetten. Het Voorschrift

wederzijdse administratieve bijstand douane/accijnzen geeft aan dat wederzijdse

administratieve bijstand in beginsel niet meer mogelijk is zodra sprake is van een

verzoek dat in het kader van een strafzaak wordt gedaan. Desalniettemin kan aan

een dergelijk verzoek gevolg worden gegeven als uitsluitend om inlichtingen wordt

gevraagd voor het verkrijgen waarvan geen nadere handelingen noodzakelijk zijn.

Zijn er wel nadere handelingen nodig, dan kan het verzoek alleen worden gehono-

reerd als geen afbreuk wordt gedaan aan het nationale strafrecht in relatie tot de

rechten van de verdachte, en uitsluitend na overleg met het Openbaar Ministerie. Zo

dient de cautie te worden gegeven. Toepassing van strafprocessuele dwangmiddelen

is niet mogelijk in het kader van wederzijdse administratieve bijstand (Voorschrift

wederzijdse administratieve bijstand douane/accijnzen, § 5.3)

De conclusie luidt dat het `regime sfeercumulatie' zoals dat geldt in het nationale

recht (hiervoor besproken in paragraaf 3.1.4) van overeenkomstige toepassing is op

239 Daarom geeft artikel 14 lid 2 WIB ook aan dat informatieverstrekking alleen is toegestaan als de

ambtenaren van de andere staat een geheimhoudingsplicht hebben.

240 Opmerkingen Staatssecretaris, Handelingen 11, 18 februari 1986, p. 3466. Zie ook Kamerstukken II,

1 9984-1 985, 18852, nr. 3, p. 18.
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buitenlandse verzoeken om wederzijdse administratieve bijstand; ook in Nederland

kunnen controlehandelingen worden verricht als er al sprake is van een verdachte.

Overigens wordt opgemerkt dat stukken in een strafdossier die niet afkomstig zijn

van de douaneautoriteiten in beginsel niet worden bijgevoegd (ook geen afschrift of

fotokopie). Deze stukken kunnen alleen worden verstrekt met toestemming van de

betreffende autoriteiten (Voorschrift wederzijdse administratieve bijstand douane/

accijnzen, § 4.5)

Rechtshulp in strafzaken

Relevant is de bepaling in artikel 50 lid 3 SUO, op grond waarvan gebruik van infor-

matie voor andere dan strafrechtelijke doeleinden alleen is toegestaan na vooraf-

gaande toestemming van de aangezochte staat. De Nederlandse rechtshulpbepalin-

gen zien alleen op verstrekking naar aanleiding van een verzoek 'ten behoeve van

een strafzaak'. Buiten deze impliciete verwijzing naar het doel waarvoor informatie

wordt verstrekt, zijn er geen impliciete doelbindingsbeperkingen in de nationale

bepalingen terzake opgenomen. In verband hiermee wordt wel geëist dat het

verzoek enige opheldering verschaft over de stand van de opsporing, vervolging,

berechting of tenuitvoerlegging. Ook vindt er standaard coordinatie tussen de

ministeries van justitie en Financiën plaats naar aanleiding van fiscale wederzijdse

administratieve bijstand en rechtshulpverzoeken. Op zich kan een lidstaat er de

voorkeur aan geven om gebruik te maken van de rechtshulpweg met zijn arsenaal

aan dwangmiddelen, om informatie te verkrijgen voor de vaststelling van fiscale

verplichtingen. Ook kan het doen van een rechtshulpverzoek interessant zijn gezien

de weigeringsgronden van de WIB, die verdergaan dan de weigeringsgronden bij

rechtshulp. Op zich is er dan wellicht sprake van misbruik van het uitwisselings-

instrument (detournement de pouvoir).

3.2.6 Rechtsbescherming

Wederzijdse administratieve bijstand

De rechtsbescherming die in de WIB wordt geboden, is een element dat niet voort-

vloeit uit een richtlijn of belastingverdragen. Als een informatieverzoek wordt

gehonoreerd, dient de betrokkene (degene van wie de informatie wordt gevraagd of

afkomstig is; dat hoeft dus niet altijd degene te zijn op wie de informatie betrekking

heeft) daarvan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld, op grond van artikel 5 lid

2 WIB. Artikel 5 lid 2, 3 en 4 en artikel 6 en 7 van de WIB zijn niet van toepassing op

inlichtingen die in de eerste en tweede fase of onder artikel 6 van verordening

218/92 worden uitgewisseld. Ook kan bekendmaking achterwege worden gelaten als

de verzoekende lidstaat bij een verzoek op grond van verordening 218/92 op basis

van artikel 8 van de verordening verzoekt om bekendmaking achterwege te laten

omdat die het onderzoek naar belastingfraude in de verzoekende lidstaat in gevaar
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zou brengen. Een dergelijk verzoek om bekendmaking achterwege te laten, bestaat

niet bij verzoeken op basis van richtlijn 77/799. Bij een schriftelijke kennisgeving

moet worden vermeld van welke autoriteit het verzoek afkomstig is en welke infor-

matie zal worden verschaft. Tenzij er dringende redenen zijn (niet nader omschre-

ven), moet met de informatieverstrekking aan het buitenland gewacht worden tot

zes weken241 na de kennisgeving (artikel 5 lid 3 WIB). Op grond van dezelfde drin-

gende redenen (bijvoorbeeld de vrees dat bewijsmateriaal wordt verdonkeremaand)

kan de informatie echter ook al worden verstrekt voordat de kennisgeving heeft

plaatsgehad (in afwijking van artikel 3:40 Awb). De bekendmaking dient dan uiterlijk

binnen vier maanden na de uitwisseling plaats te vinden (artikel 5 lid 4 WIB). De

bekendmaking hoeft niet tijdens het eventuele onderzoek plaats te vinden maar op

het moment dat besloten wordt om de informatie te verstrekken.

Alleen degene aan wie volgens de WIB een kennisgeving behoort te worden toege-

zonden,242 kan beroep instellen tegen die kennisgeving (een besluit) conform de

regels uit de Awb. Als een kennisgeving aan een vennootschap wordt gezonden, is

de hoedanigheid van aandeelhouder of bestuurder van die vennootschap op zich

echter niet voldoende om te kunnen worden aangemerkt als belanghebbende in de

zin van de Awb.243 De belanghebbende kan binnen zes weken na bekendmaking van

een kennisgeving bezwaar aantekenen tegen die kennisgeving bij de CE-ICT of de

FIOD, op grond van artikel 6:7 Awb (bij dringende redenen kan ook bezwaar worden

gemaakt tegen een al uitgevoerd besluit). De betrokkene moet binnen zes weken

(met een verlengingsmogelijkheid van vier weken) worden gehoord alvorens beslist

wordt (artikel 7:10 Awb). De hoofden van de CE-ICT en FIOD zijn mede gerechtigd om

namens de staatssecretaris de indiener te horen en een beslissing op bezwaar te

nemen. Bij principiële kwesties wordt overleg gevoerd met de directeur AFZ. Tegen

een afwijzende uitspraak kan beroep worden ingesteld bij de bestuurskamer van de

arrondissementsrechtbank in Den Haag (voorheen bij de Raad van State).

De staatssecretaris had eerder toegezegd dat gedurende een beroepsprocedure geen

informatie zal worden verstrekt, tenzij er sprake is van dringende redenen (schor-

sende werking bezwaar en beroep).244 Dit resulteerde in een zeer lange duur van de

afhandeling van verzoeken, reden waarom het beleid werd aangepast. De uitvoering

van het voornemen om informatie te verstrekken, wordt momenteel opgeschort tot

drie weken na bekendmaking van de beslissing op bezwaar.245

Voor douane- en landbouwzaken geldt de rechtsbescherming van de WIB niet. Wel

is ook hier uitgangspunt dat geheimhouding moet worden gerespecteerd. Als een

241 Gelijk aan de periode waarbinnen bezwaar tegen de kennisgeving kan worden ingesteld.

242 Raad van State 19 april 1993, Infobulletin 93/494.

243 Onder andere Raad van State 25 november 1996, Infobulletin 97/584.

244 Kamerstukken Il, 1984-1985, 18852, nr. 9, p. 11 en 14.

245 Besluit wijziging beleid schorsende werking inlichtingenverstrekking van 31 juli 1996, AFZ96/2684M,

Stcrt. 1996, 147.
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belanghebbende meent te zijn gedupeerd door verstrekking van gegevens, staat

de algemene (en door iedereen die meent gedupeerd te zijn door de overheid te

gebruiken) weg naar de burgerlijk rechter open, aldus het Voorschrift wederzijdse

administratieve bijstand douane/accijnzen, § 2.3. Daarnaast kunnen belanghebben-

den zich wenden tot de Nationale Ombudsman (eveneens een algemene optie, die

dus voor iedereen geldt).246

Rechtshulp in strafzaken

In het kader van rechtsbescherming voor de betrokkene geldt de beklagmogelijkheid

op grond van artikel 552a (juncto 552p lid 4) Sv. Eventueel is een kort geding moge-

lijk. Deze rechtsbescherming strekt zich echter niet al te ruim uit. Als voorbeeld kan

de vraag dienen of de autoriteit van een verzoekende staat de bevoegdheid tot

rechtshulp in strafzaken (verzoek tot overdracht van administratieve bescheiden)

anders heeft gebruikt dan voor het doel waarvoor die bevoegdheid is gegeven. De

Nederlandse rechter achtte het niet zijn taak om deze vraag te beantwoorden bij een

beklag op grond van 552a Sv.247

3.2.7 Bewijsgebruik

Voor het gebruik van uit kleine rechtshulp verkregen informatie gelden de nationale

bewijsregels van de Nederlandse strafvordering, zoals bij het Duits bloedproefarrest

(HR 4 november 1986, NJ 1987, 812). Ook informatie die is verkregen ten behoeve

van een fiscale zaak wordt beoordeeld aan de hand van de fiscale, ruime bewijs-

regels, waarbij ook naar het nationale gedeelte terzake kan worden verwezen. Een

enkele keer beriep een verdachte zich op onrechtmatig gebruik van bewijsmateriaal

dat via wederzijdse administratieve bijstand (EEG-overeenkomst en Benelux-over-

eenkomst) was verkregen terwijl sprake was van verdenking van strafbare feiten. De

rechtbank en het hof in Den Haag meenden (aan de hand van de Nederlandse toe-

lichting bij artikel 13 EEG-overeenkomst) dat dit niet tot niet-ontvankelijkheid van

de officier van justitie kon leiden.248 Geschriften die in het kader van wederzijdse

administratieve bijstand of rechtshulp in strafzaken zijn verkregen, gelden in Neder-

land in ieder geval als bewijsmiddel `schriftelijk bescheid' (artikel 344 lid 1 sub

categorie 5). Dat bewijsmiddel kan alleen gelden in verband met de inhoud van

andere bewijsmiddelen.

246 Ook een verzoek om openbaarmaking van correspondentie van Nederland naar het buitenland op basis

van internationale inlichtingenverplichtingen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur is een

mogelijkheid. Zie Rechtbank Den Haag E II, 9 juni 1999, Douanebulletin november 1999, volgnr. 991487,

waarbij echter een afwijzing van deze openbaarmaking door de staatssecretaris werd bevestigd.

247 HR 30 november 1993, !nfobulletin 941746 en Delikt en Delinkwent 94.161.

248 Rechtbank Den Haag en in hoger beroep Hof Den Haag, zonder datum (waarschijnlijk 28 maart 1994).

Uit Handboek internationale samenwerking platform bijzondere opsporingsdiensten, deel 1, p. 244-246.
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Bij het bestuderen van het Duitse recht over het onderwerp dat in dit onderzoek

centraal staat, valt - zeker in vergelijking met Frankrijk en Nederland - de grote

hoeveelheid literatuur onmiddellijk op. Deze is overigens goed toegankelijk, juist

ook omdat ze kan aanknopen bij centrale wettelijke regelingen en reeds geruime tijd

bestaande systemen en rechtsbegrippen. Net als Nederland (Awr) kent de Bonds-

republiek Duitsland een centrale wet met (kort gezegd) algemene regels over het

bestuurlijk handelen in de sfeer van de belastingen: de Abgabenordnung (AO). Deze

wet geldt niet alleen voor de meeste nationale belastingwetgeving op bonds- en

landsniveau249 maar ook voor de belastingen die door het EG-recht in het leven zijn

geroepen, zoals het Communautair Douanewetboek (Zollkodex).250 In deze wet zijn

onder andere de bestuurlijke onderzoeksbevoegdheden geregeld en is bijvoorbeeld

bepaald welke gedragingen fiscale strafbare of fiscale beboetbare feiten zijn en wel-

ke onderzoeksbevoegdheden ter opheldering daarvan kunnen worden ingezet door

de bevoegde autoriteiten. De wet maakt daarmee ook duidelijk wat de verhouding is

tot de relevante andere algemene wetten, zoals het Strafgesetzbuch, de Strafprozel3-

ordnung en het Gesetz i.iber Ordnungswidrigkeiten.251

De kernbepaling in dit onderzoek is § 117 AO, waarin de internationale administra-

tieve bijstand is geregeld. De bepaling en de erachter liggende materie houden nauw

verband met het nationale recht en de daarop betrekking hebbende doctrine. Drie

belangrijke voorbeelden daarvan zijn het grondrecht op 'informationnelle Selbst-

bestimmung' (dat wij in Nederland in die vorm als grondrecht niet kennen), het

belastinggeheim en de regeling van de bewijsmiddelen. Na een korte uiteenzetting

249 Delen van de Abgabenordnung zijn in Lándergesetze op landsbelastingen van overeenkomstige toepas-

sing verklaard (Birk, randnummer 8; Birk en Klein/Gersch AO § 1 aantekening 1).

250 Hierbij past de belangrijke kanttekening dat de Abgabenordnung wijkt voor de regeling van overeen-

komende onderwerpen in het Communautair Douanewetboek. Steeds zullen, niet andere woorden, de

twee genoemde regelingen naast elkaar moeten worden bezien.
251 Het Verwaltungsverfahrensgesetz is niet van toepassing op het belastingrecht (§ 2 lid 2 aanhef en onder

1 Verwaltungsverfahrensgesetz): 'Dieses Gesetz gilt ferner nicht fiir Verfahren der Bundes- oder Landes-

finanzbehbrden nach der Abgabenordnung.' Belangrijke bestuursrechtelijke leerstukken (bijvoorbeeld

de definitie van 'Verwaltungsakt' en de regeling van Amtshilfe) zijn afzonderlijk in de Abgabenordnung

geregeld en vertonen grote gelijkenis met de regeling in het Verwaltungsverfahrensgesetz.
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over de Duitse terminologie zal dan ook eerst het relevante nationale Duitse recht

worden beschreven. Daarna zal het Duitse recht ten aanzien van de horizontale en

verticale administratieve samenwerking en de justitiële samenwerking worden

beschreven.

Het deel van de Umsatzsteuer (BTW) buiten het Umsatzsteuergesetz wordt op lands-

niveau geregeld en uitgevoerd. De administratieve en strafrechtelijke bijstand en

rechtshulp zijn in handen van de bond. Het onderzoek is dan ook niet verder gericht

op de wet- en regelgeving of de uitvoering op landsniveau.

In het Duitse recht wordt onderscheid gemaakt tussen 'Amtshilfe' en 'Rechtshilfe'

(zie Dannecker 1990, met name p. 126). Deze begrippen worden in nationale en

internationale verhoudingen gehanteerd. De betekenis ervan verschilt alleen al in

de nationale verhoudingen. Er bestaan geen algemene begrippen Amtshilfe' en

'Rechtshilfe', ofschoon in de literatuur getracht is dergelijke begrippen te ontwik-

kelen (zie bijvoorbeeld Nisipeanu 1989, p. 35 e.v.). Elk vakgebied kan zijn eigen

definities hebben. Het begrip (nationale) 'Amtshilfe' is in de Abgabenordnung

redelijk precies omschreven. Volgens de heersende mening is dat de aanvullende

bijstand van een rechter of een bestuursorgaan aan een financiële autoriteit ter

ondersteuning van de uitvoering van belastingwetgeving.252 In § 111 lid 1 eerste

volzin AO komt naar voren dat ook de hulp door een gerecht Amtshilfe is.253 De

Abgabenordnung bevat geen regeling van nationale Rechtshilfe.

In de Duitse literatuur zijn ook vele omschrijvingen te vinden van internationale

Amts- en Rechtshilfe. In de voor ons onderzoek belangrijke bepaling § 117 AO

worden de twee begrippen door elkaar gebruikt. Over de betekenis daarvan zijn in

de Duitse literatuur uiteenlopende opvattingen te vinden. Volgens de ene stroming

is 'internationale Amtshilfe' de ondersteuning van bestuurstaken en 'Rechtshilfe'

de ondersteuning van rechtsplegingstaken.254 Volgens de andere bestaat er tussen

Amtshilfe en Rechtshilfe in § 117 AO geen onderscheid.255 In ons onderzoek gaan

we ervan uit dat met 'belastingrechtelijke (internationale) Amtshilfe' (§ 111-117 AO)

het volgende wordt bedoeld: het geven of ontvangen van bijstand door een Duitse

belastingautoriteit aan of van een buitenlandse belastingautoriteit. Rechtshilfe is

het geven van bijstand aan een gerechtelijke autoriteit. In het Duitse recht worden

onderscheiden: 'Kulanzhilfe', 'Ersuchensauskunft' (of Anrufungsauskunft'), 'Pflicht-

auskunft', 'Kulanzauskunft', 'Spontanauski nfte' en 'automatische Auskunfte'.256

252 Zie bijvoorbeeld Hubschmann, Hepp en Spitaler, § 111 AO, randnummer 2.

253 Wolffgang en Hendricks, Vor § 111-117 AO randnummer 2.

254 Zie Wolffgang en Hendricks, § 117 randnummer 5, en Carl en Klos 1995, p. 67-68.

255 Hubschmann, Hepp en Spitaler, § 117, randnummer 14.

256 Wolffgang en Hendricks, § 117 randnummer 10.
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4.1.1 Formele rechtsbronnen: materiële regelgeving, handhavingsregelgeving

en jurisprudentie

Algemeen

Het Duitse fiscale recht en douanerecht zijn bijzondere delen van het publiekrecht

(óffentliches Recht). Het Duitse recht past uiteraard in de continentale rechtstradi-

tie: het toepasselijke recht is vooral gecodificeerd in de grondwet (Grundgesetz/GG),

in de wet- en regelgeving (met name de Abgabenordnung) en in (interne) instructies

- in ons onderzoek Verwaltungsanordnungen, BMF-Merkbl^tter257 en BMF-Schrei-

ben, Richtlinien, Leitfaden en Anweisungen - die zich het beste laten vergelijken

met onze beleidsregels, richtlijnen en aanwijzingen.

Grondwet

Zeker in vergelijking met de Nederlandse Grondwet valt op dat de Duitse grondwet

veel meer materiële normen bevat. Uiteraard kunnen sommige verschillen worden

herleid tot de afwijkende staatsinrichting van de Bondsrepubliek Duitsland. In

artikel 105 GG is bepaald dat de bond de 'uitsluitende' bevoegdheid heeft wetgeving

uit te vaardigen op het terrein van het douanerecht (Z^lle) 258 en de 'concurrerende'

bevoegdheid om wetgeving uit te vaardigen op het terrein van de andere belastin-

gen.

De landen hebben wetgevingsbevoegdheid voorzover de Duitse grondwet de bond

deze bevoegdheid niet geeft. De afgrenzing van de wetgevingsbevoegdheden van

land en bond wordt in deze grondwet aangegeven met de terminologie 'uitsluitende'

en 'concurrerende' (wetgevings)bevoegdheid (artikel 70 GG). Bij 'uitsluitende'

wetgevingsbevoegdheid van de bond hebben de landen alleen dan wetgevings-

bevoegdheid als en voorzover een bondswet dit uitdrukkelijk toestaat (artikel 71

GG). Bij 'concurrerende' (wetgevings)bevoegdheid hebben de landen wetgevings-

bevoegdheid, voorzover de bond niet van zijn wetgevingsbevoegdheid gebruikmaakt

(artikel 72 lid 1 GG).

In artikel 108 lid 1 GG is bepaald dat de uitvoering van douanerechten, de op bonds-

niveau geregelde accijnzen en invoerheffingen en de belastingen in het kader van de

Europese Gemeenschappen een taak is van de BundesfinanzbehSrden. De bondswet

(het Finanzverwaltungsgesetz) regelt de organisatie (Aufbau) daarvan. De overige

belastingen worden uitgevoerd door de Landesfinanzbehórden. Het Finanzverwal-

tungsgesetz - dat door de bondsraad moet worden goedgekeurd - regelt hun organi-

257 BMF: Bundesministerium der Finanzen.

258 Dat geldt ook voor de Finanzmonopole, een uitstervende belastingsoort die nog uitsluitend bestaat

voor Branntwein.
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satie (artikel 108 lid 2 GG). In de overige leden van dit artikel zijn bepalingen opge-

nomen over medebewind en de bevoegdheid om bepaalde bevoegdheden over te

dragen.

Wetgeving (op bondsniveau)

De centrale wet in ons onderzoek is de Abgabenordnung. Deze wet behoort tot het

Duitse algemene belastingrecht. In belastingwetten als het Einkommensteuergesetz,

het Kárperschaftsteuergesetz en het Umsatzsteuergesetz - belastingwetgeving

(Einzelsteuergesetzen) waarin het bijzondere Steuerschuldrecht is neergelegd -

wordt de materiële belastingschuld omschreven; in de Abgabenordnung wordt

bepaald op welke wijze deze schuld formeel wordt vastgesteld. De Abgabenordnung

geldt voor alle belastingen die in het bondsrecht of het EG-recht zijn geregeld, voor-

zover ze door belastingautoriteiten van de bond of van de landen worden uitgevoerd

(§ 1 lid 1 AO). De Abgabenordnung geldt ook voor het Communautair Douane-

wetboek (Zollkodex).259 De Abgabenordnung geldt ook voor de daarin en in het

Marktordnungsgesetz260 geregelde in- en uitvoerheffingen (Einfuhrabgaben en

Ausfuhrabgaben).261

Het Verwaltungsverfahrensgesetz is formeel niet van toepassing op het regelings-

bereik van de Abgabenordnung. De wet moet worden beschouwd als gecodificeerde

jurisprudentie die al deels op basis van de Abgabenordnung - en zijn voorganger

de Reichsabgabenordnung - bestond. Er kan op de wet worden teruggevallen ter

uitvoering van EG-regelgeving als de Abgabenordnung en het Marktordnungsgesetz

in bijzondere gevallen niet toepasselijk blijken te zijn (zie hierover in het algemeen

Schmidt-A[3mann en Ráhl 1997, p. 87-111).

Het Umsatzsteuergesetz (UStG) regelt een aantal onderwerpen die voor onze benade-

ring van de BTW-problematiek van belang zijn. Zijn werkingsbereik is beperkt tot het

binnengemeenschappelijke goederenverkeer.262 In de wet zijn begrippen gedefini-

eerd als'innergemeinschaftlicher Erwerb', 'Unternehmer', 'Lieferung', 'Ausfuhrliefe-

rung' en' innergemeinschaftliche Lieferung'. Voorts zijn de Steuerbefreiungen en

Steuervergutungen (§ 4 en § 5 UStG) geregeld, en de wijze waarop de omzet wordt

vastgesteld waarover de belasting wordt geheven (Bemessungsgrundlagen). In § 18a

259 Verordening EG nr. 2913/92 van 12 oktober 1992, PbEG L 253.

260 De volledige naam: Gesetz zur Durchfiihrung der Gemeinsamen Marktorganisationen.

261 Hohrmann, randnummer 135.

262 Dat is het goederenverkeer in het binnenland en het gemeenschapsgebied. Het binnenland is het

gebied van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van Bfisingen, het eiland Helgoland,

vrijhavens, wateren en wadden'zwischen der Hoheitsgrenze und der jeweiligen Strandlinie sowie der

deutschen Schiffe und der deutschen Luftfahrzeuge in Gebiete, die zu keinem Zoligebiet gehoren' (§ 1

lid 2 UStG). Het gemeenschapsgebied is 'das Inland (0 und die Gebiete der ubrigen Mitgliedstaaten der

Europiiischen Genieinschaft, die nach Gemeinschaftsrecht als Inland dieser Mitgliedstaaten geiten

((ibriges Genieinschaftsgebiet). Das Fiirstentum Monaco gilt als Gebiet der Franzásischen Republik; die

losel Man gilt als Gebiet des Vereinigten Kónigreichs Groftbrittanien und Nordirland' (§ 1 lid 2a UStG).
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UStG is de samenvattende melding geregeld, in § 27a UStG het verstrekken van het

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer door het Bundesamt fi r Finanzen.

Het Marktordnungsgesetz (MOG) dient ter uitvoering van de EG-regelgeving op grond

van titel II van het EG-Verdrag (gemeenschappelijke markt voor landbouwproduc-

ten). Deze wet vult voor een deel het betreffende EG-recht aan, regelt de wijze waar-

op de heffingen moeten worden uitgevoerd en de verplichtingen moeten worden

gehandhaafd en bepaalt welke organen bevoegd zijn. Zo verklaart § 12 lid 1 MOG 263

de Abgabenordnung (deels) van overeenkomstige toepassing, wordt in § 36 MOG

aangegeven welke feiten beboetbaar zijn en regelt § 37 MOG de bevoegdheden van

de douaneautoriteiten.

Het Strafgesetzbuch (StGB) is van belang voor het Duitse fiscale strafrecht. Het bevat

de regeling van de algemene materieel-strafrechtelijke leerstukken en een aantal

delictsomschrijvingen, waarvan vooral die van Betrug (§ 263 Strafgesetzbuch) en

Subventionsbetrug (§ 264 Strafgesetzbuch) voor ons onderwerp van belang zijn.

De Strafprozeflordnung (SPO) is van belang voor het Duitse fiscale strafprocesrecht.

Het bevat de regeling van algemene leerstukken, strafprocesrechtelijke bevoegd-

heden en het proces bij de strafrechter.

Het Gesetz fiber Ordnungswidrigkeiten (OWiG) is van belang voor het Duitse fiscale

boeterecht. Het bevat de algemene regeling van het Ordnungswidrigkeitenrecht:

algemene leerstukken, bevoegdheden, de verhouding tot het straf- en strafproces-

recht en het proces bij de (straf)rechter. De bijzondere wetten, in ons geval met

name de Abgabenordnung en het Marktordnungsgesetz, bevatten de omschrijving

van beboetbare gedragingen (en afwijkingen of aanvullingen op het Gesetz fiber

Ordnungswidrigkeiten).

Het EG-Amtshilfegesetz264 geldt voor de gegevensuitwisseling (Amtshilfe durch den

Austausch von Auski nften) ter uitvoering van de richtlijnen 77/799/EG en 92/12/EG

tussen de lidstaten van de EG bij:

- de vaststelling van directe belastingen (inkomstenbelastingen, winstbelastingen

(Ertrag) en vermogensbelastingen);

- de vaststelling en heffing van omzetbelasting, voorzover die niet als import-

heffing (Einfuhrumsatzsteuer) geheven wordt;

- de vaststelling - waaronder de controle (Uberwachung) van het warenverkeer

binnen de EG - en heffing van de accijnzen op mineraaloliën, alcohol, alcoho-

lische dranken en tabakswaren (§ 1 EG-Amtshilfegesetz).

263 De eerste volzin van deze bepaling luidt: 'Auf Abgaben zu Marktordnungszwecken, die nach Regelungen

int Sinne des § 1 Abs. 2 hinsichtlich Marktordnungswaren erhoben werden, sind die Vorschriften der

Abgabenordnung ruit Ausnahme des § 222 Satz 3 und 4 entsprechend anzuwenden, sofern nicht durch

dieses Gesetz oder durch Rechtsverordnung auf Grund dieses Gesetzes eine von dieren Vorschriften

abweichende Regelung getroffen ist.'

264 De volledige naam is: Gesetz zur Durchfi hrung der EG-Richtlinie fiber die gegenseitige Amtshilfe im

Bereich der direkten und indirekten Steuern.
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Het Gesetz liber die Internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) regelt het rechts-

hulpverkeer met betrekking tot strafrechtelijke aangelegenheden van Duitsland met

het buitenland. De bestuurlijke boete is ook een strafrechtelijke aangelegenheid in

de zin van deze wet, althans voorzover in het buitenland over zo'n boete kan worden

beslist door een rechter die ook bevoegd is om over strafbare feiten te oordelen.

Het Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) regelt de inrichting van de 'ordentliche Gerichte'

en hun bevoegdheden (de wet regelt de 'ordentliche Gerichtsbarkeit'). Voor ons

onderzoek is van belang dat deze wet aan de rechters in kwestie de strafrechtspraak

opdraagt, met speciale kamers voor de strafbare feiten op grond van het belasting-

en douanerecht. De wet regelt voorts de organisatie van het Openbaar Ministerie

(Staatsanwaltschaft).

De Finanzgerichtsordnung regelt de inrichting van de Finanzgerichte, bijzondere

Verwaltungsgerichte, en hun bevoegdheden (de wet regelt de 'Finanzgerichtsbar-

keit').265

Het Finanzverwaltungsgesetz (FGO) regelt de organisatie van de financiële admini-

stratie, waaronder die van de Duitse belastingdienst, het ministerie van Financiën

(BMF) en het Bundesamt ftir Finanzen.

Het Zollverwaltungsgesetz266 (ZVG) regelt met name de taken van de douaneauto-

riteiten (Zollverwaltung), de bevoegdheden die ze ter vervulling daarvan mogen

uitoefenen, de organisatie ervan en de bijstandsverplichtingen, en bevat een

bijzondere regeling voor vrijhandelszones (Freizonen) en andere delen van het

jurisdictiegebied (Hoheitsgebiet). De wet valt te beschouwen als uitvoeringswet

van het Communautair Douanewetboek, met aanvullende regels.

In de Zollverordnung267 zijn regels opgenomen voor het toezicht op het binnen of

buiten EG-douanegebied brengen van goederen. De Zollverordnung bevat bovendien

nadere uitvoeringsregels van het Zollverwaltungsgesetz (en het Communautair

Douanewetboek).268

(Overige) uitvoeringsregels

Het BMF-Merkblatt van 3 februari 1999 over de internationale wederzijdse admini-

stratieve bijstand in belastingzaken geeft uitleg en voorschriften over de wijze waar-

op administratieve bijstand door de Duitse belastingautoriteiten wordt gevraagd of

gegeven. Het Merkblatt geldt niet voor de belastingen die door de douaneautori-

265 De administratieve rechtspraak (de Verwaltungsgerichtsbarkeit) is geregeld in de Verwaltungsgerichts-

ordnung. Deze wet is voor ons onderzoek nauwelijks van belang.

266 Met de inwerkingtreding van het Communautair Douanewetboek per 1 januari 1994 zijn het Duitse

Zollgesetz en de Duitse Allgemeine Zollordnung ingetrokken (Hohrmann, randnummer 155).

267 Zollverordnung van 23 december 1993, BGBI. 1, 2249.

268 Buiten beschouwing blijven: de Einreise-Freimengen-Verordnung, de Kleinsendungs-Einfuhrfrei-

niengen-Verordnung, de Zollkostenverordnung, het Truppenzollgesetz, de Truppenzollverordnung en

de Zolltarifverordnung.
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teiten worden uitgevoerd. Voor ons onderwerp is dit Merkblatt van belang bij de

administratieve bijstand op het terrein van de BTW (Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer)

en overigens voor inzicht in de wijze waarop de bepalingen over administratieve

bijstand in de bondsrepubliek worden uitgevoerd. In de vorige versie van dit BMF-

Merkblatt269 werd nog een 'BMF-Merkblatt zur Rechtshilfe in Steuersachen' aan-

gekondigd. Deze aankondiging is verdwenen, maar het is nog steeds de bedoeling

van het BMF om een dergelijk Merkblatt uit te brengen.

De Leitfaden fiir den Bereich der Rechts- und Arntshilfe zwischen den Zollverwaltun-

gen van maart 1994 geven beleidsregels met betrekking tot de internationale samen-

werking op het terrein van het douanerecht. Net als het hiervoor genoemde BMF-

Merkblatt zijn deze beleidsregels uitgevaardigd door het Duitse Ministerie van

Financiën.

De Anweisungen fur das Straf- und Buf?geldverfahren (Steuer) van 22 juni 1995 zijn

dienstaanwijzingen die gelden bij alle straf- en boeteprocedures waarin onderzoek

wordt gedaan door een financiële autoriteit of waarin de medewerking van zo'n

autoriteit is vereist.270 De dienstaanwijzingen moeten door alle ambtenaren van

de Steuerfahndung en die van de Bug geld- und Strafsachenstellen (BuStra, ook

wel StraBu) in acht worden genomen. Hierin is een groot aantal aanwijzingen

opgenomen over vele onderwerpen die met de straf- en boeteprocedure te maken

hebben.

De Richtlinien frir das Strafverfahren und das Buf?geldver fahren (RiStBV)27' bevatten

diverse algemene regels met betrekking tot de strafprocedure en de boeteprocedure.

Strafbare feiten

Bij de bescherming van de financiële belangen van de EU kunnen de strafbepalingen

in het Duitse recht in twee groepen worden verdeeld: de strafbaarstelling van de

inkomstenkant (Einnahmenseite) en die van de uitgavenkant (Ausgabenseite; Ulrich

1999, p. 64; Zieschang 1997, p. 78-83; Dannecker 1996, p. 577-609; Stoffers 1994, p.

304-309). Strafbare feiten aan de inkomstenkant zijn in het fiscale strafrecht neer-

gelegd. In § 369 lid 1 AO zijn deze strafbare feiten ('Steuerstraftaten' en 'Zollstraf-

taten') opgesomd. De bepaling heeft aanvullende werking. Ze omvat bijzondere

strafbare feiten en afwijkingen van het algemene strafrecht. De kwalificatie 'Steuer-

straftat' is van belang voor de onderzoeksbevoegdheden van de belastingautoritei-

269 BMF-Merkblatt 1 december 1988, BStB1. 1988

270 De Anweisungen zijn bekendgemaakt in alle L8ndern, met uitzondering van Baden-Wiirtemberg,

Bayern en Schleswig-Holstein.
271 Volledig opgenomen in Kleinknecht en Meyer-Goltner 1997 (bijlage A14) en gedeeltelijk in GShler 1998

(bijlage A16). De richtlijnen zijn op bonds- en landsniveau vastgesteld en gelden dan ook voor de

gehele bondsrepubliek.
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ten (Finanzbehórde) en voor de taakafbakening ten opzichte van het Openbaar

Ministerie.272 De betrokken bepaling luidt, voorzover van belang:

§ 369: (1) Steuerstraftaten (Zoiistraftaten) Bind:

1. Taten, die nach den Steuergesetzen strafbar sind,

2. der Bannbruch,

3. die Wertzeichenfí ischung und deren Vorbereitung, soweit die Tat Steuerzeichen

betrifft,

4. die Begunstigung einer Person, die eine Tat nach den Nummern 1 bis 3 begangen

hat.

(2) Fir Steuerstraftaten geiten die allgemeinen Gesetze fiber das Strafrecht, soweit

die Strafvorschriften der Steuergesetze nichts anderes bestimmen.

Steuerhinterziehung is strafbaar gesteld in § 370 AO, Bannbruch in § 372 AO,

Schmuggel in § 373 AO en Steuerhehlerei in § 374 AO. De betrokken bepalingen

luiden:

§ 370: (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. Tatsachen unrichtige oder unvollstandige Angaben macht,

2. die Finanzbehárden pflichtwidrig fiber steuerlich erhebliche Tatsachen in

Unkenntnis 1a6t oder

3. pflichtwidrig die Verwendung von Steuerzeichen oder Steuerstemplern unteri i t

und dadurch Steuern verkurzt oder fur sich oder einen anderen nicht gerecht-

fertigte Steuervorteile erlangt.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) In besonders schweren F^llen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis

zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fail liegt in der Regel vor, wenn der Titer

1. aus grobem Eigennutz in gro(3em Ausma(3 Steuern verkurzt oder nicht gerecht-

fertigte Steuervorteile erlangt,

2. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtstrbger migbraucht,

3. die Mithilfe eines Amtstr^gers ausnutzt, der seine Befugnisse oder seine Stellung

migbraucht, oder

4. unter Verwendung nachgemachter oder verf^lschter Belege fortgesetzt Steuern

verkurzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt.

(4) Steuern sind namentlich dann verkurzt, wenn sie nicht, nicht in voller Hóhe oder

nicht rechtzeitig festgesetzt werden; dies gilt auch dann, wenn die Steuer vorlaufig

oder unter Vorbehalt der Nachprufung festgesetzt wird oder eine Steueranmeldung

einer Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprufung gleichsteht. Steuervorteiie

sind auch Steuervergutungen; nicht gerechtfertigte Steuervorteile sind erlangt, soweit

sie zu Unrecht gew^hrt oder belassen werden. Die Voraussetzungen der S^tze 1

272 Klein en Gast-de Haan, § 369 Anni. 1.
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und 2 sind auch dann erfullt, wenn die Steuer, auf die sich die Tat bezieht, aus

anderen Grinden h5tte ermaF. igt oder der Steuervorteil aus anderen Gronden hitte

beansprucht werden kbnnen.
(5) Die Tat kann auch hinsichtlich solcher Waren begangen werden, deren Einfuhr,

Ausfuhr oder Durchfuhr eerboten ist.

(6) Die Abs^tze 1 bis 5 geiten auch dann, wenn sich die Tat auf Eingangsabgaben

bezieht, die von einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Gemeinschaften ver-

waltet werden oder die einem Mitgliedstaat der Europ^ischen Freihandelsassoziation

oder einem mit dieser assoziierten Staat zustehen. Das gleiche gilt, wenn sich die Tat

auf Umsatzsteuern oder auf harmonisierte Verbrauchsteuern, fur die in Artikel 3 Abs.

1 der Richtlinie 92/12/EWG des Rates vom 25. Februar 1992 (ABI. EG Nr. L 76 S. 1)

genannten Waren bezieht, die von einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen

Gemeinschaften verwaltet werden. Die in Satz 2 bezeichneten Taten werden nur

verfolgt, wenn die Gegenseitigkeit zur Zeit der Tat verbiirgt und dies in einer Rechts-

verordnung nach Satz 4 festgestellt ist. Das Bundesministerium der Finanzen wird

ermëchtigt, mit Zustimmung des Bundesrates in einer Rechtsverordnung festzustellen,

im Hinblick auf welche Mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaften Taten im

Sinne des Satzes 2 wegen Verbiirgung der Gegenseitigkeit zu verfolgen sind.

(7) Die Abs^tze 1 bis 5 geiten unabhangig von dem Recht des Tatortes auch fiir

Taten, die auI erhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes begangen werden.

§ 372: (1) Bannbruch begeht, wer Gegenstande entgegen einem Verbot einfuhrt,

ausfuhrt oder durchfuhrt.

(2) Der Tater wird nach § 370 Absatz 1, 2 bestraft, wenn die Tat nicht in anderen

Vorschriften als Zuwiderhandlung gegen ein Einfuhr-, Ausfuhr- oder Durchfuhrverbot

mit Strafe oder mit GeldbuRe bedroht ist.

§ 373: (1) Wer gewerbsm5Rig Eingangsabgaben hinterzieht oder gewerbsmaRig

durch Zuwiderhandlungen gegen Monopolvorschriften Bannbruch begeht, wird mit

Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu funf Jahren bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer
1. eine Hinterziehung von Eingangsabgaben oder einen Bannbruch begeht, bei

denen er oder ein anderer Beteiligter eine SchuRwaffe bei sich fiihrt,
2. eine Hinterziehung von Eingangsabgaben oder einen Bannbruch begeht, bei

denen er oder ein anderer Beteiligter eine Waffe oder sonst ein Werkzeug oder

Mittel bei sich fuhrt, urn den Widerstand eines anderen durch Gewalt oder

Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu uberwinden, oder

3. als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung der Hinterziehung

von Eingangsabgaben oder des Bannbruchs verbunden hat, unter Mitwirkung

eines anderen Bandenmitglieds die Tat ausfuhrt.

§ 374: (1) Wer Erzeugnisse oder Waren, hinsichtlich deren Verbrauchsteuern oder

Zoll hinterzogen oder Bannbruch nach § 372 Abs. 2, § 373 begangen worden ist,

ankauft oder sonst sich oder einem Dritten verscham, sie absetzt oder abzusetzen
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hilft, um sich oder einen Dritten zu bereichern, wird nach § 370 Abs. 1 und 2, wenn er

gewerbsm^Rig handelt, nach § 373 bestraft.

(2) Absatz 1 gilt auch dann, wenn Eingangsabgaben hinterzogen worden sind, die

von einem anderen Mitgliedstaat der Europ^ischen Gemeinschaften verwaltet werden

oder die einem Mitgliedstaat der Europíiischen Freihandelsassoziation oder einem mit

dieser assoziierten Staat zustehen; § 370 Abs. 7 gilt entsprechend.

De strafbaarstelling van de uitgavenkant is in het Strafgesetzbuch neergelegd. In

§ 263 is l3etrug strafbaar gesteld, in § 264 Subventionsbetrug (zie hierover onder

andere Vervaele 1992, p. 110 e.v.).273 De bepalingen luiden (voorzover van belang):

§ 263 (1): Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen

Vermdgensvorteil zu verschaffen, das Vermogen eines anderen dadurch beschadigt,

dag er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdri ckung

wahrer Tatsachen einen lrrtum erregt oder unterhí3lt, wird mit Freiheitstrafe bis zu filnf

Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (...)

§ 264: Mit Freiheitsstrafe bis zu fiinf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. einer fi r die Bewilligung einer Subvention zustandigen BehSrde oder einer

anderen in das Subventionsverfahren eingeschalteten Steile oder Person (Sub-

ventionsgeber) liber subventionserhebliche Tatsachen fur sich oder einen anderen

unrichtige oder unvollstandige Angaben macht, die fur ihn oder den anderen

vorteilhaft sind,

2. einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch Rechts-

vorschriften oder durch den Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subvention

beschr^nkt ist, entgegen der Verwendungsbeschr^nkung verwendet,

3. den Subventionsgeber entgegen den Rechtsvorschriften ober die Subventions-

vergabe fiber subventionserhebliche Tatsachen in Unerkenntnis ligt oder

4. in einem Subventionsverfahren eine durch unrichtige oder unvollst^ndige

Angaben erlange Bescheinigung fiber eine Subventionsberechtigung oder ober

subventionserhebliche Tatsachen gebraucht. (...)

Beboetbare feiten

De beboetbare feiten die voor ons onderzoek van belang zijn, zijn neergelegd in

de Abgabenordnung en het Marktordnungsgesetz. In § 377 lid 1 AO is bepaald dat

de gedragingen die op grond van de belastingwetgeving beboetbaar zijn 'Steuer-

ordnungswidrigkeiten' of' Zollordnungswidrigkeiten' zijn. In het tweede lid is

bepaald dat daarvoor de voorschriften van het eerste deel van het Gesetz liber

Ordnungswidrigkeiten gelden, voorzover de boetevoorschriften (Buggeldvorschrif-

ten) niet anders bepalen. § 377 AO luidt: '(1) Steuerordnungswidrigkeiten (Zoll-

273 Ook andere strafbepalingen zijn overigens van belang.
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ordnungswidrigkeiten) sind Zuwiderhandlungen, die nach den Steuergesetzen mit

GeldbuKe geahndet werden kánnen. (2) Fi r Steuerordnungswidrigkeiten geiten die

Vorschriften des Ersten Teils des Gesetzes fiber Ordnungswidrigkeiten, soweit die

BuEgeldvorschriften der Steuergesetze nichts anderes bestimmen.'

In § 378 AO is de Leichtfertige Steuerverkilrzung beboetbaar gesteld, in § 379 AO de

Steuergef^hrdung, in § 380 AO de Gef^hrdung der Abzugsteuern, in § 381 AO de

Verbrauchsteuergef^hrdung, in § 382 AO de Gef^hrdung der Eingangsabgaben en in

§ 383 AO de Unzul^ssiger Erwerb von Steuererstattungs- und Vergi tungsanspri.ichen.

In § 36 MOG is voor een groot aantal gedragingen bepaald dat ze beboetbaar zijn.

Het gaat bijvoorbeeld om'vors^tzlich oder leichtfertig' onjuiste of onvolledige

opgaven doen of gebruiken om voor jezelf of een ander een begunstigende beschik-

king te verkrijgen die in verband met marktordeningsgoederen (Marktordnungs-

waren) nodig is, of om of het 'vors^tzlich oder leichtfertig' niet naleven van bepaal-

de medewerkings- of meldingsplichten.

4.1.2 Organisatiestructuur

Fiscale administratie

De organisatie van de belastingdienst heeft in Duitsland een grondwettelijke basis.

Uit artikel 108 lid 1 GG vloeit voort dat de uitvoering van Douaneheffingen (Zálle),

accijnzen (Verbrauchsteuern), importheffingen (Einfuhrumsatzsteuer) en de EG-

heffingen door bestuursorganen van de bond (Bundesfinanzbehárden) uitgevoerd

worden. De andere belastingen worden door de belastingautoriteiten van de landen

(Landesfinanzbehárden) uitgevoerd (artikel 108 lid 2 GG).

De organisatie van de belastingautoriteiten moet bij wet worden geregeld, namelijk

in het Finanzverwaltungsgesetz (FVG).274 Uit § 1 FVG vloeit voort dat de Bundes-

minister der Finanzen, het Bundesamt fiir Finanzen, het Zollkriminalamt, de

Hauptzoll^mter (waaronder de Zoll^mter, Grenzkontrollstellen en de

Zollkommissariate) en de Zollfahndungsamter 'Bundesfinanzbehárden' zijn. Deze

autoriteiten worden onderverdeeld in 'oberste Behárde', 'Oberbehárden', 'Mittel-

behárden' en 'ártliche Behárden, zoals schema 1 laat zien.

In § 5 FVG worden de taken van het Bundesamt fur Finanzen omschreven, in § 5a

van deze wet die van het Zollkriminalamt. In § 7 tot en met 11 FVG is de organisatie

274 Gesetz fiber die Finanzverwaltung (Finanzverwaltungsgesetz) van 6 september 1950 (BGBI. 1 p. 448), in

de versie van 30 augustus 1971 (BGB1. 1 p. 1426), laatstelijk gewijzigd op 4 niei 1998 (BGBI. 1 p. 845, 848).

In deze wet zijn ook de taken geregeld van een aantal andere financiële bestuursorganen die voor ons

onderzoek niet van belang zijn, zoals de Bundesschuldenverwaltung, het Bundesaufsichtsamt fiir das

Kreditwesen, het Bundesaufsichtsamt fiir das Versicherungswesen en het Bundesaufsichtsamt fiir den

Wertpapierhandel.
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Schema 1 Organisatie belastingautoriteiten

Oberste Behórde Bundesminister der Finanzen

Oberbehórden - Bundesamt fiir Finanzen

- Zolikriminalamt

Mittelbehárden Oberfinanzdirektionen

0rtliche Behárden Hauptzol1 mter

Zollamter

Grenzkontrollstellen

Zollkommissariate

Zollfahndungsamter
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van de Mittelbehárden nader geregeld, in § 12 tot en met 17 FVG die van de ártliche

Behárden.

De taken van het Bundesamt ftir Finanzen

Het Bundesamt fair Finanzen is belast met de volgende taken (voorzover voor dit

rapport van belang):

- het verkeer met bestuursorganen bij de administratieve samenwerking en

rechtshulp op het terrein van de belastingen buiten het bereik van het Finanz-

verwaltungsgesetz (§ 5 lid 1 onder 5 FVG);

- de centrale verzameling en verwerking van documenten over belastingbetrek-

kingen met het buitenland op aanwijzing van de minister (§ 5 lid 1 onder 6 FVG);

- de uitvoering van verordening 218/92 over de samenwerking tussen de over-

heidsorganen op het terrein van de indirecte belastingen (§ 5 lid 1 onder 9 FVG):

- het uitgeven van het identificatienummer dat bij de omzetbelasting van

belang is (§ 27a UStG);

- het aannemen van 'Zusammenfassenden Meldungen' (§ 18a UStG);

- de uitwisseling van opgeslagen gegevens met andere lidstaten;

- het beantwoorden van 'Einzelauskunftsersuchen' van andere lidstaten (het

voorbereidende onderzoek wordt door de Hauptzoll^mter uitgevoerd);

- het afgeven van schriftelijke verklaringen (Bescheinigungen) in het kader van de

uitvoering van artikel 15 nr. 10 van de zesde richtlijn 77/388/EEG, PbEG L. 145

(§ 5 lid 10 FVG).

De taken van het Zollkriminalamt

Het Zollkriminalamt ondersteunt de Zollfahndungs^mter bij hun taakvervulling op

grond van de Abgabenordnung en andere wetgeving. De taken van het Zollkriminal-

amt, op grond van § 5a lid 1 FVG (voorzover voor dit rapport van belang):
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- het verzamelen van gegevens en documenten voor de Zollfahndungsdienst, het

verwerken ervan en het informeren van de Zollfahndungsámter en andere

douanediensten over de ingewonnen en hen betreffende inzichten (§ 5a lid 1

onder 1 FVG);

- het verlenen van medewerking aan toezicht op het handelsverkeer op handels-

terreinen buiten het bereik van het Finanzverwaltungsgesetz; het Zollkriminal-

amt kan andere bestuursorganen van zijn inzichten op de hoogte stellen als dit

noodzakelijk is ter vervulling van de wettelijk omschreven taak van Zolldienst-

stellen of andere bestuursorganen bij het vergunnen, het toezicht of de straf-

vervolging op dit terrein (§ 5a lid 1 onder 2 FVG);

- contact onderhouden met buitenlandse bestuursorganen bij de uitvoering van

internationale ('zwischenstaatliche') overeenkomsten over de wederzijdse

bijstand van douaneadministraties, voorzover de minister van Financiën zijn

bevoegdheden terzake delegeert (§ 5a lid 1 onder 3 FVG).

De uitvoerende taken van het Zollkriminalamt zijn verdeeld over drie afdelingen:

Gruppe 1 (ondersteunende taken), Gruppe II (taken op grond van de wapenwetge-

ving) en Gruppe III (overige taken). Deze afdelingen zijn verder onderverdeeld in

Referaten. Het onder Gruppe III vallende Referat III 1 is belast met de overtredingen

van EG-marktordeningsregelingen, rechtshulp en administratieve bijstand, tenuit-

voerlegging (Vollstreckung) en de Zustellung.275

De taken van de Oberfinanzdirektionen

De Oberfinanzdirektion leidt de Finanzverwaltung van bond en land in een toe-

gewezen territoir (Oberfinanzbezirk). Elke Oberfinanzdirektion heeft een Zoll- und

Verbrauchsteuerabteilung. De Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung is een onderdeel

van de bond (Bundesabteilung) en wordt bemenst door bondsambtenaren. De

Oberfinanzdirektion is zowel bonds- als landsorgaan en is daarmee een gemengd

overheidsorgaan (')anuskápfige BehSrde'; zie Wolfgang 1996, p. 17).

De Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung geeft leiding aan de taak waarmee Haupt-

zoll^mter en Zollfahndungs^mter zijn belast. De Besitz- und Verkehrsteuerabteilung

geeft leiding aan de taakvervulling door Finanz^mter (§ 8 FVG). De Oberfinanz-

direktion wordt geleid door de Oberfinanzpr^sident, die zowel bonds- als lands-

ambtenaar is (§ 9 FVG). Zie schema 2.

brtliche Behórden

De Hauptzoll^mter zijn op grond van § 12 lid 2 FVG binnen het door de Bundes-

minister der Finanzen vastgestelde territoir (Bezirk) onder andere belast met uit-

voering van de douanewetgeving (Zólle), de taken in het kader van de Europese

275 Stand van zaken op 1 februari 1999.
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Schema 2 Organisatie en taken Oberfinanzdirektion

Oberfinanzdirektion (Oberfinanzpri3sident)

Bundesabteilung

Landesabteilung
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Zoll- und Leidinggeven aan

Verbrauchsteuerabteilung taakvervulling Hauptzollamter

en Zollfahndungsamter

Besitz- und Leidinggeven aan

Verkehrsteuerabteilung taakvervulling door

Finanzamter

Gemeenschap op het terrein van douanetoezicht op grensoverschrijdend goederen-

verkeer en het grenstoezicht zoals bedoeld in § 74 lid 3 Zollgesetz.

In § 17 lid 1 Zollverwaltungsgesetz is bepaald dat de organisatorische opbouw van

de Zollverwaltung zich richt naar het Finanzverwaltungsgesetz. In § 17 lid 2 Zoll-

verwaltungsgesetz is bepaald dat Dienststellen van de Zollverwaltung Zollbehárden

zijn in de zin van artikel 4 nr. 3 Communautair Douanewetboek; met uitzondering

van de 'Hauptzoll^mter fi r Pri_ifungen' zijn de Hauptzollámter en hun kantoren

douanekantoren in de zin van artikel 4, nr. 4 van het Communautair Douanewet-

boek. De Grenzaufsichtsdienst van de Zollverwaltung bewaakt het Duitse deel van

het EG-douanegebied en houdt toezicht op de grenszone (grenznaher Raum) en op

andere aan grenstoezicht onderworpen gebieden. Alle douanebeambten die werk-

zaam zijn in het grenstoezicht, waaronder die van de Wasserzolldienst, behoren tot

deze dienst (§ 17 lid 4 Zollverwaltungsgesetz).

In § 217 AO is bepaald dat de Finanzbehbrde bij de vaststelling van feiten die van

belang zijn voor de uitvoering van de douane- en accijnzenwetgeving personen kan

aanwijzen als belastinghulp (Steuerhilfsperson) die niet zelf belang hebben bij die

vaststelling.

De Finanz^mter zijn op grond van § 17 lid 2 FVG binnen het door de betrokken

oberste Landesbehórde bepaalde territoir onder andere belast met de uitvoering van

de belastingen - met uitzondering van de douaneheffingen (Zálle) en de op bonds-

wetgeving gebaseerde accijnzen - voorzover deze taak niet op grond van artikel 108

lid 4 eerste volzin GG aan de BundesfinanzbehSrden is overgedragen of op grond

van artikel 108 lid 4 tweede volzin GG aan Gemeinden of Gemeindeverb^nde. Bij

Rechtsverordnung kan de bevoegde landsregering in bepaalde gevallen de bevoegd-

heden van de Finanziimter wijzigen. Zie schema 3.
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Schema 3 Organisatie en taken &rtliche BehSrden

drtliche Behdrden

Hauptzoll^mter

Finanzí3mter

douanewetgeving

accijnzen

importheffingen

EG-douanetoezicht

grenstoezicht
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belastingen (met uitzondering van douaneheffingen,

bondsverbruiksbelastingen en aan bond of

Gemeinde/Gemeindeverbande overgedragen

belastingen)

Justitiële organisatie
Bij elk rechterlijk college hoort een Staatsanwaltschaft (§ 141 Gerichtsverfassungs-

gesetz).276 Bij de Oberlandesgerichte en de Landesgerichte wordt de functie uitge-

oefend door Staatsanwëlte of Amtsanw^lte (§ 142 Gerichtsverfassungsgesetz). De

Staatsanwaltschaft is onafhankelijk van de gerechten (§ 150 Gerichtsverfassungs-

gesetz). De ambtenaren van de Staatsanwaltschaft moeten handelen in overeen-

stemming met de dienstaanwijzingen van hun meerderen (§ 146 Gerichtsverfas-

sungsgesetz). De Bundesminister der Justiz heeft toezicht op en leiding over de

Generalbundesanwalt en de Bundesanwalte; de Landesjustizverwaltung heeft

toezicht op en leiding over de ambtenaren van het Openbaar Ministerie in het

betreffende land, en de eerste ambtenaren van het Openbaar Ministerie bij de

Oberlandesgerichte en de.landgerichten hebben toezicht op en leiding over de

ambtenaren in hun district.

De taak van de Steuer- en Zollfahndung, een Finanzbehárde, is onderzoek naar

strafbare en beboetbare belastingfeiten, de 'Ermittlung von Besteuerungsgrund-

lagen' ter gelegenheid van dat onderzoek en de 'Ermittlung unbekannter Steuerf^lle'

(§ 208 AO), De met de Steuerfahndung belaste afdelingen van de landelijke finan-

ciële autoriteiten (Landesfinanzbehárden) en de Zollfahndungs^mter beschikken op

grond van § 404 AO over de volgende bevoegdheden: opdracht geven tot inbeslag-

name, NotverauEerungen, doorzoekingen, Untersuchungen en overige maatregelen

volgens de regels uit de StrafprozeRordnung die gelden voor Hilfsbeamte der Staats-

anwaltschaft, en de bevoegdheden tot Durchsicht van de documenten van de

betrokkenen bij een doorzoeking. Daarnaast beschikken zij over de onderzoeks-

bevoegdheden van de belastingautoriteiten (Finanz^mter en Hauptzolldmter).

276 De functie wordt bij het Bundesgerichtshof uitgeoefend door de Generalbundesanwalt (bijgestaan door

Bundesanwálte), maar die heeft een ander soort taak.
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Bij het onderzoek naar de belastingschuld (Besteuerungsgrundlagen) ter

gelegenheid van dat naar strafbare en beboetbare strafbare feiten en het ontdekken

en onderzoeken van onbekende belastinggevallen gelden niet de beperkingen bij

deze bevoegdheden uit § 93 AO lid 1 derde volzin, § 93 AO lid 2 tweede volzin en § 97

AO lid 2 en 3. Van overeenkomstige toepassing zijn § 200 AO lid 1 eerste en tweede

volzin en § 200 AO lid 2 en 3 eerste en tweede volzin. § 393 AO geldt onverkort (zie

hierna).

4.1.3 Instrumentatie: controle, opsporing en vervolging

In het Duitse belastingrecht staan de onderzoeksplicht (Untersuchungsgrundsatz)277

van de belastingautoriteiten (§ 88 AO) en de medewerkingsplicht van de belasting-

plichtige (§ 90 AO) tegenover elkaar. De betrokken bepalingen luiden:

§ 88: (1) Die Finanzbehórde ermittelt den Sachverhalt von Amtswegen. Sie bestimmt

Art und Umfang der Ermittlungen; an das Vorbringen und an die Beweisantr^ge der

Beteiligten ist sie nicht gebunden. Der Umfang dieser Pflichten richtet sich nach den

Umstánden des Einzelfalles.

(2) Die Finanzbehórde hat alle fur den Einzelifail bedeutsamen, auch die fur die

Beteiligten gunstigen Umstande zu berucksichtigen.

§ 90: (1) Die Beteiligten sind zur Mitwirkung bei der Ermittlung des Sachverhaltes

verpflichtet. Sie kommen der Mitwirkungspflicht insbesondere dadurch nach, dag sie

die fiir die Besteuerung erheblichen Tatsachen vollstandig und wahrheitsgemí3R

offenlegen und die ihnen bekannten Beweismittel angeben. Der Umfang dieser

Pflichten richtet sich nach den Umst^nden des Einzelfalles.

(2) Ist ein Sachverhalt zu ermittein und steuerrechtlich zu beurteilen, der sich auf

Vorg^nge auBerhalb des Geltungsbereich dieses Gesetzes bezieht, so haben die

beteiligten diesen Sachverhalt aufzukl^ren und die erforderlichen Beweismittel zu

beschaffen. Sie haben dabei alle fiir sie bestehenden rechtlichen und tatsachlichen

Máglichkeiten auszuschópfen. Ein Beteiligter kann sich nicht darauf berufen, dag er

Sachverhalte nicht arifkl^ren oder Beweismittel nicht beschaffen kann, wenn er sich

nach Lage des Falles bei der Gestaltung seiner Verhaltnisse die Móglichkeit dazu

hatte beschaffen oder einraumen lassen kánnen.

Toezichtbevoegdheden (Uberwachung)

Behalve over de zojuist weergegeven algemene medewerkingsplicht beschikken de

belastingautoriteiten over de bevoegdheid om inlichtingen en inzage te vorderen

(§§ 93 en 97 AO) en plaatsen te betreden (§ 99 AO). De betrokken bepalingen luiden:

277 Vergelijk ook § 24 Verwaltungsverfahrensgesetz.
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§ 93: (1) Die Beteiligten und andere Personen haben der Finanzbehárde die zur Fest-

stellung eines fur die Besteuerung erheblichen Sachverhaltes erforderlichen Auskunf-

te zu erteilen. Dies gilt auch fur nicht rechtsfiëhige Vereinigungen, Vermdgensmassen,

Behï rden und Betriebe gewerblicher Art der Kárperschaften des óffentlichen Rechts.

Andere Personen als die Beteiligten sollen erst dann zur Auskunft angehalten werden,

wenn die Sachverhaltsaufklárung durch die Beteiligten nicht zum Ziele fihrt oder

keinen Erfolg verspricht.

(2) In dem Auskunftsersuchen ist anzugeben, woruber Auskunfte erteilt werden

sollen und ob die Auskunft fiber die Besteuerung des Auskunftspflichtigen oder fur

die Besteuerung anderer Personen angefordert wird. Auskunftsersuchen haben auf

Verlangen des Auskunftspflichtigen schriftlich zu ergehen.

(3) Die Auskunfte sind wahrheitsgem^R nach bestem Wissen und Gewissen zu

erteilen. Auskunftspflichtige, die nicht aus dem Gedí chtnis Auskunft geben kbnnen,

haben Bucher, Aufzeichnungen, Geschaftspapiere und andere Urkunden, die ihnen

zur Verfugung stehen, einzusehen und, soweit ni tig, Aufzeichnungen daraus zu

entnehmen.

(4) Der Auskunftspflichtige kann die Auskunfte schriftlich, mundlich oder fernmund-

lich erteilen. Die Finanzbehbrde kann verlangen, dag der Auskunftspflichtige schrift-

lich Auskunft erteilt, wenn dies sachdienlich ist.

(5) Die Finanzbehórde kann anordnen, dag der Auskunftspflichtige eine mundliche

Auskunft an Amtsstelle erteilt. Hierzu ist sie insbesondere dann befugt, wenn trotz

Aufforderung eine schriftfiche Auskunft nicht erteilt worden ist oder eine schriftliche

Auskunft nicht zu einer Klarung des Sachverhaltes gefOhrt hat. Absatz 2 Satz 1 gilt

entsprechend.

(6) Auf Antrag des Auskunftspflichtigen ist fiber die mundliche Auskunft an Amts-

steile eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift soli den Namen der

anwesenden Personen, den Ort, den Tag und den wesentlichen Inhalt der Auskunft

enthaften. Sie soli von dem Amtstrager, dem die mundliche Auskunft erteilt wird, und

dem Auskunftspflichtigen unterschrieben werden. Den Beteiligten ist eine Abschrift

der Niederschrift zu uberlassen.

.497.• (1) Die Finanzbehi rde kann von den Beteiligten und anderen Personen die

Vorlage von Bichern, Aufzeichnungen, Geschuftspapieren und anderen Urkunden

zur Einsicht und Prifung verlangen. Dabei ist anzugeben, ob die Urkunden fur die

Besteuerung des zur Vorlage Aufgeforderten oder fur die Besteuerung anderer

Personen benótigt werden. § 93 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Die Vorlage von Buchern, Aufzeichnungen, Geschí ftspapieren und anderen

Urkunden soli in der Regel erst dann verlangt werden, wenn der Vorlagepflichtige

eine Auskunft nicht erteilt hat, wenn die Auskunft unzureichend ist oder Bedenken

gegen ihre Richtigkeit bestehen. Diese Einschrí nkungen geiten nicht gegenuber dem

Beteiligten, soweit dieser eine steuerfiche Vergunstigung geltend macht, oder wenn
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die Finanzbehárde eine Aul3enprufung nicht durchfihren will oder wegen der

erheblichen steuerlichen Auswirkungen eine baldige Kl^rung fi r geboten halt.

(3) Die Finanzbehárde kann die Vorlage der in Absatz 1 genannten Urkunden an

Amtsstelle verlangen oder sie bei deur Vorlagepflichtigen einsehen, wenn dieser

einverstanden ist oder die Urkunden fur eine Vorlage an Amtsstelle ungeeignet sind.

§ 147 Abs. 5 gilt entsprechend.

§ 99: (1) Die von der Finanzbehárde mit der Einnahme des Augenscheins betrauten

Amtstr^ger und die nach den §§ 96 und 98 zugezogenen Sachverstandigen sind

berechtigt, Grundsticke, Raume, Schiffe, umschlossene Betriebsvorrichtungen und

áhnliche Einrichtungen wi3hrend der ublichen Geschafts- und Arbeitszeit zu betreten,

soweit dies erforderlich ist, uur im Besteuerungsinteresse Feststellungen zu treffen.

Die betroffenen Personen sollen angemessene Zeit vorher benachrichtigt werden.

Wohnr^ume durfen gegen den Willen des Inhabers nur zur Verhitung dringender

Gefahren fir die áffentliche Sicherheit und Ordnung betreten werden.

(2) MaRnahmen nach Absatz 1 durfen nicht zu dem Zweck angeordnet werden, nach

unbekannten Gegenst^nden zu forschen.

In een aantal gevallen heeft de betrokkene het recht om geen gevolg te geven aan

een inlichtingen- of inzagevordering.278 Personen met een persoonlijke betrekking

tot de belastingplichtige (Angehárige) hebben zo'n recht met betrekking tot deze

belastingplichtige, voorzover het niet de eigen belastingplicht betreft (§ 101 juncto

§ 15 AO), net als bepaalde functioneel geheimhouders (§ 102 AO). Ook als mede-

werking de betrokkene zou blootstellen aan strafrechtelijke vervolging, kan deze een

beroep doen op zo'n recht.

De betrokken § 103 AO luidt: 'Personen, die nicht Beteiligte und nicht fur einen

Beteiligten auskunftspflichtig sind, kánnen die Auskunft auf solche Fragen ver-

weigern, deren Beantwortung sie selbst oder einen ihrer Angehárigen (§ 15) der

Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz fiber

Ordnungswidrigkeiten aussetzen wurde. Ober das Recht, die Auskunft zu ver-

weigern, sind sie zu belehren. Die Belehrung ist Aktenkundig zu machen.'

In § 105 AO wordt verduidelijkt dat de zwijgplicht van bepaalde ambtenaren, bij-

voorbeeld die van de Deutsche Bundesbank en staatsbanken, niet geldt tegenover

de belastingautoriteiten.

In § 193 AO is bepaald dat een controle ter plaatse (AuEenpri fung) is toegestaan bij

belastingplichtigen die een onderneming voeren of het vrije beroep uitoefenen.279

Bij andere belastingplichtigen is deze controle alleen toegestaan voorzover het

278 Het neuro-teneturbeginsel is in Duitsland een algemeen rechtsbeginsel dat in beginsel betrekking heeft

op elke zichzelf belastende handeling. Zie bijvoorbeeld Reifi 1987 en Hellmann 1995.

279 Letterlijk: 'die einen gewerblichen oder land- und forstwirtschaftlichen Betrieb unterhalten oder die

freiberuflich tiitig sind'.
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onderzoek betrekking heeft op de verplichting van deze belastingplichtige om voor

rekening van een ander belastingen in te houden en af te dragen,280 of wanneer de

voor de vaststelling van de belasting noodzakelijke omstandigheden opheldering

behoeven en een administratieve controle naar aard en omvang van de te contro-

leren materie niet doelmatig is.

De controle moet plaatsvinden in het kader van het onderzoek naar voor de belas-

ting relevante omstandigheden van de belastingplichtige. Het kan zijn dat de con-

trole betrekking heeft op meer belastingsoorten of meer belastingperioden. Ook kan

ze zich beperken tot bepaalde omstandigheden (Sachverhiilte). Bij een vennoot-

schap (Personengesellschaft) kan de controle zich alleen uitstrekken over de

belastinggegevens van de vennoten (Gesellschafter), voorzover die gegevens van

belang zijn voor de te controleren 'einheitlichen Feststellungen'. § 193 AO luidt:

§ 193: (1) Eine Augenprilfung ist zulassig bei Steuerpflichtigen, die einen gewerb-

lichen oder land- und forstwirtschaftlichen Betrieb unterhalten oder die freiberuflich

tatig sind.

(2) Bei anderen als den in Absatz 1 bezeichneten Steuerpflichtigen ist eine AuRen-

prilfung zulassig,

1. soweit sie die Verpflichtung dieser Steuerpflichtigen betrifft, fiir Rechnung eines

anderen Steuern zu entrichten oder Steuern einzubehalten und abzufiihren oder

2. wenn die fur die Besteuerung erheblichen Verh^ltnisse der Aufkl^rung bedilrfen

und eine Priifung an Amtsstelle nach Art und Umfang des zu prufenden Sach-

verhaltes nicht zweckma(3ig ist.

De bevoegde belastingautoriteit bepaalt de omvang van de Aul3enprilfung in een

Pri fungsanordnung die schriftelijk en voorzien van de mededeling van de rechts-

bescherming die daartegen mogelijk is (Rechtsbehelfsbelehrung: § 356 AO), moet

worden bekendgemaakt. Een AuEenpri fung is ook toegestaan indien die uitsluitend

is bedoeld om vast te stellen of er belastingen worden ontdoken (Steuerhinterzie-

hung, het strafbare feit van § 370 AO) of indien er sprake is van Leichtfertige Steuer-

verki rzung (de Ordnungswidrigkeit van § 378 AO).281 Er treedt dan een langere

beslissingstermijn in werking: op grond van § 171 lid 4 eerste volzin AO wordt deze

geschorst tot het moment waarop onherroepelijk is beslist over een voor beroep

vatbare beslissing in het kader van de AuEenprf fung. Het is niet zo dat Augen-

pri fung en Steuerfahndung elkaar uitsluiten:282 'Es ist eine Frage der Zweckm^l3ig-

keit und Praktikabilit^t und nicht der rechtlichen Zul^ssigkeit, mit welchen Mitteln

280 Letterlijk: 'fair Rechnung eines anderen Steuern zu entrichten oder Steuern einzubehalten und

abzufiihren'.

281 Bundesfinanzhof (BFH), BStBI. 88, 113.

282 BFH BStBI. 88, 113.
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oder auf welche Weise das Finanzamt seiner Ermittlungspflicht bei Verdacht einer

Steuerstraftat nachkommt.'283

De AuRenprufer moet bij een verdenking van een strafbaar belastingfeit de straf-

vervolging starten en een strafproces inleiden (§ 386 AO): 'Es ist durchaus zulítssig,

dag ErmittlungsmaEnahmen des Aul3enprifers eine Doppelfunktion haben, n^m-

lich die Ermittlung des steuerlichen und des strafrechtlichen Sachverhalts. Durch

die Einleitung des Strafverfahrens werden die Befugnisse des Finanzamtes nicht

berihrt.'284 Het staat de belastingautoriteiten vrij het meest doelmatige middel in

te zetten: het kan doelmatig en zinvol zijn om ook bij verdenking van een strafbaar

belastingfeit een AuEenprufung te doen. De AuEenprifung is ook toegelaten om

gevolg te geven aan een internationaal bijstandsverzoek. Bij douanezaken dient te

worden bedacht dat in artikel 78 van het Communautair Douanewetboek een

zelfstandige grondslag is neergelegd voor een Au(3enprifung bij een bedrijf. Deze

bepaling overlapt de regeling in § 193 Ao e.v. dus gedeeltelijk. De bepalingen uit

de AO blijven overigens toch nog van belang voor het douanetoezicht dat zich niet

uitsluitend - zoals artikel 78 van het Communautair Douanewetboek - op Zoll-

anmeldungen richt.285

In artikel 3.2.3 van het Merkblatt zur zwischenstaatlichen Amtshilfe durch Aus-

kunftsaustausch in Steuersachen is overigens bepaald dat een AuEenprifung uit-

sluitend om te voldoen aan een internationaal bijstandsverzoek niet is toegelaten:

'Zur erledigung eines Auskunftsersuchens kann eine Augenpriifung unter den

Voraussetzungen des § 193 AO nur bei einem am auslandischen Besteuerungs-

verfahren Beteiligten durchgefuhrt werden (z.B. der Wohnsitzstaat ersucht urn

Prifung der deutschen Betriebsst^tte eines auslandischen Steuerpflichtigen), nicht

aber bei einer anderen Person. Ermittlungen sind in Verbindung mit einer Augen-

prufung máglich, die aus anderen Grinden durchgefuhrt wird. Eine AuEenprifung

ist unter den Voraussetzungen des §§ 193, 194, 208 AO bei einer anderen Person

allerdings dann zul^ssig, wenn sich aus dem Auskunftsersuchen Anhaltspunkte

dafi r ergeben, dag ein Sachverhalt bei der Besteuerung dieser Person unzutreffend

behandelt wurde.'

In § 209 AO wordt omschreven wat het voorwerp is van het douanetoezicht (zollamt-

liche Oberwachung, Steueraufsicht): het grensoverschrijdende goederenverkeer en

het goederenverkeer in de vrijhandelzones (Freizonen en Freilagern), alsmede de

'Gewinnung und Herstellung, Lagerung, Befórderung und gewerbliche Verwendung'

van accijnsplichtige goederen (verbrauchsteuerpflichtiger Waren) en de handel in

deze goederen (§ 209 lid 1 AO). In § 209 lid 2 AO wordt daaraan nog toegevoegd: de

283 Riisken, § 193 aantekening 4.

284 Risken, § 193 aantekening 4.

285 Riisken, § 193 aantekening 1.
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verzending (Versand), uitvoer (Ausfuhr), opslag (Lagerung), gebruik (Verwendung),

vernietiging (Vernichtung), Veredelung, Umwandlung en overige bewerkingen of

verwerkingen van goederen in een Zoll- of Verbrauchsteuerverfahren en de produc-

tie en uitvoer van goederen waarvoor aanspraak wordt gemaakt op een toelating

(ErlaE), een Erstattung of Vergi.itung van douanerechten of accijnzen.

De ambtenaren van de Finanzbehórde hebben de Nachschau-bevoegdheid (waar-

neming ter plaatse): de bevoegdheid om tijdens de bedrijfs- en arbeidstijden ter-

reinen en ruimten te betreden van personen die zelfstandig een onderneming of

beroep uitoefenen en die aan het fiscaal toezicht zijn onderworpen ('denen ein der

Steueraufsicht unterliegender Sachverhalt zuzurechnen ist'), om onderzoekingen

te verrichten en vaststellingen te doen die voor de uitvoering van de belasting-

wetgeving van belang kunnen zijn (§ 210 lid 1 AO). Als een op feiten gebaseerd

vermoeden bestaat dat zich op het terrein of in de ruimte smokkelwaar of 'nicht

ordnungsgem^l3 versteuerte verbrauchsteuerpflichtige Waren' bevinden of dat er

anderszins voorschriften of verordeningen (Anordnungen) worden overtreden

waarop het belastingtoezicht betrekking heeft, is de Nachschau-bevoegdheid niet

in tijd begrensd (Verdachtsnachschau).

De ambtenaren van de Finanzbehárde hebben voorts de bevoegdheid om in het

kader van een naar tijd en plaats beperkte controle schepen en andere vervoer-

middelen te doen stilhouden die op grond van uiterlijke kenmerken handelsdoelen

lijken te dienen. De betrokkenen moeten zich legitimeren en de herkomst van de

goederen verklaren; ze dienen in het bijzonder inzage te geven in vrachtbrieven en

andere vervoersdocumenten, ook van niet-belastingrechtelijke aard. Wanneer daar-

door of op een andere manier feiten bekend worden die het vermoeden wettigen dat

er accijnsplichtige goederen worden meegevoerd, dan kunnen de ambtenaren de

meegevoerde goederen onderzoeken en alle vaststellingen doen die voor de uit-

voering van de belastingwetgeving noodzakelijk kunnen zijn. De betrokkenen

moeten dan de herkomst van de accijnsplichtige goederen aangeven, ze moeten

dulden dat er zonder vergoeding monsters worden genomen en zij moeten de

noodzakelijke hulp bieden (§ 210 lid 3 AO). Als de vaststellingen bij het belasting-

toezicht hiertoe aanleiding geven, dan kan zonder Pri fungsanordnung (vergelijk

§ 196 AO) vooraf worden overgegaan op een Auf3enpri fung op grond van § 193 AO

(§ 210 lid 4 AO).286

Iedereen die te maken krijgt met een maatregel in het kader van belastingtoezicht is

verplicht om op vordering van de belastingambtenaren inzage te geven in aanteke-

ningen (Aufzeichnungen), boeken, zakelijke documenten (Geschditspapiere) en

andere papieren (Urkunden) over de aan het belastingtoezicht onderworpen materie

('der Steueraufsicht unterliegenden Sachverhalte') en de aankoop (Bezug) en ver-

286 In § 210 lid 5 AO is de handelwijze geregeld voor gevallen waarin de Nachschau betrekking heeft op

dienstgebouwen of inrichtingen van het Duitse leger.
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koop (Absatz) van douaneheffings- of accijnsplichtige goederen. Daarnaast zijn

betrokkenen onderworpen aan de plicht om inlichtingen te geven en de voor de

uitvoering van het belastingtoezicht noodzakelijke hulp te bieden (§ 211 AO).287

140

Bedrijven en ondernemingen waarvan de eigenaar of leidinggevende wegens belas-

tingontduiking (Steuerhinterziehung), een poging daartoe of deelname daaraan

onherroepelijk is bestraft, kunnen op hun kosten aan bijzondere toezichtmaatrege-

len worden onderworpen als dat noodzakelijk is ter verzekering van doelmatig

belastingtoezicht. Ze mogen in het bijzonder worden geconfronteerd met aanvul-

lende aanschrijvingen, meldingsplichten, de verzegeling (sichere VerschluE) van

ruimten, containers (Beh^ltnisse) en apparaten en vergelijkbare maatregelen (§ 213

AO). Wie zich bij vervulling van zijn verplichtingen in het kader van het belasting-

toezicht door een werknemer van zijn bedrijf of onderneming wenst te laten ver-

tegenwoordigen, behoeft toestemming van de belastingautoriteit. Dit geldt niet voor

de importheffingen (Eingangsabgaben)288 in samenhang met de douaneafhandeling

(§ 214 AO). Op grond van § 215 AO zijn de belastingautoriteiten bevoegd om bepaal-

de, in de bepaling omschreven goederen veilig te stellen door het wegnemen ervan

(Wegnahme) of door verzegeling. Deze bevoegdheid geldt ook als de goederen eerst

in een strafprocedure in beslag zijn genomen en pas dan aan de belastingautoritei-

ten ter beschikking zijn gesteld (§ 215 lid 1 laatste volzin AO). Van de veiligstelling

dient een verslag (Niederschrift) te worden opgemaakt; als ze bekend zijn, dient

de veiligstelling aan de betrokken personen (eigenaar, bezitter) te worden mede-

gedeeld. In § 216 AO is de eigendomsverkrijging geregeld van deze goederen door

de bond.

In § 10 lid 1 Zollverwaltungsgesetz (ZVG) is bepaald dat de werknemers (Bedienste-

ten) van de Zollverwaltung naast de bevoegdheden in § 209 tot en met 211 AO in de

'grenznaher Raum' beschikken over de bevoegdheden om personen en vervoer-

middelen (Befdrderungsmittel) te doen stilhouden. De 'grenznaher Raum' is een

grensstrook van dertig kilometer vanaf het Duitse deel van de EG-douanegrens en

vijftig kilometer vanaf de zeegrens van het EG-douanegebied.289 De betrokken

personen moeten zich legitimeren en de bestuurder van een vervoermiddel dient

287 In § 212 wordt de bevoegdheid aan het BMF geattribueerd om uitvoeringsvoorschriften (Durch-

fuhrungsvorschriften) vast te stellen. Op deze grondslag is inderdaad een aantal Verordnungen

vastgesteld. Zie Risken, § 212.

288 Dit zijn douaneheffingen. De definitie van het Bundesfinanzhof: 'Eingangsabgaben sind Sffentl.-rechtl.

Abgaben die der Deckung des Finanzbedarfs der áffentlichen Hand dienen und von eingefi hrten Waren

anlá131. der Bewegung fiber die Zollgrenze erhoben werden' (BFH 118, 492ff., 497).

289 § 14 lid 1 Zollverwaltungsgesetz: 'Der grenznahe Raum erstreckt zich am deutschen Teil der Zollgrenze

der Gemeinschaft bis zu einer Tiefe von 30 Kilometern, von der seerwiirtigen Begrenzung des Zoll-

gebiets der Gemeinschaft an bis zu einer Tiefe von 50 Kilometern. Das Bundesministerium der

Finanzen wird ermiiachtigt, zur Sicherung der Zollbelange durch Rechtsverordnung den grenznahen

Raum auszudehnen, soweit die zolamtliche 0berwachung dies erfordert.'
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op vordering zijn vervoermiddel te stoppen en de vervoerspapieren te tonen. Op

vordering moet de douanebeambten de gelegenheid worden gegeven aan en van

boord te gaan. Bagage, vervoermiddelen en de lading kunnen ter plaatse (an Ort

und Steile) of op een andere geschikte plaats worden onderzocht om de naleving

(Einhaltung) van de douanevoorschriften na te gaan. De betrokkenen moeten op

vordering aangeven wat de herkomst is van de goederen, ze moeten dulden dat er

zonder vergoeding monsters worden genomen ('die Entnahme von unentgeltlichen

Proben zu duiden') en ze moeten de naar omstandigheden noodzakelijke medewer-

king bieden.

In § 10 lid 2 ZVG is bepaald dat § 10 lid 1 ZVG ook geldt voor naar plaats en tijd

beperkte controles buiten de 'grenznaher Raum' als het redelijk vermoeden (Grund

zu der Annahme) bestaat dat aan douanetoezicht onderworpen goederen worden

meegevoerd.290 Als er voldoende aanleiding bestaat om aan te nemen dat iemand

wederrechtelijk goederen meevoert die aan douanetoezicht zijn onderworpen, dan

kan deze worden staande gehouden en op een daartoe geëigende plaats aan het

lichaam worden onderzocht. Kan dit onderzoek aan het lichaam het schaamtegevoel

raken (verletzen), dan wordt het onderzoek overgedragen aan een beambte die het

gelijke geslacht heeft als de te onderzoeken persoon. Als er toereikende aanleiding

is om te denken dat de staande gehouden persoon wapens in of onder de kleding

verborgen houdt, dan kan deze ter plaatse worden doorzocht.

Op grond van § 10 lid 4 ZVG mogen de douanebeambten postpakketten openen en

onderzoeken (pri fen) die op grond van § 5 lid 1 ZVG door de Deutsche Post AG zijn

overgegeven. In § 10 lid 5 ZVG is bepaald dat het grondrecht op bescherming van

de persoonlijke vrijheid (artikel 2 lid 2 GG), het brief- en postgeheim (artikel 10 GG)

en het grondrecht op onschendbaarheid van de woning (artikel 13 lid 1 GG) met

de uitoefening van de bevoegdheden in § 10 lid 1 tot en met 4 ZVG mogen worden

beperkt. § 11 ZVG (Oberholung) luidt: 'Im Rahmen der Erfassung des Warenverkehrs

kann durch Oberholung am Ort der Gestellung gepri ft werden, ob Nichtgemein-

schaftswaren eingefi hrt worden sind oder ob der Gestellungspflicht vollst^ndig

gent gt worden ist. Stehen dafi r erforderliche Einrichtungen am Amtsplatz oder

einem anderen fiir die Gestellung zugelassenen Ort nicht zur Verfugung, so kann fi r

die Oberholung der nachste geeignete Ort bestimmt werden' (Witte en Wolffgang

1998, p. 67-69).

In § 12 ZVG is geregeld dat de douanebeambten - behoudens andere wettelijke

regelingen - de goederen en het bijbehorende dossier (Verwaltungsvorg^nge)

290 'Fiir 6rtlich und zeitlich begrenzte Kontrollen aulterhalb des grenznahen Raumes gilt Absatz 1, wenn

Grund zu der Annahme besteht, dag Waren, die der zollamtlichen 0berwachung nach dem gernein-

schaftlichen Zollrecht oder diesem gesetz unterliegen, von Personen oder in Befdrderungsmittein

mitgefiihrt werden.'
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overgeven aan het Openbaar Ministerie of het bestuurlijke orgaan dat bevoegd is om

bestuurlijke boeten op te leggen als er tijdens de uitoefening van douanetoezicht

toereikende aanwijzingen (zureichende tatsachliche Anhaltspunkte) zijn - die ook

niet bij een nadere controle worden ontkracht - dat deze goederen in strijd met in-,

door- of uitvoerverboden werden meegevoerd.

In § 13 ZVG zijn de vervreemding en zekerstelling (Wegnahme of Verfi gungsverbot)

ten behoeve van die vervreemding geregeld. De voorschriften uit de Abgabenord-

nung over het te gelde maken van in beslag genomen goederen (Verwertung gepfan-

deter Sachen) zijn van overeenkomstige toepassing. De verboden en beperkingen

moeten in acht worden genomen en de betrokkene moet voorafgaand aan de ver-

vreemding worden gehoord. Het bevel (Anordnung) en de plaats en de tijd van de

vervreemding (Ver^uI erung) moeten hem zoveel mogelijk worden medegedeeld.

In § 14 lid 2 ZVG is bepaald dat douanebeambten in de grenszone (grenznaher

Raum) percelen mogen betreden en berijden, met uitzondering van gebouwen. Het

Hauptzollamt mag vorderen dat grondeigenaars en -bezitters een grenspad vrijlaten

en dat zij bij omheiningen doorgangen (Durchlí3sse oder Oberg^nge) maken of

sloten (Wassergr^ben) overbruggen. Op eigen kosten kan het Hauptzollamt boven-

dien grenspaden, doorgangen, overgangen of bruggen maken of verbeteren. In § 15

ZVG is een aantal bijzondere bepalingen met betrekking tot de inrichting en bebou-

wing van de gronden in de nabijheid van het Duitse deel van het Europese douane-

gebied opgenomen. In § 16 is een onteigeningsbevoegdheid ter ondersteuning van

§ 14 ZVG geregeld.

De met de Steuerfahndung belaste Dienststellen van de Landesfinanzbehdrden en

de Zollfahndungs^mter bezitten de bevoegdheden omschreven in § 404.tweede

volzin AO, evenals de bevoegdheden waarover de Finanz^mter (Hauptzoll^mter)

beschikken. Bepaalde beperkingen die wel voor de laatstgenoemde ambtenaren

gelden, gelden niet voor deze Fahndungs^mter.

In § 404 AO is bepaald dat de Zollfahndungsiimter en de met de Steuerfahndung

belaste Dienststellen van de Landesfinanzbehdrden, waaronder hun ambtenaren,

in het Strafverfahren wegens Steuerstraftaten dezelfde rechten en plichten hebben

als die van de bestuursorganen en ambtenaren van de politie (Polizeidienst) op

grond van de Strafprozegordnung (StPO). Alleen de Dienststellen van de Landes-

finanzbehdrden hebben ook nog de bevoegdheden van § 399 Abs. 2 tweede volzin

en de bevoegdheden met betrekking tot 'Durchsicht der Papiere des von der Durch-

suchung Betroffenen' (§ 110 Abs. 1 StPO).

Opsporingsbevoegdheden (Ermittlungsverfahren, Strafverfahren)

Bij het onderzoek naar strafbare feiten kunnen de fiscale autoriteiten en het

Openbaar Ministerie ofwel zelf allerlei onderzoekshandelingen verrichten ofwel die

handelingen door de ambtenaren van politiediensten of de Steuerfahndung laten

verrichten (§ 161 StPO). Daartoe behoort natuurlijk het horen van de verdachte
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(Beschuldigte) en de getuigen (§ 133 e.v. en § 161a StPO). Daarnaast hebben de

belastingautoriteiten (StraBu-stellen), het Openbaar Ministerie en de Steuer- en

Zollfahndung als'Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft' de beschikking over de

volgende bevoegdheden (zie Seer 1998, p. 998-1000):

- in beslag nemen van voorwerpen (§ 94 StPO);

- doorzoeking (§ 102 en 103 StPO);291

- ter gelegenheid van een observatie met een technisch middel opnamen maken

(§ 1000 StPO);292

- vorlaufige Festnahme (§ 127 e.v. StPO).

De StraBu-stellen van de belastingautoriteiten, het Openbaar Ministerie en de

Steuer- en Zollfahndung zijn bij fiscale strafbare feiten alleen bevoegd tot het in

beslag nemen van zaken, het doorzoeken of de vorlaufige Festnahme als er sprake

is van 'Gefahr im Verzuge' (§ 98 lid 1 § 105 lid 1 en § 127 lid 2 StPO).293 Als daarvan

geen sprake is, is alleen de Ermittlungsrichter bevoegd. Het Openbaar Ministerie

en de StraBu-stellen zijn bevoegd om deze rechter daarvoor te benaderen (§ 162

StPO).

De Untersuchungshaft (§ 112 e.v. StPO) kan uitsluitend door de rechter worden

bevolen. Het Openbaar Ministerie of de in zijn plaats optredende StraBu-stellen

(maar niet de Steuer- of Zollfahndung) van de financiële autoriteiten kunnen

daartoe de rechter benaderen. Het laatste moment waarop de strafvervolgings-

bevoegdheid overgaat op het Openbaar Ministerie, is het moment waarop het

Haftbefehl wordt afgegeven (§ 386 lid 3 AO).

Bevoegdheden in het Bufgeldverfahren

De bepalingen van de algemene wetten op het terrein van het strafrecht, met name

de StrafprozeEordnung en het Gerichtsverfassungsgesetz, zijn van overeenkomstige

toepassing op de boeteprocedure (§ 46 lid 1 Gesetz liber Ordnungswidrigkeiten/

OWiG). De boeteprocedure is in het Duitse recht op dit terrein overigens van gering

praktisch belang. De vervolgingsautoriteiten hebben dezelfde rechten en plichten

in de boeteprocedure als in de strafprocedure (§ 46 lid 2 OWiG). Dat betekent dat de

291 Bij deze bevoegdheid worden op grond van de doelstelling de Ergreifungsdurchsuchung en Ermitthutgs-

durchsuclntngonderscheiden. Dat zijn respectievelijk een doorzoeking die erop gericht is de verdachte

te vinden en een doorzoeking die erop gericht is bewijsmiddelen te vinden. In § 102 SIPO is de door-

zoeking bij de verdachte geregeld, in § 103 StPO de doorzoeking bij derden. Aan de laatste variant

worden zwaardere eisen gesteld.

292 Het is overigens niet toegestaan om ter opsporing van fiscale strafbare feiten het besloten gesproken

woord af te luisteren met een telefoontap (Telefonuberwachung) of met andere technische middelen,

zoals afluisterapparaten (Wanze). Een afluisteractie (Lauschangriff) is evenmin toegelaten. Zie § 100a

Stpo.

293 Daarvan is sprake als:'(...) die an sich erforderliche richterlicheAnordnung nicht eingeholt werden

kans, ohne dag der Zweck der Ma8nahme gefshrdet wird' (Seer 1998, p. 1000). Zie ook Kleinknecht en

Meyer-GoEner 1997, § 98, randnummer 6.
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bevoegdheden van het Openbaar Ministerie in de strafprocedure op grond van de

Strafprozelordnung toekomen aan de bestuursorganen die op grond van het Gesetz

liber Ordnungswidrigkeiten bevoegd zijn om in de boeteprocedure te vervolgen (§

35 OWiG).294 Dit betekent echter niet dat alle bepalingen uit de StrafprozeEordnung

van toepassing zijn: bepaalde bevoegdheden zijn naar hun aard beperkt tot strafbare

feiten. Zo zijn de volgende bevoegdheden uit de Strafprozefordnung niet van

toepassing:

- de sectie (Leichenschau) in § 87-91 StPO;

- de Rasterfahndung in § 98a en 98b StPO;

- de telecommunicatietap (Oberwachung des Telekommunikationsverkehrs) in

§ 100 en 100b StPO;

- het afluisteren en opnemen van het niet in de openbaarheid gesproken woord

in § 100c lid 1 onder 2 StPO;

- het inzetten van infiltranten en informanten (verdeckte Ermittler), op grond

van § 110a-110e StPO;

- de inrichting van Kontrollstellen, op grond van § 111 StPO;

- de voorlopige intrekking van het rijbewijs, op grond van § lila StPO;

- de Schleppnetzfahndung (§ 163d StPO);

- het voorlopige beroepsverbod, op grond van § 132a StPO.295

Ook voor het Duitse boeterecht geldt het evenredigheidsbeginsel (Grundsatz der

Verh^ltnismá)3igkeit), zij het dat dit beginsel in Duitsland grondwettelijk verankerd

is. Dat betekent dat de uitoefening van bepaalde bevoegdheden uit de StrafprozeE-

ordnung die op grond van § 46 OWiG in beginsel ook aan de bevoegde autoriteiten in

de boeteprocedure toekomen, in de strafprocedure wel maar in de boeteprocedure

niet is toegelaten. De op basis van de bevoegdheid toegestane maatregel moet niet

alleen toereikend en noodzakelijk zijn, ze mag ook niet buiten verhouding tot het

belang van de zaak en de graad van de verdenking staan.296 Er moet met andere

woorden een redelijke verhouding zijn tussen doel en middel van de handeling en

de ingrijpendheid ervan enerzijds en het achterliggende belang (Bedeutung) van de

procedure anderzijds. Bij deze belangenafweging moeten alle (persoonlijke en

feitelijke) omstandigheden van het concrete geval worden betrokken.297 Dat geldt

294 De bepaling luidt: '(1) FOr die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten ist die Verwaltungsbeh&rde

zustiindig, soweit nicht hierzu nach diesem Gesetz die Staatsanwaltschaft oder an ihrer Stelle fOr

einzelne Verfolgungshandlungen der Richter berufen ist. (2) Die Verwaltungsbehórde ist auch fiir die

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zustandig, soweit nicht hierzo nach diesem Gesetz das Gericht

berufen ist.'

295 GShler 1998, § 46 aantekening 3, randnummer 8.

296 G&hler 1998, § 46, aantekening 3, randnummer 9. De auteur verwijst naar BVerGE 27, 211, 219 e.v.; 16,

194, 202; 17, 108 en 117.

297 BVerGE 27, 211, 219 e.v.
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niet alleen voor de beslissing om de bevoegdheid toe te passen (Anordnung) maar

ook voor de feitelijke uitvoering ervan.

4.1.4 Buitengerechtelijke afdoening

In § 398 AO is bepaald dat de Staatsanwaltschaft ook zonder toestemming van het

bevoegde gerecht kan afzien van de vervolging van belastingontduiking (Steuer-

hinterziehung), belastingheling (Steuerhehlerei: § 374 AO) en bepaalde gevallen van

begunstiging298 waarbij sprake is van 'geringwertige Steuerverki rzung' of een gering

gevraagd belastingvoordeel, indien de schuld van de dader gering is en er geen

algemeen vervolgingsbelang bestaat. De bepaling derogeert aan § 153 StPO over

de Nichtverfolgung von Bagatelsachen,299 die als volgt luidt:

§ 153: (1) Hat das Verfahren ein Vergehen zum Gegenstand, so kann die Staats-

anwaltschaft mit Zustimmung des fiir die Eróffnung des Hauptverfahrens zusti3n-

digen Gerichts von der Verfolgung absehen, wenn die Schuld des Taters als gering

anzusehen ware und kein óffentliches Interesse an der Verfolgung besteht. Der

Zustimmung des Gerichts bedarf es nicht bei einem Vergehen, das nicht mit einer im

Mindestmag erhóhten Strafe bedroht ist und bei dem die durch die Tat verursachten

Folgen gering sind.

(2) Ist die Klage bereits erhoben, so kann das Gericht in jeder Lage des Verfahrens

unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft

und des Angeschuldigten das Verfahren einstellen. Der Zustimmung des Angeschul-

digten bedarf es nicht, wenn die Hauptverhandlung aus den in § 205 angefuhrten

Grunden nicht durchgefiihrt werden kann oder in den Fallen des § 231 Abs. 2 und der

§§ 232 und 233 in seiner Abwesenheit durchgefuhrt wird. Die Entscheidung ergeht

durch Beschlug. Der BeschluR ist nicht anfechtbar.

Deze bepaling uit de Strafprozef3ordnung blijft evenwel van belang voor de niet in

§ 398 AO genoemde strafbare feiten: Bannbruch en Wertzeichenf^lschung. Van groter

gewicht zijn in de praktijk § 153a, 153b en 154 StPO,300 die (voorzover van belang) als

volgt luiden:

§ 153a (1) Mit Zustimmung des fur die Eróffnung des Hauptverfahrens zust^ndigen

Gerichts und des Beschuldigten kann die Staatsanwaltschaft bei einem Vergehen

vorl^ufig von der Erhebung der óffentlichen Klage absehen und zugleich dem

Beschuldigten Auflagen und Weisungen erteilen, wenn diese geeignet sind, das

298 Namelijk begunstiging van personen die de volgende strafbare feiten hebben gepleegd: Steuerhinter-

ziehung, Bannbruch (op grond van § 372 lid 2 en § 373 AO) en Steuerhehlerei.

299 Gast-de Haan, § 398 aantekening 1: '§ 398 gekt dateer nunmehr ins Leere, soweit er enger gefagt ist.' Zie

ook Franzen en Gast-de Haan 1996, p. 810-811.

300 § 153c (Nichtverfolgung von Auslandstaten), 153d (Absehen von der Verfolgung aus politischen

Gr(inden) en 153e StPO (Absehen von Klage bei t9tiger Reue) blijven hier onbesproken.
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dffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen, und die Schwere der

Schuld nicht entgegensteht. Als Auflagen oder Weisungen kommen insbesondere in

Betracht,

1. zur Wiedergutmachung des durch die Tat verursachten Schatlens eine bestimmte

Leistung zu erbringen,

2. einen Geldbetrag zugunsten einer gemeinnutzigen Einrichtung oder der Staats-

kasse zij zahlen,

3. sonst gemeinnutzige Leistungen zu erbringen,

4. Unterhaltspflichten in einer bestimmten Hóhe nachzukommen oder

5. sich ernsthaft zu bemuhen, einep Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen

(Tater-Opfer-Ausgleich) und dabei seine Tat ganz oder zum uberwiegenden Teil

wieder gut zu machen oder deren Wiedergutmachung zu erstreben, oder

6. an einero Aufbauseminar nach § 2b Abs.2 Satz 2 oder § 4 Abs.8 Satz 4 des

Stragenverkehrsgesetzes teilzunehmen.

Zur Erfullung der Auflagen und Weisungen setzt die Staatsanwaltschaft dem Beschul-

digten eine Frist, die in den Fállen des Satzes 2 Nr. 1 bis 3,5 und 6 h6chstens sechs

Monate, in den F^llen des Satzes 2 Nr. 4 háchstens ein Jahr betragt. Die Staats-

anwaltschaft kann Auflagen und Weisungen nachtr^glich aufheben und die Frist

einmal fur die Daue'r von drei Monaten verlangern; mit Zustimmung des Beschul-

digten kann sie auch Auflagen und Weisungen nachtraglich auferlegen und ^ndern.

Erft llt der Beschuldigte die Auflagen und Weisungen, so kann die Tat nicht mehr als

Vergehen verfolgt werden. Erfullt der Beschuldigte die Auflagen und Weisungen nicht,

so werden Leistungen, die er zu ihrer Erfullung erbracht hat, nicht erstattet. § 153

Abs.1 Satz 2 gilt in den F^Ilen des Satzes 2 Nr.1 bis 5 entsprechend.

(2) Ist die Klage bereits erhoben, so kann das Gericht mit Zustimmung der Staats-

anwaltschaft und des Angeschuldigten das Verfahren bis zum Ende der Haupt-

verhandlung, in der die tatsdchlichen Feststellungen letztmals gepruft werden kánnen,

vorlaufig einstellen und zugleich dem Angeschuldigten die in Absatz 1 Satz 1 und

2 bezeichneten Auflagen und Weisungen erteilen. Absatz 1 Satz 3 bis 6 gilt ent-

sprechend. Die Entscheidung nach Satz 1 ergeht durch BeschluB. Der Beschlug ist

nicht anfechtbar. Satz 4 gilt auch fur eine Feststellung, dal gemaf3 Satz 1 erteilte

Auflagen und Weisungen erft llt worden sind.

(3) Wahrend des Laufes der fur die Erfullung der Auflagen und Weisungen gesetzten

Frist ruht die Verj^hrung.

§ 1536: (1) Liegen die Voraussetzungen vor, unter denen das Gericht von Strafe

absehen kbnnte, so kann die Staatsanwaltschaft mit Zustimmung des Gerichts, das

fur die Hauptverhandlung zust^ndig ware, von der Erhebung der áffentlichen Klage

absehen.

(2) Ist die Klage bereits erhoben, so kann das Gericht bis zum Beginn der Haupt-

verhandlung mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft und des Angeschuldigten das

Verfahren einstellen.
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§ 154: (1) Die Staatsanwaltschaft kann von der Verfolgung einer Tat absehen,

1. wenn die Strafe oder die MaRregel der Besserung und Sicherung, zu der die

Verfolgung fi hren kann, neben einer Strafe oder Manregel der Besserung und

Sicherung, die gegen den Beschuldigten wegen einer anderen Tat rechtskraftig

verhangt worden ist oder die er wegen einer anderen Tat zu erwarten hat, nicht

betrachtlich ins Gewicht fallt oder

2. dari ber hinaus, wenn ein Urteil wegen dieser Tat in angemessener Frist nicht zu

erwarten ist und wenn eine Strafe oder MaRregel der Besserung und Sicherung,

die gegen den Beschuldigten rechtskraftig verhangt worden ist oder die er wegen

einer anderen Tat zu erwarten hat, zur Einwirkung auf den Titer und zur Verteidi-

gung der Rechtsordnung ausreichend erscheint.

(2) Ist die óffentliche Klage bereits erhoben, so kann das Gericht auf Antrag der

Staatsanwaltschaft das Verfahren in jeder Lage vorlaufig einstellen.

(3) Ist das Verfahren mit Ri cksicht auf eine wegen einer anderen Tat bereits rechts-

kr^ftig erkannten Strafe oder MafRregel der Besserung und Sicherung vorlaufig ein-

gestellt worden, so kann es, falls nicht inzwischen Verjahrung eingetreten ist, wieder

aufgenommen werden, wenn die rechtskraftig erkannte Strafe oder Manregel der

Besserung und Sicherung nachtrdglich wegfallt.

(4) Ist das Verfahren mit Ri cksicht auf eine wegen einer anderen Tat zu erwartende

Strafe oder Manregel der Besserung und Sicherung vorláufig eingestelit worden, so

kann es, falls nicht inzwischen Verjahrung eingetreten ist, binnen drei Monaten nach

Rechtskraft des wegen der anderen Tat ergehenden Urteils wieder aufgenommen

werden.

(5) Hat das Gericht das Verfahren vorl^ufig eingestellt, so bedarf es zur Wieder-

aufnahme eines Gerichtsbeschlusses.

Een bijzondere bepaling is nog § 32 Zollverwaltungsgesetz (zie over deze bepaling

Franzen en Gast-de Haan 1996, p. 810-811):

§ 32: (1) Zollstraftaten und Zollordnungswidrigkeiten (§ 369, 377 der Abgaben-

ordnung), die im Reiseverkehr fiber die Grenze im Zusammenhang mit der Zoll-

behandlung begangen werden, werden als solche nicht verfolgt, wenn sich die Tat

auf Waren bezieht, die weder zum Handel noch zur gewerblichen Verwendung

bestimmt sind und deren Warenwert insgesammt 600 Deutsche Mark i bersteigt.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Tí ter

1. die Waren durch besonders angebrachte Vorrichtungen verheimlicht oder an

schwer zug^nglichen Stellen versteckt halt oder
2. durch die Tat den Tatbestand einer Zollstraftat innerhalb von sechs Monaten zum

wiederholten Male verwirklicht.

(3) In den Fallen des Absatzes 1 kann ein Zuschlag bis zur Hóhe der Einfuhrabgaben,

hl chstens jedoch bis zu 300 Deutsche Mark erhoben werden.
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In het Gesetz uber Ordnungswidrigkeiten is ook een vorm van buitengerechtelijke

afdoening opgenomen: het Verwarnungsverfahren. De betrokken bepaling (§ 56

OWiG) luidt, voorzover van belang:

§ 56: (1) Bei geringfiigigen Ordnungswidrigkeiten kann die Verwaltungsbehbrde den

Betroffenen verwarnen und in Verwarnungsgeld von zehn bis fi nfundsiebzig Deutsche

Mark erheben. Sie kann eine Verwarnung ohne Verwarnungsgeld erteilen.

(2) Die Verwarnung nach Absatz 1 Satz 1 ist nur wirksam, wenn der Betroffene nach

Belehrung uber sein Weigerungsrecht mit ihr einverstanden ist und das Verwarnungs-

geld entsprechend der Bestimmung der Verwaltungsbehórde entweder sofort zahit

oder innerhalb einer Frist, die eine Woche betragen soli, bei der hierfiir bezeichneten

Steile oder bei der Post zur Uberweisung an diese Steile einzahit. Eine solche Frist soli

bewilligt werden, wenn der Betroffene das Verwarnungsgel_d nicht sofort zahlen kann

oder wenn es hf her ist als zwanzig Deutsche Mark. (...).

Overigens geldt in het Ordnungswidrigkeitenrecht, anders dan in het Duitse straf-

procesrecht, het opportuniteitsbeginsel. De wijze waarop de betrokken autoriteiten

daarvan gebruik kunnen maken, is nader geregeld in de Anweisungen fiir das Straf-

und Buf3geldverfahren (Steuer).

4..1.5 Gerechtelijke afdoening

De rechtsbescherming tegen beslissingen van belastingautoriteiten is geregeld in de

Finanzgerichtsordnung, de rechtsbescherming in strafzaken in het Gerichtsverfas-

sungsgesetz en de rechtsbescherming in boetezaken in het Gesetz uber Ordnungs-

widrigkeiten. Zowel bij de regeling van de belastingrechtspraak als bij die van de

rechterlijke boeteprocedure wordt aangesloten bij de regeling in het Gerichts-

verfassungsgesetz.

Belastingprocedure

De belastingrechtspraak wordt in Duitsland uitgeoefend door onafhankelijke ad-

ministratieve rechters; in de L^nder zijn dat de Finanzgerichte (als `obere Landes-

gericht'), in de bond is dat het Bundesfinanzhof in Mi nchen. De bepalingen uit de

tweede titel van het Gerichtsverfassungsgesetz zijn van overeenkomstige toepassing

op deze rechters.
De Finanzgerichte vormen kamers (Senate). Er is één kamer belast met zaken op

het terrein van douane, accijnzen en Finanzmonopole (§ 5 lid 2 Finanzgerichts-

ordnung). De hoofdregel is dat deze rechterlijke colleges beslissen met drie vaste

rechters en twee 'ehrenamtlichen Richtern'. In eenvoudige en onbelangrijke zaken

kan de zaak aan een alleenrechtsprekende rechter (unus) worden overgedragen

(§ 6 Finanzgerichtsordnung).
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Het Bundesfinanzhof vormt ook kamers (Senate), waarvan er eveneens één is belast

met zaken op het terrein van douane, accijnzen en Finanzmonopole (§ 10 lid 2

Finanzgerichtsordnung). Het Bundesfinanzhof beslist met vijf rechters, en in zaken

buiten de mondelinge behandeling (mi ndliche Verhandlung) met drie rechters.

Het Bundesfinanzhof beslist in een speciale kamer, - de Grofier Senat, die bestaat

uit de Pr^sident en per Senat een rechter - over rechtsvragen waarbij een Senat wil

afwijken van de beslissing-van een andere Senat of van de Grofier Senat.

De centrale bepaling over de rechtsbescherming in belastingzaken (Finanzrechts-

weg) is § 3 Finanzgerichtsordnung. Deze bepaling luidt, voorzover van belang:

§ 3: Der Finanzrechtsweg ist gegeben

1. in áffentlich-rechtlichen Streitigkeiten uber Abgabenangelegenheiten, soweit die

Abgaben der Gesetzgebung des Bundes unterliegen und durch

Bundesfinanzbehárden oder Landesfinanzbehérden verwaltet werden,

2. in áffentlich-rechtlichen Streitigkeiten uber die Voliziehung von Verwaltungsakten

in anderen als den in Nummer 1 bezeichneten Angelegenheiten, soweit die

Verwaltungsakte durch Bundsesfinanzbehárden oder Landesfinanzbehérden nach

den Vorschriften der Abgabenordnung zu vollziehen sind,

3. (...)

4. in anderen als den in den Nummern 1 bis 3 bezeichneten áffentlich-rechtlichen

Streitigkeiten, soweit fur diese durch Bundesgesetz oder Landesgesetz der

Finanzrechtsweg geáffnet ist.

(2) Abgabenangelegenheiten im Sinne dieses Gesetzes sind alle mit der Verwaltung

der Abgaben oder sonst mit der Anwendung der abgabenrechtlichen Vorschriften

durch die Finanzbehárden zusammenhángenden Angelegenheiten einschlieRlich des

Mafinahmen der Bundesfinanzbehárden und der Finanzbehárden des Landes Berlin

zur Beachtung der Verbote und Beschránkungen fur den Warenverkehr uber die

Grenze; den Abgabenangelegenheiten stehen die Angelegenheiten der Verwaltung der

Finanzmonopole gleich.

(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes (inden auf das Straf- und BuBgeldverfahren

keine Anwendung.

In § 347 AO is bepaald dat voorafgaand aan de rechterlijke procedure tegen de Ver-

waltungsakt een buitengerechtelijk procedure kan worden gevoerd: de Einspruch.301

Voor ons onderzoek is het vooral van belang om vast te stellen of beslissingen tot

het verlenen of vragen van internationale bijstand een Verwaltungsakt zijn en of op

grond daarvan rechtsbescherming openstaat. Daar komt bij dat de algemene hoor-

plicht van belastingautoriteiten aan de Verwaltungsakt is gekoppeld. De betrokken

§ 91 AO luidt:

301 In de Verwaltungsgerichtsordnung is dit de Widerspruch (§ 68 e.v.). Zie Schmidt-AEmann en Ráhl 1997,

met name p. 92.
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§ 91: (1) Bevor ein Verwaltungsakt erfassen wird, der in Rechte eines Beteiligten

eingreift, soli diesem Gelegenheit gegeben werden, sich zu den fur die Entscheidung

erheblichen Tatsachen zu duRern. Dies gilt insbesondere, wenn von dem in der

Steuererklárung erkli3rten Sachverhalt zu ungunsten des Steuerpflichtigen wesentlich

abgewichen werden soli.

(2) Von der Anhdrung kann abgesehen werden, wenn sie nach den Umstdnden des

Einzelfalles nicht geboten ist,.insbesondere wenn

1. eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug oder im dffentlichen

Interesse notwendig erscheint,

2. durch die Anhdrung die Einhaltung einer fur die Entscheidung MaRgeblichen Frist

in Frage gestellt warde,

3. von den tatsdchligen Angaben eines Beteiligten, die dieser in einem Antrag oder

einer Erklarung gemacht hat, nicht zu seinen Ungunsten abgewichen werden soli,

4. die Finanzbehdrde eine Allgemeinverfugung oder gelichartige Verwaltungsakte

in grdReren Zahl oder Verwaltungsakte mit Hilfe automatischer Einrichtungen

erlassen wilt,

5. Mai nahuren in der Vollstreckung getroffen werden sollen.

(3) Eine Anhdrung unterbleibt, wenn ihr ein zwingendes dffentliches Interesse

entgegensteht.302

Het (fiscale) begrip 'Verwaltungsakt' is omschreven in § 118 AO:303 'Verwaltungsakt

ist jede Verfi gung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maf3nahme, die eine

Behdrde zur Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des dffentliches Rechts

trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach auf3en gerichtet ist. Allgemein-

verfi gung ist ein Verwaltungsakt, der sich an einen nach allgemeinen Merkmalen

bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis richtet oder die dffentlich-rechtliche

Eigenschaft einer Sache oder ihre Benutzung durch die Aligemeinheit betrifft.'

Het Gebot des effektiven Rechtsschutzes (artikel 19 lid 4 GG) geldt in beginsel ook

voor beslissingen ten aanzien van internationale samenwerking. Tot buitenlandse

autoriteiten gerichte verzoeken om informatie van de Duitse belastingautoriteiten

zijn geen Verwaltungsakt. De Duitse belastingplichtige kan daartegen uitsluitend

ageren als onderdeel van een actie tegen een andere handeling die wel 'Verwal-

tungsakt' is, bijvoorbeeld het Steuerbescheid. Ook zijn de Unterlassungsklage en

de Einstweilige Anordnung mogelijk.

Volgens de heersende mening levert het enkele doorgeven van informatie aan de

buitenlandse autoriteit - bijvoorbeeld in een situatie waarin de belastingautoriteit

reeds over de benodigde informatie beschikt - geen Verwaltungsakt op die vatbaar

302 Zie ook § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz.

303 Deze omschrijving sluit nauw aan op die in § 35 Verwaltungsverfahrensgesetz.
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is voor rechtsbescherming.304 Als de Duitse belastingautoriteiten bevoegdheden

uitoefenen om te voldoen aan een bijstandsverzoek van een buitenlandse autoriteit,

dan kan over die bevoegdheidsuitoefening worden geklaagd als die Verwaltungsakte

oplevert.305

De procedure van de Augenpri fung levert een aantal voorbeelden van voor ons

onderzoek interessante Verwaltungsakte:306

- de Anordnung van een AuEenprt fung, op grond van § 196 AO;

- het aanwijzen van een belastingautoriteit belast met deze Pri fung (§ 195 tweede

volzin AO);307

- de aanwijzing van de plaats van de Augenpri fung, op grond van § 196 AO;308

- de aanduiding van het begin van dit onderzoek (Pri fungsbeginn).309

De handelingen tijdens een Augenpri fung zijn geen Verwaltungsakte maar feitelijke

handelingen. Wanneer van de belastingplichtige of een derde echter een bepaald

'doen, dulden of laten' wordt gevorderd, is deze vordering een Verwaltungsakt.310

Inlichtingenvorderingen (Auskunftsersuchen) die zijn gericht tot belastingplichtigen

of derden zijn zowel tijdens als buiten de Augenpriifung Verwaltungsakte.311

Als een bepaalde fiscale handeling naar Duits recht geen Verwaltungsakt is, is de

Anfechtungsklage niet mogelijk.312 In bepaalde gevallen is het wel mogelijk om op

grond van § 40 Finanzgerichtsordnung een Unterlassungsklage in te stellen tegen

de beslissing van de Duitse belastingautoriteiten (formeel tegen het Bundesminis-

terium der Finanzen) om gegevens aan een buitenlandse autoriteit te verstrekken.

Op grond van § 40 lid 2 Finanzgerichtsordnung moet de klager dan wel aannemelijk

maken dat de verstrekking inbreuk maakt op zijn subjectief recht. Zo'n subjectief

recht is § 1004 Bi rgerliches Gesetzbuch juncto § 30 AO. Ook buitenlandse belang-

hebbenden hebben de mogelijkheid om op deze manier op te komen tegen de

mogelijke verstrekking van gegevens aan een buitenlandse autoriteit, zij het dat zij

zich op een rechtspositie moeten beroepen die hun in een verdrag ter voorkoming

van dubbele belasting, het EG-Amtshilfegesetz of andere bilaterale verdragen is

gegeven.313 In uitzonderingsgevallen is een voorlopige voorziening (Einstweilige

Anordnung) op grond van § 114 Finanzgerichtsordnung mogelijk. § 40 en 114

Finanzgerichtsordnung luiden, voorzover van belang:

304 BFH 20 januari 1988, BStBI. 11 p. 412 e.v. Zie hierover Brock 1998, p. 199-234 (niet name p. 216-234).

305 Zie voor een uitvoerig overzicht van fiscale Verwaltungsakte Klein en Brockmeyer, § 118.

306 Ontleend aan Brockmeyer, § 118 aantekening 5b.

307 BFH BStB1. 93, 649.

308 BFH BStBI. 89, 445.

309 13FH BStB1. 87, 408; 88, 413; 89, 76; 89, 483.

310 BFH BStBI. 86, 2.

311 BFH BStB1. 84, 512; 84, 790.

312 Ook de stopzetting van de tenuitvoerlegging (Aussetzung der Vollziehung) op grond van § 361 AO is

niet mogelijk. Zie Carl en Klos 1995, p. 157.

313 Carl en Klos 1995, p. 157-158, en Sóhn, voetnoot 1, randnummer 214b.
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§ 40: (1) Durch Klage kann die Aufhebung, in den F^Ilen des § 100 Abs. 2 auch die

fnderung eines Verwaltungsaktes (Anfechtungsklage) sowie die Verurteilung zum

Erlaf3 eines abgelehnten oder unterlassenen Verwaltungsaktes (Verpflichtungsklage)

oder zu einer anderemn Leistung begehrt werden.

(2) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, ist die Klage nur zuldssig, wenn

der Klager geltend macht, durch den Verwaltungsakt oder durch die Ablehnung oder

Unterlassung eines Verwaltungsaktes oder einen anderen Leistung in seinen Rechten

verletzt zu sein. (...)

§ 114: (1) Auf Antrag kann das Gericht, auch schon vor Klageerhebung, eine

einstweilige Anordnung in bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die Gefahr

besteht, dag durch eine Veránderung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung

eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert werden kánnte.

Strafprocedure

De strafrechtspraak wordt in Duitsland uitgeoefend door de ordentliche Gerichte:

Amtsgerichte, Landesgerichte, Oberlandesgerichte en het Bundesgerichtshof. § 13

Gerichtsverfassungsgesetz: 'Vor die ordentliche streitige Gerichte gehoren alle bi.ir-

gerlichen Rechtsstreitigkeiten und Strafsachen, fi r die nicht entweder die Zust^n-

digkeit von Verwaltungsbehárden begri ndet ist oder auf Grund von Vorschriften des

Bundesrechts besondere Gerichte bestellt oder zugelassen sind.'

Bij het Bundesgerichtshof zijn Strafsenate en de Grofier Senat voor strafzaken

ingericht (§ 130 en 132 lid 1 Gerichtsverfassungsgesetz). Het Bundesgerichtshof is

bevoegd inzake revisie (Revision) van oordelen van de Oberlandesgerichte en van

Landesgerichte in eerste aanleg - voorzover daartegen geen beroep openstaat op

het Oberlandesgericht - en bij Beschwerde tegen bepaalde beslissingen van andere

(gerechtelijke) instanties (§ 135 Gerichtsverfassungsgesetz). De Landesgerichte

kennen strafkamers die beslissen over de Berufung tegen beslissingen van rechters

van het Amtsgericht en het Scháffengericht en die de taken uitoefenen die in de

StrafprozeSordnung zijn toegewezen aan het Landesgericht. Van belang is § 74

Gerichtsverfassungsgesetz, die (voorzover relevant) als volgt luidt:

§ 74: (1) Die Strafkammern sind als erkennende Gerichte des erste Rechtszuges

zust^ndig fur alle Verbrechen, die nicht zur Zustandigkeit des Amtsgerichts oder des

Oberlandesgerichts gehoren. Sie sind auch zust^ndig fur alle Straftaten, bei denen ein

hóhere Strafe als vier Jahre Freiheitstrafe oder die Unterbringung in einem psychiatri-

schen Krankenhaus, allein oder neben einer Strafe, oder in der Sicherungsverwahrung

zu erwarten ist oder bei denen die Staatsanwaltschaft wegen der besonderen Bedeu-

tung des Falles Anklage beim Landgericht erhebt (§ 24 Abs. 1 Nr. 3).

(2) ( ...)
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(3) Die Strafkammern sind augerdem zust^ndig fur die Verhandlung und Entschei-

dung ober das Rechtsmittel der Berufung gegen die Urteile des Strafrichters und des

Schóffengerichts.314

Voor ons onderzoek is van belang dat bij het Landesgericht speciale kamers voor

economische strafzaken zijn ingesteld, die onder andere bevoegd zijn inzake straf-

bare feiten op het terrein van het douane- en belastingrecht (de strafbare feiten op

grond van het Marktordnungsgesetz zijn daaronder begrepen) en de Subventions-

betrug (§ 74c lid 3 en 5 Gerichtsverfassungsgesetz). Het Amtsgericht, bestaande uit

alleensprekende rechters, is op grond van § 24 Gerichtsverfassungsgesetz bevoegd

inzake strafzaken die niet zijn voorbehouden aan de Landesgerichte of de Ober-

landesgerichte en waarvoor het volgende geldt:

§ 24: (...)

2. im Einzelfall eine háhere Strafe als vier Jahre Freiheitsstrafe oder die Unter-

bringung des Beschuldigten in einero psychiatrischen Krankenhaus, allein oder

neben einer Strafe, oder in der Sicherungsverwahrung zu erwarten ist oder

3. die Staatsanwaltschaft wegen der besonderen Bedeutung des Falles Anklage

beim Landgericht erhebt.

(2) Das Amtsgericht darf nicht auf eine hdhere Strafe als vier Jahre Freiheitsstrafe

und nicht auf die Unterbringung in einero psychiatrischen Krankenhaus, allein oder

neben einer Strafe, oder in der Sicherungsverwahrung erkennen.

De strafrechtspraak bij het Amtsgericht wordt uitgeoefend door SchSffengerichte

(§ 28 e.v. van het Gerichtsverfasssungsgesetz), bestaande uit een rechter (de voor-

zitter) en twee schepenen (Scháffen). In § 391 lid 3 AO is bepaald dat strafzaken

wegens strafbare belastingfeiten bij het Amtsgericht aan een bepaalde afdeling (de

Wirtschaftsstrafkammer) moeten worden toegewezen. Het belang van deze bepaling

is afgenomen door de huidige § 74c lid 1 nr. 3 Gerichtsverfassungsgesetz.315

Strafbefehl

De belastingautoriteiten - niet de Steuer- en Zollfahndung - kunnen zelfstandig een

strafbevel (Strafbefehl) aanvragen, en doen dat in de meerderheid van de gevallen

ook, als het onderzoek voldoende gegevens heeft opgeleverd om een openbare

aanklacht (Sffentliche Klage) de deur uit te doen en als de strafzaak geschikt lijkt te

314 In § 74 lid 2 Gerichtsverfassungsgesetz worden enkele zware strafbare feiten opgesomd die door een

strafkamer van het Landesgericht als Schwurgericht moeten worden afgedaan.

315 Gast-de Haan, § 391 aantekening 6. Zie ook Franzen en Gast-de Haan 1996, p. 679-694 peet name

p. 688-689).
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zijn voor een Strafbefehl-procedure (§ 400 AO).316 Dit is een vereenvoudigde proce-

dure, waarin wordt afgezien van de Hauptverhandlung. Met § 400 AO wordt uitdruk-

kelijk afgeweken van § 407 StPO, waarin dezelfde bevoegdheid is voorbehouden aan

het Openbaar Ministerie. Met het strafbevel kunnen de volgende rechtsgevolgen aan

het gepleegde strafbare feit worden verbonden: Geldstrafe, Verwarnung mit Straf-

vorbehalt, Verfall, Einziehung, Vernichtung, Unbrauchbarmachung, Bekanntgabe

der Verurteilung en een geldboete ten laste van een rechtspersoon of Personen-

vereinigung. Als de verdachte een raadsman heeft, kan het strafbevel ook een vrij-

heidstraf tot maximaal een jaar bevatten. Het is in belastingstrafzaken uitzondering

dat bij een strafbevel wordt afgezien van straf.317 Anders dan in de Hauptverhand-

lung hoeft de verdachte niet van tevoren te worden gehoord. De Hauptverhandlung

vindt alleen plaats als de verdachte op grond van § 411 StPO 'Einspruch' indient.

Boeteprocedure

De bestuurlijke boete wordt vastgesteld met een Buf3geldbescheid (§ 65 en 66 OWiG),

waartegen rechtsbescherming mogelijk is. De belanghebbende moet binnen twee

weken Einspruch instellen bij het bestuursorgaan dat het boetebesluit heeft geno-

men (§ 67 OWiG). § 297 tot en met 300 en 302 StPO zijn van overeenkomstige toe-

passing verklaard. Deze bepalingen luiden, voorzover van belang:

§ 297: Fur den Beschuldigten kann der Verteidiger, jedoch nicht gegen dessen

ausdrucklichen Willen, Rechtsmittel einlegen.

.4298: (1) Der gesetzliche Vertreter eines Beschuldigten kann binnen der fiir den

Beschuldigten laufenden Frist selbstandig von den zulassigen Rechtsmitteln Gebrauch

machen.

(2) Auf ein solches Rechtsmittel und auf das Verfahren sind die fur die Rechtsmittel

des Beschuldigten geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden.

§ 299: (1) Der nicht auf freiem FuR befindliche Beschuldigte kann die Erklarungen,

die sich auf Rechtsmittel beziehen, zu Protokoll der Geschaftsstelle des Amtsgericht

geben, in dessen Bezirk die Anstalt liegt, wo er auf behárdliche Anordnung verwahrt

wird.

(2) Zur Wahrung einer Frist geniigt es, wenn innerhalb der Frist das Protokoll

aufgenommen wird.

§ 302: (1) Die Zurucknahme eines Rechtsmittels sowie der Verzicht auf die

Einlegung eines Rechtsmittels kann auch vor Ablauf der Frist zu seiner Einlegung

wirksam erfolgen. Ein von der Staatsanwaltschaft zugunsten des Beschuldigten

316 Als cie strafzaak niet geschikt lijkt voor zo'n procedure moet de belastingautoriteit de zaak overgeven

aan de Staatsanwaltschaft.

317 Zie § 407 lid 2 StPO. Zie ook Gast-de Haan, § 400 aantekening 3, en Franzen en Gast-de Haan 1996,

p. 851-859.
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eingelegtes Rechtsmittel kann jedoch ohne dessen Zustimmung nicht zuruckgenom-

men werden.

(2) Der Verteidiger bedarf zur Zurucknahme einer ausdrilcklichen Erm^chtigung.

Einspruch, een formaliteit die in de Duitse praktijk weinig om het lijf heeft, leidt

tot een Zwischenverfahren (§ 69 OWiG) waarin het bevoegde bestuursorgaan - in

casu de belastingautoriteit (§§ 409 juncto 387 AO juncto 36 OwiG) - nagaat of de

ontvankelijke Einspruch tot het oordeel leidt dat het bestreden besluit in stand moet

blijven of moet worden teruggenomen (§ 69 lid 2 AO). Daarbij mag het oordeel ten

nadele van de belanghebbende afwijken (reformatio in peius (het Verschlechte-

rungsverbot) is dus toegelaten). 318 Ter voorbereiding van de beslissing kan nog

nader onderzoek worden verricht. Als het betrokken bestuursorgaan van oordeel is

dat het besluit niet moet worden teruggenomen, dan zendt dat orgaan het dossier

van het besluit aan het Openbaar Ministerie, vergezeld van de gronden van zijn

beslissing tot handhaving. Met deze toezending neemt het Openbaar Ministerie de

bevoegdheid over van de belastingautoriteiten. Het Openbaar Ministerie legt het

dossier voor aan de rechter van het Amtsgericht (§ 69 lid 4 OWiG). Als het dossier

kennelijk ontoereikend is, kan deze rechter de zaak met toestemming van het Open-

baar Ministerie terugwijzen naar de bevoegde belastingautoriteit. Daarmee gaat de

vervolgingsbevoegdheid (Verfolgung und Ahndung) weer terug naar dit bestuurs-

orgaan. De Amtsrichter beslist als unus of de Einspruch tegen een boetebesluit

toelaatbaar is.

De door het Openbaar Ministerie ingestelde procedure bij de alleensprekende Amts-

richter kent twee varianten: de Hauptverhandlung, die tot een Urteil leidt, en de

vereenvoudigde behandeling, die tot een BeschluE leidt. De rechter kan voor de

vereenvoudigde procedure kiezen als de belanghebbende en het Openbaar Minis-

terie daartegen geen bezwaar hebben gemaakt.319 De rechter beslist of de belang-

hebbende wordt vrijgesproken en of de geldboete moet worden vastgesteld of een

Nebenfolge moet worden bevolen (§ 72 lid 3 OWiG). Op de procedure zijn de

bepalingen van overeenkomstige toepassing verklaard die gelden op grond van de

Strafproze1 ordnung voor de procedure over de toelaatbare Einspruch tegen een

Strafbefehl.

Tegen een beslissing van het Amtsgericht kan de belanghebbende in beperkte mate

opkomen bij het Oberlandesgericht. Tegen Urteil en Beschluf3 van het Amtsgericht

kan alleen in de in § 79 OWiG opgesomde gevallen worden opgekomen. Vervolgens

beoordeelt het Beschwerdegericht (een alleensprekende rechter van de Buf3geld-

318 G&hler 1998, Vor § 67, aantekening 5, randnummer 5.

319 Alleen wanneer de rechter de belanghebbende vrijspreekt, mag deze ook bij bezwaar van de belang-
hebbende bij Beschlu6 uitspraak doen.



Hoofdstuk 4 156

senat van het bevoegde Oberlandesgericht)320 op grond van § 80 OWiG of het zin

heeft om de ontvankelijke Rechtsbeschwerde te laten behandelen door de Bu(geld-

senat van het Oberlandesgericht.

4.1.6 Una via en samenloop

In het Duitse recht moeten drie procedures op elkaar worden afgestemd: de proce-

dure voor vaststelling van de belastingschuld, de strafrechtelijke procedure en de

procedure voor het opleggen van een bestuurlijke boete.

Ne bis in idem

In artikel 103 lid 3 GG is het ne-bis-in-idembeginsel neergelegd. De bepaling luidt:

'Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mermals

bestraft werden.'321 Hierna zullen de samenloop van het onderzoek en dat van de

procedure (bij de rechter) worden besproken.

Samenloop belastingonderzoek en opsporingsonderzoek

Uit de eerste volzin van § 393 AO komt naar voren dat de procedure voor vaststelling

van de belastingschuld en de strafprocedure gelijkwaardig zijn en parallel kunnen

lopen. Daarom ook zijn de afbakening van de bevoegdheidsuitoefening van de

belastingautoriteiten en de Staatsanwaltschaft, de rechtspositie van de belasting-

plichtige bij deze parallelle procedures en de gegevensuitwisseling geregeld. Het

strafrechtelijke opsporingsonderzoek is in handen van de Staatsanwaltschaft. De

Staatsanwaltschaft is 'Herrin des Ermittlungsverfahrens': ze heeft het opsporings-

monopolie (Ermittlungsmonopol; zie Seer 1998, p. 995 en Joecks 1996, p. 624 e.v.),

op grond van § 160 en 161 StPO.322 Dit monopolie wordt in § 386 AO beperkt.

320 § 80a lid 2 OWiG.

321 Zie recent: Lensing, 2000, pp. 90 e.v., met name pp. 102-103, 110-111, 125-127.

322 § 160 lid 1 StPO: 'Sobald die Staatsanwaltschaft durch eine Anzeige oder auf anderem Wege von dem

Verdacht einer Straftat Kenntnis erhdlt, hat sie zu ihrer Entschlief3ung darOber, ob die tiffentliche Klage

zu erheben ist, den Sachverhalt zu erforschen.' § 161 StPO: 'Zu dem im vorstehenden Paragraphen

bezeichneten Zweck kann die Staatsanwaltschaft von allen dffentlichen BehSrden Auskunft verlangen

und Ermittlungen ieder Art entweder selbst vornehmen oder durch die BehSrden und Beamten des

Polizeidienstes vornehmen lassen. Die BehSrden und Beamten des Polizeidienstes sind verpflichtet,

dein Ersuchen oder Auftrag der Staatsanwaltschaft zu gentigen.'
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Uit doelmatigheidsoverwegingen is voor een aantal strafbare feiten323 bepaald dat

de fiscale autoriteiten (het Hauptzollamt, het Finanzamt en het Bundesamt fur

Finanzen324) het opsporingsonderzoek leiden in plaats van de Staatsanwaltschaft.325

Deze vervolgingsautoriteiten zijn 'Steuerstaatsanwaltschaften'. Bij de belasting-

autoriteiten wordt deze functie vervuld door de Steuerfahndung - meestal enkele

tientallen ambtenaren - of de Zollfahndungsamter (die als Steuerpolizei werkzaam

zijn) en de StraBu-stellen326 - die meestal bestaan uit één jurist. De laatste is be-

voegd beslissingen te nemen over bepaalde dwangmiddelen. In deze functie zijn de

betrokken autoriteiten 'Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft' (§ 404 eerste volzin AO

en § 152 Gerichtsverfassungsgesetz).327 Binnen de grenzen van § 386 AO hebben

deze autoriteiten niet alleen het recht maar ook de plicht328 om zelfstandig het

opsporingsonderzoek te verrichten. De belastingautoriteiten nemen de rechten en

plichten over die normaal gesproken voor de Staatsanwaltschaft gelden (§ 399 lid 1

AO).329 De Staatsanwaltschaft kan hun geen bindende aanwijzingen geven. De

Staatsanwaltschaft blijft overigens ook als de genoemde beperking zich voordoet

Herrin des Ermittlungsverfahrens. Het beschikt over het Evokationsrecht: de Staats-

anwaltschaft kan de zaak op elk moment naar zich toe trekken (§ 386 lid 4 AO).

323 Het gaat hierbij ten eerste om gedragingen die uitsluitend fiscale strafbare feiten opleveren. Ten tweede

om gedragingen die tegelijkertijd een feit opleveren dat strafbaar is gesteld in andere strafwetten en dat

een publiekrechtelijke aangifte (Abgabe) betreft die aanknoopt bij Besteuerungsgrundlagen. Ten derde

om een Analogtat (een aan een fiscaal strafbaar feit gelijkgesteld feit), zoals Vorspiegelungstaten (§ 385

lid 2 AO: een'Straftat, die unter Vorspiegelung eines steuerlich erheblichen Sachverhaltes gegentiber

der FinanzbehSrde oder einer anderen BehSrde auf die Erlangung von Vermógensvorteilen gerichter ist

und kein Steuerstrafgesetz verletzt') en subsidievoorschriften die § 385 e.v. AO van overeenkomstige

toepassing hebben verklaard. Zie Seer 1998, p. 995.

324 Zie § 2, 4 en 5 FVG. De Hauptzollimter zijn bevoegd op het terrein van de douane, accijnzen en EU-

heffingen (Abgaben der EU) en het Bundesanrt fiir Finanzen op een aantal terreinen die voor ons

onderzoek niet van belang zijn (zie § 5 lid onder 2 en 3 FVG).
325 In deze opsomming ontbreken de Zollfahndungsdmter, de Oberfinanzdirektionen en de hoogste

financiële autoriteiten van bond en landen.

326 Straf- und Bu&geldstellen.

327 § 404 eerste volzin AO: 'Die Zollfahndungsiimter und die mit der Steuerfahndung betrauten Dienst-

stellen der LandesfinanzbehSrden sowie ihre Beamten haben int Strafverfahren wegen Steuerstraftaten

dieselben Rechte und Pflichten wie die Behárden und Beamten des Polizeidienstes nach den Vor-

schriften der Strafprozeltordnung.' § 152 lid 1 Gerichtsverfassungsgesetz: 'Die Hilfsbeamten der

Staatsanwaltschaft sind in dieser Eigenschaft verpflichtet, den Anordnungen der Staatsanwaltschaft

ihres Bezirks und der dieser vorgesetzten Beamten Folge zu leisten.'

328 Anders dan in Nederland geldt in de Bondsrepubliek Duitsland voor de vervolging van strafbare feiten

niet het uitgangspunt van de opportuniteit maar, dat van de legaliteit; in plaats van 'niet-vervolgen,

tenzij(' geldt in de bondsrepubliek'wel-vervolgen, tenzij...'

329 De belastingautoriteiten (dus niet de Steuer- en Zollfahndung) hebben bij waarneming van de Staats-

anwaltschaft onder omstandigheden de bevoegdheid om een Strafbefehl bij de rechter aan te vragen

(§ 400 AO; zie ook § 407 e.v. StPO) en de bevoegdheden om zelfstandig een confiscatiebevel (Ein-

ziehung) of de vaststelling van een geldboete jegens een rechtspersoon aan te vragen (§ 401 AO; zie

ook § 430 e.v. en § 444 StPO).



Hoofdstuk 4 158

In de Anweisungen fi r das Straf- und Buggeldverfahren (Steuer) - afgedrukt in

Fransen en Gast-de Haan, 1996, p. 955-1010 - zijn nadere aanwijzingen voor de

uitvoering van deze bepaling opgenomen. De beslissing van de belastingautoriteiten

om een zaak af te geven aan de Staatsanwaltschaft moet naar `pflichtgem^I3es

Ermessen' worden genomen. In de volgende gevallen moet de zaak volgens de

Anweisungen (onder nr. 18) in ieder geval onmiddellijk worden afgegeven aan de

Staatsanwaltschaft:

- als het noodzakelijk lijkt om Untersuchungshaft (§ 112 en § 113 StPO) te bevelen;

- als de strafzaak tot bijzondere procesrechtelijke moeilijkheden leidt;

- als de verdachte (Beschuldigte) naast fiscale strafbare feiten en daaraan (in de

bijzondere wetgeving) gelijkgestelde strafbare feiten nog andere in strafproces-

sueel opzicht zelfstandige strafbare feiten (Straftaten) heeft gepleegd en als deze

feiten in één strafprocedure moeten worden vervolgd;

- als vrijheidsstraf kan worden verwacht die niet in een Strafbefehlprocedure kan

worden opgelegd;

- als het onderzoek is gericht op bepaalde bijzondere personen (zoals volks-

vertegenwoordigers, diplomaten, NAVO-soldaten en jeugdigen);

- als een ambtenaar van de belastingdienst verdacht is van Beteiligung.

In de Anweisungen (nr. 72) is ook de aanbeveling opgenomen om ter bevordering

van de goede onderlinge samenwerking met de organen van de Staatsanwaltschaft

regelmatig Kontaktgespriiche te laten plaatsvinden. Daarin wordt dan gesproken

over de strafzaken die door de Staatsanwaltschaft zouden moeten worden overgeno-

men en over algemene vragen met betrekking tot de straftoemeting bij de aanvragen

van Strafbefehle. Voorzover de gegevens over niet-fiscale strafbare feiten in verband

met het belastinggeheim mogen worden medegedeeld, worden deze overgedragen

door de StraBu-stellen. De Steuerfahndung (Steufa) mag dergelijke gegevens zelf

mededelen. In de Anweisungen (nr. 73) is ook de samenwerking van de fiscale auto-

riteiten met de politie geregeld. De Staatsanwaltschaft kan de zaak met instemming

van de betrokken belastingautoriteit weer aan deze autoriteit teruggeven.

In § 37 lid 1 MOG is bepaald dat de Staatsanwaltschaft de bevoegdheid heeft om het

opsporingsonderzoek bij een aantal nader aangeduide strafbare feiten330 ook door

de Hauptzoll^mter of de Zollfahndungs^mter te laten uitvoeren. De bepaling is van

overeenkomstige toepassing op beboetbare feiten. Deze bestuursorganen zijn ook

zonder verzoek van de Staatsanwaltschaft verplicht om deze strafbare en beboetbare

330 Dat zijn (1) de strafbare feiten die in de Abgabenordnung zijn opgesomd en de strafbare feiten die voor

de douaneheffingen voor marktordeningsgoederen, Abschipfungen en exportheffingen gelden, waar-

van in § 35 MOG is bepaald dat de strafbaarheid ook buiten liet ruimtelijke werkingsbereik van het

MOG geldt; (2) de strafbare feiten in §§ 263 en 264 van het Strafgesetzbuch, die betrekking hebben op

bijzondere Vergiinstigungen (§ 6 MOG), interventiesubsidies (§ 7 MOG) en Ausgleichsbetriige (§ 39

MOG) en Begiinstigung van de persoon die deze strafbare feiten heeft gepleegd.
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feiten op te sporen en te vervolgen, voorzover de feiten betrekking hebben op het

handelen in goederen331 waarop de Bundesfinanzverwaltung op grond van het

Marktordnungsgesetz toeziet. De Hauptzoll^mter en de Zollfahndungs^mter

hebben op grond van deze wet de rechten en plichten van politieambtenaren uit

de Strafprozegordnung en het Gesetz liber Ordnungswidrigkeiten. In zoverre zijn ze

Hilfsbeamte van de Staatsanwaltschaft. Deze bestuursorganen en hun ambtenaren

hebben in de boeteprocedure een aantal bevoegdheden die toekomen aan de Hilfs-

beamte, op grond van de Strafprozegordnung.332

In § 208 AO is geregeld welke taken de Steuer- en Zollfahndung hebben. Dat is niet

alleen het voorbereidende onderzoek (Erforschung) naar fiscale strafbare en be-

boetbare feiten, maar ook het voorbereidende onderzoek ter vaststelling van de

belastingschuld dat met die fiscale straf- en beboetbare feiten samenhangt en liet

afwikkelen van 'unbekannter Steuerf^lle.' De daarmee belaste ambtenaren beschik-

ken niet alleen over de bevoegdheden uit de StrafprozeEordnung die hun op grond

van § 404 AO zijn toegekend (de bevoegdheden die op grond van dat wetboek aan

de politie zijn toegekend), maar ook over de bevoegdheden van de Finanz^mter en

de Hauptzoll^mter. Een aantal van die bevoegdheden is voor hen bovendien iets

ruimer, omdat bepaalde beperkingen op hen niet van toepassing zijn.333 Uitdruk-

kelijk is bepaald dat § 393 AO van toepassing blijft.

In § 396 AO is de mogelijkheid van schorsing (Aussetzung) van de strafprocedure

in afwachting van de afronding van de fiscale procedure geregeld. Deze mogelijk-

heid doet zich voor als de beoordeling van het strafbare feit' Steuerhinterziehung'

afhangt van de vraag of sprake is van een belastingschuld, van belastingnadeel

(Verki rzung) of van ongeoorloofde belastingvoordelen (nicht gerechtfertigte Steuer-

vorteile). Tijdens het opsporingsonderzoek beslist de Staatsanwaltschaft of schor-

sing noodzakelijk is, tijdens de gerechtelijke procedure de rechter.

De rechtspositie van de belastingplichtige verschilt in de twee procedures: in de

eerste is hij verplicht mee te werken, in de tweede heeft hij het zwijgrecht (§ 136

StPO), Voor de rechtspositie van de verdachte belastingplichtige is § 393 AO daarom

van groot belang.334 Daarbij wordt aangeknoopt bij het formele begin van de straf-

procedure.

331 De wettelijke omschrijving:'(...) das Verbringen in den oder aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes,

die Einfuhr oder Ausfuhr, die Herstellung, Verwendung oder Behandlung von Marktordnungswaren.'
332 Dat zijn: Beschlagnahmen, Durchsuchungen, Untersuchungen en overige maatregelen, en de Not-

verauRerung. De ambtenaren dienen daarbij de in de StrafprozeBordnung neergelegde voorschriften

in acht nemen.

333 § 208 lid 1 derde volzin.

334 Zie hierover onder andere Joecks, commentaar § 393, p. 719-748; Wisser § 393; Teske 1988, p. 256 e.v.;

Rusten 1989, p. 32 e.v.; Hellmann 1995; Kohlmann 1995, p. 487 e.v.; Hiittinger 1997, p. 124 e.v.; Besson

1997; Maier 1997, p. 53 e.v.; Grezesch 1997, p. 1273 e.v.; Seer 1998, p. 997-998.
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Het begin van de strafprocedure (Einleitung des Strafverfahrens) is wettelijk ge-

regeld: het is het moment waarop de financiële autoriteiten, de politie, de Staats-

anwaltschaft, zijn hulpambtenaren of de strafrechter een maatregel treffen die

duidelijk (erkennbar) ten doel heeft iemand wegens een fiscaal strafbaar feit te

vervolgen (§ 397 lid 1 AO). Met de bekendmaking van dit formele begin eindigt

de mogelijkheid van de Selbstanzeige (§ 371 AO). De vervolgingsverjaring wordt

geschorst (§ 78c lid 1 onder 1 Strafgesetzbuch) en het is het laatste moment waarop

de verdachte op zijn zwijgrecht mag worden gewezen (Seer 1998, p. 998). De maat-

regel moet met tijdsaanduiding in het dossier worden aangetekend. De verdachte

moet uiterlijk op het moment waarop van hem wordt gevorderd om inlichtingen of

inzage te geven in verband met het strafbare feit waarvan hij verdacht wordt van dit

begin van de strafprocedure op de hoogte worden gesteld. Niet-naleving van deze

mededelingsplicht levert een bewijsuitsluitingsgrond (Verwertungsverbot) op. In de

Anweisungen fur das Straf- und BuEgeldverfahren (Steuer) zijn hierover de volgende

aanwijzingen opgenomen.

24. Verdacht; Legaliffitsprinzip

(1) Ergibt sich der Verdacht einer verfolgbaren Steuerstraftat, so ist ein Straferfahren

einzuleiten (§ 152 Abs. 2 StPO; sog. Legalit^tsprinzip, siehe auch Nr. 9).

(2) Ein Verdacht besteht, wenn zureichende tats^chliche Anhaltspunkte fiir eine

Steuerstraftat vorliegen. Die bloEe Máglichkeit einer schuldhaften Steuer verkilrzung

(vgl. Nrn. 114 Abs. 2, 121, 146) begrilndet noch keinen Verdacht.

25. Einleitungsma(3nahmen

(1) Ein Strafverfahren wird mit jeder Magnahme eingeleitet, die erkennbar darauf

abzielt, gegen jemanden wegen einer Straftat is der Nrn. 13 und 14 vorzugehen, § 397

AO. Dient eine Magnahme nur der Priifung, ob ein Verdacht vorliegt (Nrn. 121, 146),

so stellt sie noch keine Einleitung dar.

(2) Spatestens wird ein Strafverfahren eingeleitet durch die Vernehmung eines

Beschuldigten oder Zeugen, durch diene Durschsuchung oder Beschiagname.

Werden diese Ma(3nahmen aufgrund richterlicher Anordnung durchgefiihrt, so liegt

die Einleitung bereits in der Antragstellung.

26. Mitteilung

(1) Die Einleitung des Strafverfahrens ist dem Beschuldigten sp^testens mitzuteilen,

wenn er aufgefordert wird, Auskilnfte zu geben oder Unterlagen vorzulegen, die mit

der Straftat zusammenhëngen, auf die sich der Verdacht erstrekt, § 397 Abs. 3 AO.

Erfordert es der Untersuchungszweck, vor der Vernehmung des Beschuldigten

zun^chst andere Ermittiungen vorzunehmen, zB Vernehmungen von Zeugen, so

braucht ihm die Einleitung erst bekanntgegeben zu werden, wenn er urn Mitwirkung

gebeten wird.

(2) Bei der Bekanntgabe der Einleitung ist der Beschuldigte nach § 136 Abs. 1 StPO

zu belehren, siehe auch Nr. 49 Abs. 1. Es Bind ihm nach Mëglichkeit Steuerart und
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Steuerjahr, auf die sich die Tat bezieht, sowie die Handiung, durch welche sie, und der

Zeitpunkt, zu dem sie begangen wurde, unter Angabe der gesetzlichen Bestimmungen

mitzuteilen.

(3) Abs. 1 und Abs. 2 geiten entsprechend bei Erweiterung des Tatverdachts.

27 Rechtsstellung des Steuerpflichtigen nach der Einleitung

Wegen der Rechtsstellung des Steuerpflichtingen wird auf Nr. 11 verwiesen.

28. Belehrung

Sofern nicht schon vorher ein Anlass besteht, den Steuerpflichtigen gemdg § 393

Abs. 1 Satz 4 AO zu belehren, hat diese Belehrung (siehe Nr. 11) sp^testens mit

der Bekanntgabe der Einleitung des Strafverfahrens zu erfolgen. Weigert sich der

Steuerpflichtige, bei der Durchfuhrung der Besteuerung mitzuwirken, ist er darauf

hinzuweisen, dag dies im Besteuerungsverfahren berucksichtigt werden kann und die

Besteuerungsgrundlagen ggf. geschatzt werden kbnnen. Der Eindruck, da(, dadurch

ein Druck zur Mitwirkung auf ihn ausgeubt werden soli, ist zu vermeiden. Wegen der

Belehrung zu Beginn der ersten Vernehmung vgl. Nr. 49 Abs. 1.

29. Vermerk

Die MaI»nahme, durch die ein Strafverfahren eingeleitet wird, ist unverzi glich unter

angabe des Zeitpunkts in den Akten zu vermerken (§ 397 Abs. 2 AO), die Bekanntgabe

der Einleitung unter angabe von Datum und - wenn mbglich - Uhrzeit. AuRerdem

sind Beschuldigter, Steuerart und Steuerjahr, auf die sich die Tat bezieht, sowie die

Handlung, durch welche sie, und der Zeitpunkt, zu dem sie begangen wurde, so

vollstandig und genau wie mbglich anzugeben.

30. Mitteilung liber die Einleitung des Verfahrens

(1) Die Einleitung des Verfahrens durch andere Stellen ist der BuStra unter Uber-

sendung einer Zweitschrift des Aktenvermerks nach Nr. 29 mitzuteilen.

(2) Die BuStra teilt die Einleitung des Verfahrens der fur die Steuerfestsetzung

zust^ndigen Steile mit.

In het eerste lid van § 393 AO is bepaald dat de belastingplichtige vanaf het (formele)

begin van de strafprocedure in de procedure tot vaststelling van de belastingschuld

(Besteuerungsverfahren) niet mag worden geconfronteerd met dwangmiddelen 335

als hij daarmee zou worden gedwongen om zichzelf te belasten met betrekking tot

het door hem begane strafbare of beboetbare feit waarvoor de procedure is begon-

nen. Dat recht geldt ook voorafgaand aan het formele begin, als de belastingplich-

tige wordt gedwongen om zichzelf te belasten. De belastingplichtige moet daarop

worden gewezen, voorzover daar aanleiding toe is. Het verbod om dwangmiddelen

tegen de verdachte in te zetten, geldt niet voor de schatting (Sch^tzung) op grond

van § 162 AO.

335 Geregeld in § 328-336 AO: Zwangsgeld (§ 329 AO), Ersatzvornahme (§ 330 AO; zie ook § 10

Verwaltungsverfahrensgesetz), unmittelbarer Zwang (§ 331 AO).
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§ 162: (1) Soweit die Finanzbehórde die Besteuerungsgrundlagen nicht ermitteln

oder berechnen kann, hat sie sie zu schatzen. Dabei sind alle Umst^nde zu beruck-

sichtigen, die fur die Schatzung von Bedeutung sind.

(2) Zu schatzen ist insbesondere dann, wenn der Steuerpflichtige fiber seine Anga-

ben keine ausreichenden Aufklí3rungen zu geben vermag oder weitere Auskunft oder

eine Versicherung an Eides Statt verweigert oder seine Mitwirkungspflicht nach § 90

Abs. 2 verletzt. Das gleiche gilt, wenn der Steuerpflichtige Bi cher oder Augzeich-

nungen, die er nach Steuergesetzen zu fuhren hat, nicht vorlegen kann oder wenn die

Buchfuhrung oder die Aufzeichnungen der Besteuerung nicht nach § 158 zugrunde

gelegt werden.

Met een grondrechtconforme uitleg van § 393 AO bepaalde het Bundesverfassungs-

gericht dat in de procedure voor een fiscaal strafbaar feit (Steuerstrafverfahren) in

ieder geval sprake is van een Verwertungsverbot als de belastingautoriteit via

dreiging met een ongunstige schatting 'in beeintrachtigender Weise' invloed heeft

uitgeoefend op de wil van de verdachte (zie Seer 1998, die BVerGE 56, 37 en 43

aanhaalt).

In het tweede lid van § 393 AO is bepaald dat de informatie uit het belastingdossier

die vóór het formele begin van de strafprocedure - of na het begin daarvan in de

situatie dat de belastingplichtige van dat begin niet op de hoogte was - is verstrekt

door de belastingplichtige ter voldoening aan een informatieverplichting aan de

belastingautoriteiten waarvan de Staatsanwaltschaft of de rechter kennis heeft

gekregen in een strafprocedure, niet gebruikt mag worden voor de vervolging van

een niet-fiscaal strafbaar feit. Dit Verwendungs- of Verwertungsverbot336 geldt niet

voor strafbare feiten waarvan de vervolging een zwaarwegend openbaar belang

dient. De bepaling is een uitwerking van het belastinggeheim (§ 30 AO). De regeling

waarborgt dat de door de belastingplichtige verstrekte informatie niet aan de

opsporings- en vervolgingsautoriteiten wordt doorgegeven.

§393 AO luidt:

§393: (1) Die Rechte und Pflichten der Steuerpflichtigen und der Finanzbehórde im

Besteuerungsverfahren und im Strafverfahren richten sich nach den fi r das jeweilige

Verfahren geltenden Vorschriften. Im Besteuerungsverfahren sind jedoch Zwangs-

mittel (§ 328) gegen den Steurerpflichtigen unzul^ssig, wenn er dadurch gezwungen

wi rde, sich selbst wegen einer von ihm begangenen Steuerstraftat oder Steuer-

ordnungswidrigkeit zu belasten. Dies gilt stets, soweit gegen ihn wegen einer solchen

Tat das Strafverfahren eingeleitet worden ist. Der Steuerpflichtige ist hieri ber zu

belehren, soweit dazu AnlaS besteht.

336 Wisser § 393 aantekeningen 6 en 7, en Joecks § 393 randnummer 19 e.v., p. 727 e.v.
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(2) Soweit der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht in einero Strafverfahren aus den

Steuerakten Tatsachen oder Beweismittel bekannt werden, die der Steuerpflichtige der

Finanzbehórde vor Einleitung des Strafverfahrens oder in Unkenntnis der Einleitung

des Stafverfahrens in Erfullung steuerrechtlichter Pflichten offenbart hat, diirfen diese

Kenntnisse gegen ihn nicht fur die Verfolgung einer Tat verwendet werden, die keine

Steuerstraftat ist. Dies gilt nicht fiir Straftaten, an deren Verfolgung ein zwingendes

óffentliches Interesse (§ 30 Abs. 4 Nr. 5) besteht.

Samenloop strafprocedure en boeteprocedure

In § 21 OWiG is bepaald dat de strafwet vóórgaat als een bepaalde handeling zowel

een beboetbaar als strafbaar feit is. De betrokken bepaling luidt:

§ 21: (1) Ist eine Handlung gleichzeitig Straftat und Ordnungswidrigkeit, so wird nur

das Strafgesetz angewendet. Auf die in dem anderen Gesetz angedrohten Neben-

folgen kann erkannt werden.

(2) Im Falle des Absatzes 1 kann die Handlung jedoch als Ordnungswidrigkeit

geahndet werden, wenn eine Strafe nicht verhangt wird.

In § 81 OWiG is de overgang van een boeteprocedure in een strafprocedure geregeld.

De betrokken bepaling luidt:

§ 81: (1) Das Gericht ist im BuRgeldverfahren an die Beurteilung der Tat als Ord-

nungswidrigkeit nicht gebunden. Jedoch darf es auf Grund der Tat als Ordnungs-

widrigkeit nur entscheiden, wenn der Betroffene zuvor auf die Verí3nderung des

rechtlichen Gesichtspunktes hingewiesen und ihm Gelegenheit zur Verteidigung

gegeben worden ist.
(2) Der Betroffene wird auf die Verí3nderung des rechtlichen Gesichtspunktes auf

Antrag der Staatsanwaltschaft oder von Amts wegen hingewiesen. Mit diesem

Hinweis erhalt er die Rechtsstellung des Angeklagten. Die Verhandlung wird unter-

brochen, wenn das Gericht es fur erforderlich hí it oder wenn der Angeklagte es

beantragt. Uber sein Recht, die Unterbrechung zu beantragen, wird der Angeklagte

belehrt.

(3) In dem weiteren Verfahren sind die besonderen Vorschriften dieses Gesetzes

nicht mehr anzuwenden. Jedoch kann die bisherige Beweisaufnahme, die in

Anwesenheit des Betroffenen stattgefunden hatt, auch dann verwertet werden,

wenn sie nach diesen Vorschriften durgefilhrt worden ist; dies gilt aber nicht fiir

eine Beweisaufnahme nach den § 77a und 78 Abs. 1.

In de Anweisungen fur, das Straf- und BuEgeldverfahren (Steuer) is een aantal

aanwijzingen over de samenloop tussen straf- en boeteprocedure opgenomen.

Aanwijzing nr. 102 luidt:
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102: (1) Die Finanzbehárde hat die Vorg^nge unter Beachtung der Nr. 112 der

Staatsanwaltschaft vorzulegen, sobald sie davon erfáhrt, dag die Staatsanwaltschaft

wegen derselben Tat (Nr. 12 Abs. 2) bereits im Strafverfahren ermittelt (...)

(2) Besteht ein Zusammenhang zwischen einer Ordnungswidrigkeit und einer

Straftat, ohne dag eine Tat iS der Nr. 12 Abs. 2 vorliegt (§ 42 Abs. 1 Satz 2 OWiG), so

kann die Staatsanwaltschaft die Verfolgung der Ordnungswidrigkeit ubernehmen,

solange nicht ein BuRgeldbescheid vom Zeichnungsberechtigten unterschrieben und

in den Gescháftsgang gegeven wurde, § 42 Abs. 1 Satz 1 OWiG. Bei der Vorlage der

Vorgánge an die Staatsanwaltschaft ist Nr. 112 zu beachten.

(3) Ermittelt die Finanzbehárde wegen einer Tat (Nr. 12 Abs. 2) in Strafverfahren,

so ist sie in diesem Verfahren auch fur die Verfolgung der Tat unter dem rechtlichen

Gesichtspunkt einer Ordnungswidrigkeit iS der Nrn. 98 bis 100 zust^ndig (ent-

sprechend § 40 OWiG); auf § 21 OWiG wird hingewiesen. Bei einer Abgabe nach Nr. 18

oder Vorlage nach Nr. 83 geht die Verfolgungskompetenz der Finanzbehárde auch

hinsichtlich der Tat als Ordnungswidrigkeit auf die Staatsanwaltschaft fiber.

(4) Ergibt sich bei der Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit der Verdacht (Nr. 24),

dag dieselbe Tat (Nr. 12 Abs. 2) gleichzeitig eine Straftat ist, so ermittelt die Finanz-

behárde im Strafverfahren weiter, wenn ihr auch fur die Straftat die Ermittlungs-

befugnis zusteht; anderenfalls legt sie die Vorgánge unter Beachtung der Nr. 112 der

Staatsanwaltschaft vor.

4.1.7 Geheimhoudingsplicht en informatieverstrekking

Het belastinggeheim is geregeld in § 30 AO. Deze bepaling regelt de gegevens-

bescherming in belastingzaken en waarborgt het grondrecht op informationelle

Selbstbestimmung.337 De bepaling vult artikel 15 van het Communautair Douane-

wetboek aan.338 Niet-naleving van het belastinggeheim is strafbaar gesteld in

§ 355 Strafgesetzbuch. Op deze overtreding staat twee jaar vrijheidstraf of een

geldboete. In § 30a AO is de Bankenerla1 geregeld. In deze bepaling zijn de onder-

zoeksbevoegdheden van de belastingautoriteiten beperkt, ter bescherming van de

klanten van de banken (Kreditinstituten). De BankenerlaE gaat dus minder ver dan

een bankgeheim.

De belastingambtenaren moeten het belastinggeheim in acht nemen (§ 30 lid 1 AO).

Zij maken inbreuk op dat geheim op het moment dat zij onbevoegd een bedrijfs-

geheim (Betriebs- oder Gescháftsgeheimnis) prijsgeven, gegevens opvragen in een

geautomatiseerd bestand dat onder het belastinggeheim valt of gegevens prijsgeven

337 ROsken, § 30 aantekening 1 verwijzen naar BVergGE 65, 1: het Volksz^hlungsurteil. Zie ook § 30

Verwaltungsverfahrensgesetz en Stelkens, Bonk en Sachs, randnummers 2 en 3, p. 688.

338 ROsken, § 30, aantekening 1, p. 113.
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van een ander die hun ter kennis zijn gekomen in een bestuurlijke procedure,339 een

fiscale straf- of boeteprocedure of uit anderen hoofde (§ 30 lid 2 AO).340 De gegevens

die onder het bankgeheim vallen, mogen echter onder bepaalde voorwaarden wél

worden geopenbaard, namelijk als:

- dat de uitvoering (Durchfuhrung) van de zojuist genoemde bestuurlijke, straf- of

boeteprocedure dient;

- dat uitdrukkelijk op grond van de wet is toegestaan;

- de belanghebbende daarvoor toestemming geeft;

- dat de uitvoering (Durchfuhrung) van een strafprocedure voor een niet-fiscaal

strafbaar feit dient en als daarbij kennis van de gegevens wordt verlangd:

- in een procedure wegens een fiscaal strafbaar of beboetbaar feit (dit geldt

niet als deze feiten door een belastingplichtige zijn bekendgemaakt die niet

op de hoogte was van de Einleitung des Strafverfahrens of

BuEgeldverfahrens of als deze gegevens reeds vóór dat formele begin bekend

zijn geworden);

- zonder dat er een belastingrechtelijke verplichting tot verstrekking van die

gegevens bestaat of als van een mogelijk beroep op een

Auskunftsverweigerungsrecht wordt afgezien;

- daarvoor een dwingend openbaar belang bestaat. Daarvan is sprake als:

- 'Verbrechen und vorsatzliche schwere Vergehen' tegen lijf en leven of tegen

de staat en zijn inrichtingen vervolgd (moeten) worden;

- economische strafbare feiten (moeten) worden vervolgd die er, gelet op de

wijze waarop ze zijn gepleegd en de omvang van de veroorzaakte schade,

toe zouden kunnen leiden dat de economische orde in aanmerkelijke mate

wordt verstoord of het vertrouwen in het economische verkeer of de werk-

zaamheid van ambtenaren en openbare inrichtingen wordt ondermijnd;341

- de bekendmaking noodzakelijk is om onwaarheden te ontkrachten die in de

openbaarheid zijn geraakt en die het vertrouwen in de overheid ernstig

kunnen ondermijnen.

In het laatste geval wordt de beslissing tot bekendmaking van de gegevens genomen

door de hoogste belastingautoriteit, in overeenstemming (Einvernehmen) met het

Bundesministerium der Finanzen. De belastingplichtige moet voor de bekend-

making worden gehoord (§ 30 lid 5 AO). Ook opzettelijk (vors^tzlich) valse opgaven

339 Letterlijk: Verwaltungsverfahren', 'Rechnungspri fungsverfahren' of een 'gerichtliches Verfahren in

Steuersachen'.

340 Letterlijk: aus anderen Anlal3 durch Mitteilung einer Finanzbehárde oder durch die gesetzlich vor-

geschriebene Vorlage eines Steuerbescheides oder eine Bescheinigung fiber die bei der Besteuerung

getroffenen Feststellungen'.

341 Letterlijk: die wirtschaftliche Ordnung erheblich zu zerst&ren oder das Vertrauen der Allgemeinheit auf

die Redlichkeit des geschiiflichen Verkehrs oder auf die ordnungsgemiille Arbeit der BehSrden und der

áffentlichen Einrichtungen erheblich zu erschuttern.
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van de belanghebbende mogen aan de strafvervolgingsautoriteiten worden bekend-

gemaakt (§ 30 lid 5 AO).342

In tal van bijzondere wetten is de bevoegdheid opgenomen om inbreuk te maken op

het belastinggeheim.343 Ook § 117 AO (in verband met verdragen ter vermijding van

dubbele belasting en rechtshulpverdragen), het EG-Amtshilfegesetz en verordening

515/97 (Unterstutzungsverordnung) regelen bevoegdheden om op dit geheim in-

breuk te maken.344

Een kernuitspraak is die van het Bundesfinanzhof van 29 april 1992.345 Hierin

overwoog deze Duitse rechter: 'Die Informationen, die der BMF vom FA fiber die

Verh^ltnisse des Ertragstellers erhielt, unterliegen zwar gemat § 30 AO 1977 dem

Steuergeheimnis. Der Antragsteller kann daher vom BMF verlangen, dag die beim

BMF t^tigen Amtstr^ger (§ 7 AO 1977) und fi r den óffentlichen Dienst besonders

verpflichteten Personen (§ 30 AO Abs. 3 Nr. 1 AO 1977) dieses Geheimnis wahren (...).

Der Umfang dieses Anspruchs ist aber eingeschránkt. Der Antragsteller kann nur

verlangen, dal seine Verh^ltnisse nicht unbefugt offenbart oder verwertet werden.

Das ergibt sich aus § 30 AO Abs. 2 und 4 AO 1977. Die vom BMF beabsichtigte Spon-

tanauskunft ist keine unbefugte Offenbarung der Verh^ltnisse des Antragstellers,

da sie durch Gesetz ausdri cklich zugelassen ist (§ 30 Abs. 4 Nr. 2 AO 1977). Rechts-

grundlage der beabsichtigten Spontanauskunft ist § 117 Abs. 2 AO 1977 (...). GemaS

§ 117 Abs. 2 AO 1977 di rfen die Finanzbehórden zwischenstaatliche Amtshilfe u.a.

aufgrund innerstaatlich anwendbarer vdlkerrechtlicher Vertr^ge leisten. (...)'

Op grond van § 3 lid 1 onder 1 EG-Amtshilfegesetz mag er geen informatie worden

gegeven als de daarvoor noodzakelijke ambtelijke handeling in een belastingproce-

dure op grond van de Abgabenordnung of een algemene Verwaltungsanweisung

niet zou zijn toegestaan. Is de belastingautoriteit evenwel reeds in het bezit van de

benodigde informatie, dan geldt deze eis niet.346 In een procedure op grond van § 2

lid 2 nr. 1 EG-Amtshilfegesetz mogen de belastingautoriteiten niet toetsen of de

Durchsuchungsanordnung van een Amtsgericht op grond van § 102 StPO in strijd

met het recht is, omdat die toets is voorbehouden aan die rechter.347 Voor de ont-

vanger van de gegevens gelden een dienst- en belastinggeheim en een doelbeper-

king (Zweckbestilnmung). De gegevens mogen uitsluitend worden verstrekt als

duidelijk is dat inderdaad in toereikende mate aan deze eisen is voldaan. Binnen het

kader van de Europese Unie behoeft daaraan niet te worden getwijfeld.

342 In § 30 lid 6 AO is nog een nadere regeling van het opvragen van geautomatiseerde gegevens

neergelegd.

343 Zie de opsomming in Riisken, § 30 aantekening 5bb.

344 Riisken, § 30 aantekening 5cc.

345 BFH BStBI. 92, 645.

346 Riisken, § 30 aantekening 5cc.

347 Riisken AO § 30 aantekening 5cc. Er wordt verwezen naar BFH BStB1. 92, 645; 90, 789; 73, 716.
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Het belastinggeheim geldt ook in de strafprocedure, zij het dat het sterk wordt

beperkt door § 30 onder 4. In de Anweisungen fur das Straf- und BuI3geldverfahren

(Steuer) is een aantal aanwijzingen (112 en 123-125) opgenomen over het belasting-

geheim en de positie van banken.

4.1.8 Bewijsregels

Zowel voor de vaststelling van de belastingschuld als voor de vaststelling van de

feiten die ten grondslag liggen aan een bestuurlijke boete of een strafrechtelijke

sanctie gelden wettelijke bewijsregels. Het staat de belastingautoriteiten in beginsel

vrij om te bepalen welke bewijsmiddelen noodzakelijk zijn. Bij het bepalen van het

middel moet de autoriteit handelen naar pflichtgem^8es Eenessen (§ 92 AO). Het

voorschrift moet worden gelezen in samenhang met § 88 (de Untersuchungsgrund-

satz) en § 86 AO, over het begin van de fiscale procedure. Deze bepalingen luiden,

voorzover van belang:

§ 88: Die Finanzbehórde ermittelt den Sachverhalt vom Amts wegen. Sie bestimmt

Art und Umfag der Ermittlungen; an das Vorbringen und an die Beweisantrage der

Beteiligten ist sie nicht gebunden. Der Umfang dieser Pflichten richtet sich nach den

Umst^nden des Einzelfalles. Die Finanzbehórde hat alle fur den Einzelifail bedeut-

samen, auch die fur die Beteiligten gunstigen Umstónde zu berucksichtigen.

§ 86: Die Finanzbehórde entscheidet nacht pflichtmaRigem Ermessen, ob und wann

sie ein Verwaltungsverfahren durchfiihrt. (...)

De bewijsverboden die in de strafprocedure gelden, gelden in beginsel ook in de

boeteprocedure. Dat geldt bijvoorbeeld ten aanzien van de rechten om te weigeren

een verklaring af te leggen of om mee te werken (Aussage- en Untersuchungs-

verweigerungsrechte) in § 52, 53, 55, 81c, 136 en 243 lid 4 StPO en het verbod van

§ 136a StPO. Deze bepalingen luiden, voorzover van belang:

§ 52: (1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt

1. der Verlobte des Beschuldigten;

2. der Ehegatte des Beschuldigten, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht;

3. wer mit dem Beschuldigten in gerader Linie verwandt oder verschwagert, in

der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad

verschwagert ist oder war.

(2) Haben Minderjóhrige wegen mangelnder Verstandesreife oder haben Minder-

jóhrige oder Betreute wegen einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder

seelischen Behinderung von der Bedeutung des Zeugnisverweigerungsrechts keine

genilgende Vorstellung, so dilrfen sie nur vernommen werden, wenn sie zur Aussage

bereit sind und auch ihr gesetzlicher Vertreter der Vernehmung zustimmt. Jst der

gesetzliche Vertreter selbst Beschuldigter, so kann er ober die Ausubung des
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Zeugnisverweigerungsrechts nicht entscheiden; das gleiche gilt fur den nicht

beschuldigten Elternteil, wenn die gesetzliche Vertretung beiden Eltern zusteht.

(3) Die zur Verweigerung des Zeugnisses berechtigten Personen, in den F^llen des

Absatzes 2 auch deren zur Entscheidung uber die Ausi bung des Zeugnisverweige-

rungsrechts befugte Vertreter, sind vor jeder Vernehmung fiber ihr Recht zu belehren.

Sie k6nnen den Verzicht auf dieses Recht auch wáhrend der Vernehmung widerrufen.

§ 53: (1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt

1. Geistliche uber das, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Seelsorger anvertraut

worden oder bekannt geworden ist;

2. Verteidiger des Beschuldigten uber das, was ihnen in dieser Eigenschaft

anvertraut worden oder bekanntgeworden ist;

3. Rechtsanw^lte, Patentanwalte, Notare, Wirtschaftsprufer, vereidigte Buchprufer,

Steuerberater und Steuerbevollm^chtigte, Hrzte, Zahn^rzte, Psychologische

Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, Apotheker und

Hebammen uber das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder

bekanntgeworden ist, Rechtsanw^lten stehen dabei sonstige Mitglieder einer

Rechtsanwaltskammer gleich;

3a. Mitglieder oder Beauftragte einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und

8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes uber das, was ihnen in dieser Eigen-

schaft anvertraut worden oder bekanntgeworden ist;

3b. Berater fur Fragen der Bet^ubungsmittelabh^ngigkeit in einer Beratungsstelle,

die eine BehSrde oder eine Kórperschaft, Anstalt oder Stiftung des óffentlichen

Rechts anerkannt oder bei sich eingerichtet hat, fiber das, was ihnen in dieser

Eigenschaft anvertraut worden oder bekanntgeworden ist;

4. Mitglieder des Bundestages, eines Landtages oder einer zweiten Kammer uber

Personen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder dieser Organe oder denen

sie in dieser Eigenschaft Tatsachen anvertraut haben sowie fiber diese Tatsachen

selbst;

5. Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung von periodi-

schen Druckwerken oder Rundfunksendungen berufsmí3f3ig mitwirken oder

mitgewirkt haben, fiber die Person des Verfassers, Einsenders oder Gew^hrs-

manns von Beitragen und Unterlagen sowie uber die ihnen im Hinblick auf ihre

T^tigkeit gemachten Mitteilungen, soweit es sich urn Beitrí3ge, Unterlagen und

Mitteilungen fur den redaktionellen Teil handelt.

(2) Die in Absatz 1 Nr.2 bis 3b Genannten di rfen das Zeugnis nicht verweigern,

wenn sie von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sinds

§ 55: (1) Jeder Zeuge kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren

Beantwortung ihm selbst oder einem der in § 52 Abs.1 bezeichneten Angehárigen die

Gefahr zuziehen wurde, wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt

zu werden.

(2) Der Zeuge ist uber sein Recht zur Verweigerung der Auskunft zu belehren.
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§ 81c: (1) Andere Personen als Beschuldigte durfen, wenn sie als Zeugen in Betracht

kommen, ohne ihre Einwilligung nur untersucht werden, soweit zur Erforschung der

Wahrheit festgestelit werden mug, ob sich an ihrem Kbrper eine bestimmte Spur oder

Folge einer Straftat befindet.

(2) Bei anderen Personen als Beschuldigten sind Untersuchungen zur Feststellung

der Abstammung und die Entnahme von Blutproben ohne Einwilligung des zu Unter-

suchenden zulassig, wenn kein Nachteil fi r seine Gesundheit zu befirchten und die

MaF,nahme zur Erforschung der Wahrheit unerl^Rlich ist. Die Untersuchungen und die

Entnahme von Blutproben durfen stets nur von einem Arzt vorgenommen werden.

(3) Untersuchungen oder Entnahmen von Blutproben kánnen aus den gleichen Gron-

den wie das Zeugnis verweigert werden. Haben Minderj5hrige oder Betreute wegen

einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder seelischen Behinderung von

der Bedeutung ihres Weigerungsrechts keine genugende Vorstellung, so entscheidet

der gesetzliche Vertreter; § 52 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 gilt entsprechend. Ist der

gesetzliche Vertreter von der Entscheidung ausgeschlossen (§ 52 Abs. 2 Satz 2) oder

aus sonstigen Grinden an einer rechtzeitigen Entscheidung gehindert und erscheint

die sofortige Untersuchung oder Entnahme von Blutproben zur Beweissicherung

erforderlich, so sind diese MaRnahmen nur auf besondere Anordnung des Richters

zul^ssig. Der die Mal nahmen anordnende Beschluf3 ist unanfechtbar. Die nach Satz 3

erhobenen Beweise durfen im weiteren Verfahren nur mit Einwilligung des hierzu

befugten gesetzlichen Vertreters verwertet werden.

(4) Mal3nahmen nach den Absatzen 1 und 2 sind unzul^ssig, wenn sie dem Getrof-

fenen bei Wurdigung aller Umstande nicht zugemutet werden kónnen.

(5) Die Anordnung steht dem Richter, bei Gef^hrdung des Untersuchungserfolges

durch Verzi gerung, von den F^llen des Absatzes 3 Satz 3 abgesehen, auch der

Staatsanwaltschaft und ihren Hilfsbeamten (§ 152 des Gerichtsverfassungsgesetzes)

zu.

(6) Bei Weigerung des Betroffenen gilt die Vorschrift des § 70 entsprechend. Un-

mittelbarer Zwang darf nur auf besondere Anordnung des Richters angewandt

werden. Die Anordnung setzt voraus, dal der Betroffene trotz Festsetzung eines

Ordnungsgeldes bei der Weigerung beharrt oder dag Gefahr im Verzuge ist.

§ 136 (1) Bei Beginn der ersten Vernehmung ist dem Beschuidigten zu eráffnen,

welche Tat ihm zur Last gelegt wird und welche Strafvorschriften in Betracht kommen.

Er ist darauf hinzuweisen, dag es ihm nach dem Gesetz freistehe, sich zu der Be-

schuldigung zu ^uf3ern oder nicht zur Sache auszusagen und jederzeit, auch schon

vor seiner Vernehmung, einen von ihm zu w^hlenden Verteidiger zu befragen. Er ist

ferner daruber zu belehren, dag er zu seiner Entlastung einzelne Beweiserhebungen

beantragen kann. In geeigneten F^llen soli der Beschuldigte auch darauf hingewiesen

werden, dag er sich schriftlich auSern kann.
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(2) Die Vernehmung soli dem Beschuidigten Gelegenheit geben, die gegen ihn

vorliegenden Verdachtsgrilnde zu beseitigen und die zu seinen Gunsten sprechenden

Tatsachen geltend zu machen.

(3) Bei der ersten Vernehmung des Beschuldigten ist zugleich auf die Ermittiung

seiner persdnlichen Verh^ltnisse Bedacht zu nehmen.

§ 136a: (1) Die Freiheit der WillensentschlieRung und der Willensbeti3tigung des

Beschuldigten dart nicht beeintr^chtigt werden durch MiBhandlung, durch Ermiidung,

durch kórperlichen Eingriff; durch Verabreichung von Mittein, durch Qudierei, durch

Tauschung oder durch Hypnose. Zwang darf nur angewandt werden, soweit das

Strafverfahrensrecht dies zulagt. Die Drohung mit einer nach seinen Vorschriften

unzulassigen MaRnahme und das Versprechen eines gesetzlich nicht vorgesehenen

Vorteils sind verboten.

(2) MaRnahmen, die das Erinnerungsvermbgen oder die Einsichtsfi3higkeit des

Beschuidigten beeintráchtigen, sind nicht gestattet.

(3) Das Verbot der Abs^tze 1 und 2 gilt ohne Rilcksicht auf die Einwilligung des

Beschuidigten. Aussagen, die unter Verletzung dieses Verbots zustande gekommen

sind, durfen auch dann nicht verwertet werden, wenn der Beschuidigte der Verwer-

tung zustimmt.

Het Anhiirungsgebot in de regeling van het eerste verhoor in § 136 lid 1 tweede en

derde volzin StPO is echter in § 55 OWiG afgezwakt.348 § 136 StPO en § 55 OWiG

luiden, voorzover van belang:

§ 136: (1) Bei Beginn der ersten Vernehmung ist dem Beschuldigten zu erbffnen,

welche Tat ihm zur Last gelegt wird und welche Strafvorschriften in Betracht kommen.

Er ist darauf hinzuweisen, dag es ihm nach dem Gesetz freistehe, sich zu der Be-

schuidigung zu auf3ern oder nicht zur Sache auszusagen und jederzeit, auch schon

vor seiner Vernehmung, einen von ihm zu wáhlenden Verteidiger zu befragen. Er ist

ferner dariiber zu belehren, dag er zu seiner Entlastung einzeine Beweiserhebungen

beantragen kann. (...)

§ 55: (1) § 163a Abs. 1 der Strafprozel3ordnung ist mit der Einschrankung anzuwen-

den, dag es genilgt, wenn dem Betroffenen Gelegenheit gegeben wird, sich zu der

Beschuldigung zu ^uf3ern.

(2) Der Betroffene braucht nicht darauf hingewiesen zu werden, dag er auch schon

vor seiner Vernehmung einen von ihm zu wí3hlenden Verteidiger befragen kann. § 136

Abs. 1 Satz 3 der StrafprozeRordnung ist nicht anzuwenden.

Ook in het Duitse recht wordt onderscheiden tussen wettelijke en buitenwettelijke

bewijsverboden. Wettelijke verboden kunnen afhankelijk van hun ratio wel in de

348 GShler 1998, § 46 aantekening E, randnummer lOc.
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strafprocedure maar niet in de boeteprocedure gelden. De vraag of schending van

een gebod of verbod ten aanzien van de bewijsvergaring (Beweisaufnahme) tot een

verbod leidt op het gebruik van de vergaarde gegevens als bewijs (Verwertungs-

verbot), is in het Duitse boeterecht - net als in het Duitse strafprocesrecht - afhan-

kelijk van de rechtspraak per verbod en gebod (zie over dit onderwerp onder andere

Rogall 1999, p. 119-148).

Het Bundesgerichtshof (BGH) vraagt zich af:'(...) ob ihre Verletzung den Rechtskreis

des Betroffenen wesentlich beri hrt oder ob sie fur ihn nur von untergeordneter oder

keiner Bedeutung ist. Bei dieser Untersuchung Bind vor allem der Rechtfertigungs-

grund der Bestimmung und die Frage, in wessen Interesse sie geschaffen ist, zu

beri_icksichtigen.'349

Een Verwertungsverbot kan bij het ontbreken van een wettelijke regeling ook wor-

den afgeleid uit het Grundgesetz (en daarmee het rechtsstaatbeginsel), fair trial en

de grondrechtelijke waarborgen. Deze strafrechtelijke jurisprudentie geldt ook voor

het boeterecht. Gdhler (1998): 'Wenn dies im Strafverfahren gilt, obwohl es hier urn

erheblich schwerer wiegende Unrechtsfolgen geht, mug dies erst recht fur Beweis-

mittel geiten, die von einer BehSrde im Verwaltungsverfahren (oder BuEgeldverfah-

ren) beschafft worden sind, auch wenn diese insoweit nicht zustilndig gewesen

ist.'350 De hoofdregel is dus dat in het Duitse recht ten aanzien van het uitsluiten

van bewijs dezelfde normen gelden in het strafprocesrecht als in het boeterecht. Dit

neemt niet weg dat er uitzonderingen zijn. In het Gesetz liber Ordnungswidrigkeiten

wordt immers bij de regeling van de bevoegdheden en de aan de beklaagde toe-

komende waarborgen op een aantal punten uitdrukkelijk afgeweken van de Straf-

prozeEordnung. In § 47, 55, 77b en 109a lid 2 OWiG zijn beperkingen of afwijkingen

van de StrafprozeRordnung opgenomen. 351 Deze bepalingen luiden:

§ 47: (1) Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten liegt im pflichtgem^gen Erenes-

sen der Verfolgungsbehbrde. Solange das Verfahren bei ihr anhí3ngig ist, kann sie es

einstellen.

(2) Ist das Verfahren bei Gericht anhángig und halt dieses eine Ahndung nicht fur

geboten, so kann es das Verfahren mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft in jeder

Lage einstellen. Der Beschluf3 ist nicht anfechtbar.

(3) Die Einstellung des Verfahrens darf nicht von der Zahlung eines Geldbetrages an

eine gemeinnutzige Einrichtung oder sonstige Steile abhíingig gemacht oder damit in

Zusammenhang gebracht werden.

§ 55: (1) § 163a Abs. 1 der Strafprozegordnung ist mit der Einschrankung anzuwen-

den, dag es genugt, wenn dem Betroffenen Gelegenheit gegeben wird, sich zu der

Beschuldigung zu auRern.

349 BGH 11, 213, 215. Geciteerd uit Gdhler 1998, § 46 aantekening 10c, randnummer 10c.

350 § 46 aantekening 10c, randnummer 10c.

351 Zie het overzicht in Gdhler 1998, § 46 randnummer 11-31.
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(2) Der Betroffene braucht nicht darauf hingewiesen zu werden, dag er auch schon

vor seiner Vernehmung einen von ihm zu w^hlenden Verteidiger befragen kann. § 136

Abs. 1 Satz 3 der StrafprozeBordnung ist nicht anzuwenden.

§ 77b: (1) Von einer schriftlichen Begrundung des Urteils kann abgesehen werden,

wenn alle zur Anfechtung Berechtigten auf die Einlegung der Rechtsbeschwerde

verzichten oder wenn innerhalb der Frist Rechtsbeschwerde nicht eingelegt wird.

Hat die Staatsanwaltschaft an der Hauptverhandlung nicht teilgenommen, so ist ihre

Verzichterkl^rung entbehrlich; eine schriftliche Begrundung des Urteils ist jedoch

erforderlich, wenn die Staatsanwaltschaft dies vor der Hauptverhandlung beantragt

hat.

(2) Die Urteilsgriinde sind innerhalb der in § 275 Abs. 1 Satz 2 der Strafprozeg-

ordnung vorgesehenen Frist zu den Akten zu bringen, wenn gegen die Vers^umung

der Frist fur die Rechtsbeschwerde Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewí3hrt

oder in den F^llen des Absatzes 1 Satz 2 Halbsatz 1 von der Staatsanwaltschaft

Rechtsbeschwerde eingelegt wird.

§ 109a: (1) War gegen den Betroffenen in einem BuBgeldbescheid wegen einer Tat

lediglich eine GeldbuRe bis zu zwanzig Deutsche Mark festgesetzt worden, so ge-

horen die Gebuhren und Auslagen eines Rechtsanwalts nur dann zu den notwendigen

Auslagen (§ 464a Abs. 2 Nr. 2 der Strafprozel ordnung), wenn wegen der schwierigen

Sach- oder Rechtslage oder der Bedeutung der Sache fur den Betroffenen die Be-

auftragung eines Rechtsanwalts geboten war.

(2) Soweit dem Betroffenen Auslagen entstanden sind, die er durch ein rechtzeitiges

Vorbringen entlastender Umst^nde hitte vermeiden kunnen, kann davon abgesehen

werden, diese der Staatskasse aufzuerlegen.

4.2 Fiscaliteit, douane en landbouw: transnationale fraudebestrijding

De verplichting om bij de fraudebestrijding samen te werken (artikel 280 lid 3

tweede volzin EG-Verdrag) geldt uiteraard ook voor de Bondsrepubliek Duitsland.

Zowel de Europese Commissie als de Duitse autoriteiten zijn tot wederzijdse samen-

werking (Rechtshilfe en Amtshilfe) verplicht (Zie Ulrich 1999, p. 66; PrieB 1991,

p. 342-355; Klinkhammer 1996, p. 37 e.v., Schmidt-AEmann 1996, p. 270 e.v.; Meijer

1989, p. 237-248).352 Hieronder wordt eerst het Duitse recht met betrekking tot

de onderlinge samenwerking tussen de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaten

beschreven (horizontale transnationale samenwerking) en daarna de samenwerking

tussen de Duitse fiscale autoriteiten en de Europese Commissie (verticale samen-

werking).

352 HvJEG C-2/88 Zwartveld e.a.
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Formele rechtsbronnen voor de wederzijdse administratieve bijstand

De samenwerking op het terrein van de inkomsten-, vermogens- en omzetbelas-

tingen en accijnzen is in het secundaire gemeenschapsrecht uitgewerkt: richtlijn

77/799, die in het Duitse recht is omgezet met het EG-Amtshilfegesetz.353 Richtlijn

en wet zijn voor ons onderzoek van belang. Op het terrein van de douane- en

landbouwheffingen zijn van belang: de overeenkomst van Napels uit 1967 354 en

verordening 515/97 (de Unterstutzungsverordnung).355 In artikel 23 van deze

verordening is het inrichten van het geautomatiseerde douane-informatiesysteem

CIS356 voorzien.

De centrale bepaling bij de wederzijdse administratieve bijstand op het terrein van

de belastingen is § 117 AO. In het eerste lid van deze bepaling is neergelegd dat de

Duitse belastingautoriteiten administratieve bijstand kunnen overwegen voorzover

dat in overeenstemming is met het Duitse recht. In het tweede lid is bepaald dat

deze autoriteiten bijstand kunnen verlenen op grond van direct werkende (inner-

staatlich anwendbarer) volkenrechtelijke overeenkomsten en rechtshandelingen

van de Europese Gemeenschap en het EG-Amtshilfegesetz. In het derde lid van de

bepaling is vastgelegd onder welke voorwaarden deze autoriteiten ook zonder zo'n

grondslag bijstand kunnen verlenen. In het vierde lid is bepaald dat deze autoritei-

ten bij het uitvoeren van de wederzijdse bijstand beschikken over de bevoegdheden,

en de binnenlandse betrokkene over de rechten en plichten die bestaan op grond

van de voorschriften ten aanzien van de Duitse belastingen. In het vierde lid is

voorts bepaald dat het BMF beschikt over de bevoegdheid om in het kader van de

transnationale samenwerking via een rechtsverordening met toestemming van de

bondsraad volkenrechtelijke overeenkomsten over de wederzijdse administratieve

bijstand op douaneterrein in werking te laten treden, als de daarin opgenomen

verplichtingen passen in de op grond van de Abgabenordnung toegelaten weder-

zijdse bijstand. Zo'n rechtsverordening is niet totstandgekomen. § 117 AO luidt,

voorzover van belang:

§ 117: (1) Die Finanzbehárden k6nnen zwischenstaatliche Rechts- und Amtshilfe

nach Mag gabe des deutschen Rechts in Anspruch nehmen.

353 Brock 1989, p. 91 e.v.; Wolffgang en Hendricks, commentaar § 117 AO; Schmidt-Agmann 1996, p. 270

e.v.

354 Obereinkommen vom 7.9.1967 zwischen Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, (talien,

Luxemburg und den Niederlanden fiber gegenseitige Untersti tzung ihrer Zollverwaltungen, BGBI. 11

1969, p. 65 e.v. Zie hierover Wamers 1997a, p. 149-162.

355 Zie hierover Mágele 1998, p. 1-10, en Klein en Rusken, § 117 aantekening 3d.

356 In Duitsland ZIS (Zollinformationssytein). Zie Ulrich 1999, p. 67, en Wolffgang en Hendricks, rand-

nummer 245-246.
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(2) Die Finanzbehárden kónnen zwischenstaatliche Rechts- und Amtshilfe auf Grund

innerstaatlich anwendbarer vólkerrechtlicher Vereinbarungen, innerstaatlich anwend-

barer Rechtsakte der Europ^ischen Gemeinschaften sowie des EG-Amtshilfe-Gesetzes

leisten.

(3) Die Finanzbehórden kónnen nach pflichtgem^(3en Ermessen zwischenstaatliche

Rechts- und Amtshilfe auf Ersuchen auch in anderen F^llen leisten, wenn

1. die Gegenseitigkeit verbirgt ist,

2. der ersuchende Staat gew^hrleistet, dal die ubermittelten Auskilnfte und Unter-

lagen nur fur Zwecke seines Besteuerungs- oder Steuerstrafverfahrens (ein-

schlieSlich Ordnungswidrigkeitsverfahren) verwendet werden, und dag die

ubermittelten Auskinfte und Unterlagen nur solchen Personen, Behórden oder

Gerichten zug^nglich gemacht werden, die mit der Bearbeitung des Steuersache

oder Verfolgung der Steuerstraftat befaRt sind,

3. der ersuchende Staat zusichert, dag er bereit ist, bei den Steuern vom Einkom-

men, Ertrag und Vermogen eine mógliche Doppelbesteuerung im Verst^ndigungs-

wege durch eine sachgerechte Abgrenzung der Besteuerungsgrundlagen zu

vermeiden sind und

4. die Erledigung des Ersuchens die Souver^nitat, die Sicherheit, die óffentliche

Ordnung oder andere wesentliche Interessen des Bundes oder seiner Gebiets-

kórperschaften nicht beeintróchtigt und keine Gefahr besteht, dag dem inlí3n-

disches Beteiligten ein mit dem Zweck der Rechts- und Amtshilfe nicht zu

vereinbarender Schaden entsteht, falls ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder

Berufsgeheimnis oder ein Gesch^ftsverfahren, das auf Grund des Ersuchens

offenbart werden soli, preisgegeben wird.

Soweit die zwischenstaatliche Rechts- und Amtshilfe Steuern betrifft, die von den

Landesfinanzbehórden verwaltet werden, entscheidet das Bundesministerium der

Finanzen im Einvernehmen mit der zust^ndigen obersten Landesbehórde.

(4) Bei der Durchfihrung der Rechts- und Amtshilfe richten sich die Befugnisse der

Finanzbehórden sowie die Rechten und Pflichten der Beteiligten und anderer Perso-

nen nach den fur Steuern im Sinne von § 1 Abs. 1 geltenden Vorschriften. § 114 findet

entsprechende Anwendung. Bei der Ubermittlung von Auskinften und Unterlagen

gilt fi r inlandische Beteiligte § 91 entsprechend; soweit die Rechts- und Amtshilfe

Steuern betrifft, die von den Landesfinanzbehórden verwaltet werden, hat eine Anhó-

rung des inl^ndischen Beteiligten abweichend von § 91 Abs. 1 stets stattzufinden,

wenn nicht eine Ausnahme nach § 91 Abs. 2 oder 3 vorliegt.

(5) (...)

Op het terrein van dit onderzoek speelt het EG-Amtshilfegesetz een rol bij de admi-

nistratieve bijstand bij fraude met BTW. De wet zet richtlijn 77/799 om. De wet heeft

ook betrekking op de samenwerking bij andere belastingen (met name de accijn-

zen), maar die blijven buiten het kader van dit onderzoek. De richtlijn heeft niet
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alleen betrekking op de indirecte belastingen maar ook op de omzetbelastingen.

In het EG-Amtshilfegesetz is bepaald dat de wet alleen dan voor de omzetbelasting

geldt als deze niet als importheffing (Eingangsabgabe, Einfuhrabgabe) wordt

geheven. Voor importheffingen (Einfuhrabgaben: Einfuhrumsatzsteuer) geldt de

overeenkomst van Napels.357 § 1 EG-Amtshilfegesetz luidt:

3 1: (1) Dieses Gesetz findet Anwendung auf die Amtshilfe, die sich die Mitglied-

staaten der Europáischen Gemeinschaften gegenseitig

1. bei der Festsetzung der Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermogen (direkte

Steuern) und

2. bei der Festsetzung und Erhebung der Umsatzsteuer, soweit diese nicht als

Eingangsabgabe (Einfuhrumsatzsteuer) erhoben wird, der Verbrauchsteuer auf

Mineralól, Alkohol, alkoholische Getránke und auf Tabakwaren (indirekte Steuern)

zur Durchfi hrung der Richtlinie 771799/EWG des Rates vom 19. Dezember 1977

uber die gegenseitige Amtshilfe zwischen den zustándigen Behórden der Mit-

gliedstaaten im Bereich der direkten Steuern und der Mehrwertsteuer (ABI. EG

Nr. L 336 S. 15), geándert durch die Richtlinie 79/1070/EWG des Rates vom 6.

Dezember 1979 zur Anderung der Richtlinie 77/799/EWG (ABI. EG Nr. L 331 S. 8)

und der Richtlinie 92/12/EWG des Rates vom 25. Februar 1992 fiber das allge-

meine System, den Besitz, die Befórderung und die Kontrolle verbrauchsteuer-

pflichtiger Waren (ABI. EG Nr. L 76 S. 1), geándert durch die Richtlinie 92/108/EWG

des Rates vom 14. Dezember 1992 zur Anderung der Richtlinie 92/12/EWG (ABI. EG

Nr. L 390 S. 124), durch den Austausch von Auskilnften zwischen den hierfi r

zustándigen Finanzbehórden leisten.

(2) Die Finanzbehórden erteilen nach MaSgabe der folgenden Vorschriften und des

§ 117 Abs. 4 der Abgabenordnung der zustándigen Finanzbehórde eines anderen

Mitgliedstaats Auski nfte, die fur die zutreffende Steuerfestsetzung sowie fi r die

zutreffende Erhebung der indirekten Steuern in diesem Mitgliedstaat erheblich sein

kónnen.

(3) Bestimmungen in innerstaatlich anwendbaren vólkerrechtlichen Vereinbarungen

und gemeinschaftsrechtliche Vorschriften, die eine weitergehende Amtshilfe zulassen,

bleiben unberilhrt.

Op het terrein van de douanewetgeving, de invoerheffingen en de uitvoerrestituties

spelen natuurlijk ook in de Bondsrepubliek Duitsland vooral de EG-verordeningen

en de Napels-overeenkomsten een rol.358 Verordening 515/97 (Amtshilfeverordnung)

gaat vóór het Duitse recht. Het Duitse recht heeft echter ook aanvullende werking.

In de verordening is immers op een aantal plaatsen bepaald dat de aangezochte

belastingautoriteit het bijstandsverzoek afhandelt alsof het verzoek van een natio-

357 Wolffgang en Hendricks, § 117 randnummer 233.

358 Een helder, compact en recent overzicht in de Duitse literatuur: Wolffgang en Hendricks, § 117 nr. 220.
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nale autoriteit afkomstig is. Daardoor gelden de bepalingen uit de Abgabenordnung

en de StrafprozeEordnung, voorzover ze niet worden overlapt door de bepalingen uit

verordening 515/97.359

Verordening 218/92 (Zusammenarbeitsverordnung) heeft uiteraard in elke lidstaat

rechtstreeks werking, dus ook in de Bondsrepubliek Duitsland. De werking van deze

verordening is beperkt tot de intracommunautaire transacties

(Erwerbsbesteuerung).360 De in het kader van deze verordening verstrekte gegevens

vallen onder het beroepsgeheim. Voor de Duitse belastingautoriteiten betekent dit

dat deze gegevens onder het belastinggeheim vallen van § 30 AO. In artikel 9 lid 1

tweede aandachtstreepje van de verordening is bepaald dat de gegevens ook in een

straf- of boeteprocedure wegens fiscale feiten mogen worden gebruikt. Dat voor-

schrift moet worden beschouwd als het wettelijk voorschrift dat de verstrekking van

gegevens die onder het belastinggeheim vallen uitdrukkelijk toestaat (§ 30 lid 4

aanhef en onder 2 AO).361

Op het terrein van de BTW (Mehrwertsteuer/MWSt) is de wederzijdse administratieve

bijstand vrijwel uitsluitend geregeld in verordening 218/92 (de Zusammenarbeits-

verordnung). 362 De verordening werkt (uiteraard ook) rechtstreeks in het Duitse

recht.363 De wijze waarop incidentele informatieverzoeken van andere lidstaten

worden afgedaan, is nader geregeld in een dienstvoorschrift (Verwaltungsanord-

nung): de Dienstanweisung zur Durchfi hrung von Einzelauskunftsersuchen im

Rahmen der Zusammenarbeit der Verwaltungsbehórden der EG-Mitgliedstaaten auf

dem Gebiet der indirekten Besteuerung (MWSt.) van 22 juni 1993 (Ust-EADA).364 In

het BMF-Schreiben van 31 maart 1994 is de procedure gestandaardiseerd en vereen-

voudigd.365

De gegevensuitwisseling is in de Bondsrepubliek Duitsland centraal neergelegd bij

het Bundesamt fi r Finanzen (§ 5 lid 1 onder 9 FVG), bij de buitenpost in Saarlouis

(Auf3enstelle Saarlouis). Dat geldt zowel voor de elektronische uitwisseling van

gegevens met het Mehrwertsteuer Informations Austausch System (MIAS) als voor

359 Wolffgang en Hendricks, § 117, randnummer 224.

360 Zie hierover Wolffgang en Hendricks, § 117, randnummers 206-215.

361 De betrokken bepaling gebruikt het woord'Gesetz'. In § 4 AO is dit gedefinieerd als'jede Rechtsnorm'.

Ook een EG-verordening valt onder dit begrip.

362 De Amtshilfeverordnung, die door het BMF steeds wordt aangeduid als de'Zusanimenarbeits-

verordnung'.

363 S&hn, § 117, randnummer 322.

364 BStBI. 1 1993, 731.

365 SShn, § 117, randnummer 323.
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het verstrekken van informatie naar aanleiding van incidentele bijstandsverzoe-
ken.366

In het kader van de geautomatiseerde gegevensuitwisseling kunnen de bevoegde

autoriteiten de gegevens krijgen of opvragen die ondernemers in andere lidstaten

hebben gemeld over leveringen binnen de Gemeenschap van goederen aan onder-

nemingen met een Duitse identiteitscode (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer).367

Als de geautomatiseerde gegevensuitwisseling op grond van § 4 Zusammenarbeits-

verordnung ontoereikend is, kan om verdergaande gegevensverstrekking worden

verzocht. Daarbij moet vooral worden gedacht aan individuele omzetgegevens.

Nadere voorschriften zijn opgenomen in het BMF-schrijven van 31 maart 1994 (zie

Carl en Klos 1995, p. 209 e.v.).

Op grond van § 7 lid 1 Zusammenarbeitsverordnung zijn de lidstaten alleen gehou-

den om gegevens te verstrekken als de aard en hoeveelheid van de informatieverzoe-

ken geen onevenredig grote administratieve belasting betekenen, als de gebruike-

lijke nationale informatiebronnen niet toereikend blijken te zijn en als de bevoegde

autoriteiten gelijkwaardige bijstand zouden kunnen verlenen (wederkerigheid).368

De uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk: ze vallen onder het belastinggeheim.

Het vertrouwelijke karakter ervan wordt niet alleen door het interstatelijk recht

beschermd maar ook door de voorschriften die betrekking hebben op de EG-autori-

teiten (§ 9 lid 1 Zusammenarbeitsverordnung). De gegevens mogen op grond van

§ 9 lid 1 derde volzin Zusammenarbeitsverordnung uitsluitend ter uitvoering van

de Zusammenarbeitsverordnung worden gebruikt (beperking in het doel) en alleen

door personen die daartoe bepaaldelijk zijn belast (beperking naar kring van per-

sonen). Het gebruik voor andere doeleinden is alleen toegelaten als de informatie-

verstrekkende lidstaat daarvoor toestemming geeft en als het recht van de aan-

gezochte lidstaat het gebruik in kwestie toestaat (§ 9 lid 2 Zusammenarbeits-

verordnung). Het doorgeleiden van gegevens aan een derde lidstaat is alleen

mogelijk met uitdrukkelijke toestemming van de aangezochte lidstaat (§ 9 lid 3

Zusammenarbeitsverordnung),369

De informatieverzoeken van-Duitse belastingautoriteiten worden door (de buiten-

post Saarlouis van) het Bundesamt fi r Finanzen doorgeleid naar de bevoegde

autoriteit van de andere lidstaat. De informatieverzoeken van de andere lidstaten

366 In de Zusammenarbeitsverordnung is immers de mogelijkheid voor lidstaten geregeld om in een

geautomatiseerde procedure, die uit twee stappen (Stufe 1 en 11) bestaat, de databank te raadplegen

(§ 4 lid 2-4 Zusammenarbeitsverordnung). Het vragen van informatie in incidentele gevallen is de derde

stap (§ 5 lid 1 Zusammenarbeitsverordnung).
367 Sbhn, § 117, randnummer 335.

368 Sihn, § 117, randnummer 342.

369 Sáhn, § 177, randnummer 343.
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worden door de buitenpost Saarlouis beantwoord. Het Hauptzollamt is belast met

uitvoering van het onderzoek ter voorbereiding van dit antwoord.

De informatieverzoeken van de Duitse belastingautoriteiten moeten per fax aan

deze buitenpost worden gericht; op het voorblad daarvan moeten de naam van de

verzoekende belastingautoriteit en het telefoonnummer worden vermeld.370 Voor de

informatieverzoeken vanuit andere lidstaten moeten EG-formulieren (Vordrilcke)

worden gebruikt.371

Duitse belastingautoriteiten worden geacht eerst de binnenlandse onderzoeksmoge-

lijkheden optimaal te benutten voordat ze een incidenteel informatieverzoek

doen.372 Bovendien behoren ze eerst de mogelijkheid van § 4 lid 2 en 3 Zusammen-

arbeitsverordnung te benutten. Bij informatieverzoeken van een andere lidstaat

toetst het Bundesamt fur Finanzen of aan de voorwaarden van § 5 Zusammen-

arbeitsverordnung is voldaan. Het Hauptzollamt voert het onderzoek uit en deelt

het resultaat ervan mee aan het Bundesamt. Nadat deze autoriteit heeft vastgesteld

dat de informatie volledig en plausibel is, geeft ze de gegevens door aan de verzoe-

kende belastingautoriteit. Aan de personen die betrokken zijn bij dit onderzoek

van het Hauptzollamt moet op grond van § 117 lid 4, 93 lid 1 en 97 lid 1 AO gelegen-

heid worden geboden om zich uit te laten over het resultaat van het onderzoek

(Anhdrung) en om eventuele bezwaren (Einwande) tegen het verstrekken van de

informatie naar voren te brengen (bijvoorbeeld gevaar van schending van bedrijfs-

geheimen).373 Voorts dienen de grondrechtelijke beperkingen van de internationale

informatieverstrekking (Verh^ltnism^gigkeit, Zumutbarkeit) en het grondrecht op

informationelle Selbstbestimmung in acht te worden genomen. Bovendien moet met

het doel van de informatie-uitwisseling onverenigbare schade (Schaden) worden

vermeden.374

Als er bij de belastingcontrole op binnengemeenschappelijke omzetten gegevens

nodig zijn die het kader van de procedure van de incidentele informatieverzoeken

ontstijgen - bijvoorbeeld opgaven van de bedrijfsgegevens (betrieblichen Unter-

lagen) van een ondernemer in een andere lidstaat - dan is het mogelijk om aanvul-

lend een informatieverzoek op grond van het EG-Amtshilfegesetz te doen. In dat

370 BME 31 maart 1994.

371 BMF, 31 maart 1994.

372 Hierbij moet worden bedacht dat de Duitse belastingautoriteiten beschikken over een aantal extra

mogelijkheden om in grensoverschrijdende gevallen informatie te verkrijgen: een verder strekkende

medewerkingsplicht van de belastingplichtige (§ 90 lid 2 AO), bijzondere aangifteplichten (Anzeige-

pflichten: § 138 lid 2 en 3 AO), bijzondere boekhoudverplichtingen (Buchfiihrungsvorschriften: § 146 lid

2 AO), en de Verpflichtung zur Bestellung eines inlándischen Empfangsbevolimáchtigten (§ 123 AO). Zie

SShn, § 177, randnummer 6.

373 S&hn, § 117, randnummer 359.

374 Sóhn, § 117, randnummer 360.
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geval geldt voor de beantwoording van het verzoek niet de termijn van drie maan-

den uit artikel 5 lid 1 tweede volzin Zusammenarbeitsverordnung.375

Op het terrein van de douane- en landbouwheffingen is de wederzijdse administra-

tieve bijstand geregeld in de overeenkomst van Napels uit 1967 en verordening

515/97. Van belang is nog het zesde protocol inzake wederzijdse bijstand in douane-

zaken.376 Op grond van § 1 lid 1 en § 3 lid 2 AO geldt deze wet ook voor de gemeen-

schapsrechtelijke douaneheffingen. Het procedurerecht in de Abgabenordnung vult

het recht in het Communautair Douanewetboek (Zollkodex) en de Zollkodex-Durch-

fi hrungsverordnung (DVO) aan. Het geldt voor al het gemeenschapsgrensoverschrij-

dende goederenverkeer. Voor het binnengemeenschappelijke goederenverkeer geldt

het Marktordnungsgesetz. In § 12 lid 1 MOG is de Abgabenordnung grotendeels van

overeenkomstige toepassing verklaard (Ulrich 1999, p. 106). § 117 AO geldt dan ook

voor de transnationale samenwerking op het terrein van beide vormen van goede-

renverkeer. Nadere normen zijn opgenomen in de Leitfaden fur den Bereich der

Rechts- und Amtshilfe zwischen den Zollverwaltungen van het BMF.377

Formele rechtsbronnen voor de rechtshulp in strafzaken

Internationale bijstand (zwischenstaatliche Amtshilfe) kan zowel de vervolging van

strafbare en beboetbare belastinggedragingen dienen als de 'Gewahrleistung

gesetzm^f3iger Besteuerung.' Op het moment dat de belastingautoriteit uitsluitend

als strafvervolgingsautoriteit werkzaam is, moeten de gegevens met internationale

rechtshulpverzoeken worden verzameld.378 Voor (een deel van de) wederzijdse

administratieve bijstand is het EG-Amtshilfegesetz geschreven. Voor (een deel van

de) internationale rechtshulp is het Gesetz liber die internationale Rechtshilfe in

Strafsachen geschreven (zie hierover onder anderen Nagel 1998).

In artikel 2 aanhef en onder a van de Europese overeenkomst van 20 april 1959 over

rechtshulp in strafzaken379 is bepaald dat de aangezochte staat mag weigeren te

voldoen aan een rechtshulpverzoek als dit betrekking heeft op een fiscaal delict. In

het Zusatzprotokoll zum Europ^ischen Obereinkommen liber die Rechtshilfe in

Strafsachen vom 17. Márz 1978 worden de mogelijkheden beperkt om deze weige-

ringsgrond in te roepen. In bilaterale rechtshulpovereenkomsten wordt de rechts-

hulp bij fiscale delicten wel mogelijk gemaakt. Dat geldt voor de overeenkomsten

van de bondsrepubliek met Frankrijk en Nederland.380 Ook in de Uitvoeringsover-

375 Si hu, § 117, randnummer 367.

376 PbEC L 114, p. 145.

377 Bonn, maart 1994.

378 Gast-de Haan, § 385 aantekening 5.

379 Europiiisches 0hereinkommen vom 20. April 1959 fiber die Rechtshilfe in Strafsachen.

380 Gast-de Haan, § 385 aantekening 5.
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eenkomst Schengen381 wordt dat mogelijk gemaakt. In artikel 50 van deze overeen-

komst is bepaald dat de aangesloten staten zich -'nach Maf3gabe' van het Europese

rechtshulpverdrag van 20 april 1959 - verplichten tot het verlenen van rechtshulp

terzake van overtreding van de wettelijke voorschriften op het terrein van de accijn-

zen, BTW (Mehrwertsteuern) en douane. Het artikel heeft ook betrekking op de

voorschriften in de douaneovereenkomst van Napels en artikel 2 van verordening

1468/81. Er wordt niet verwezen naar de opvolgende verordening 515/97.

Internationale samenwerking bij boetezaken382

Ook voor de internationale samenwerking op het terrein van bestuurlijke beboeting

geldt naar Duits recht dat Duitse bestuursorganen alleen procedurele handelingen

buiten hun eigen jurisdictiegebied (Hoheitsgebiet) mogen verrichten als de buiten-

landse staat daarmee op grond van wetgeving, gewoonterecht, volkenrechtelijke

overeenkomsten en verdragen instemt. De Duitse belastingautoriteiten mogen dan

ook alleen met personen in het buitenland direct contact opnemen in gevallen

waarin kan worden aangenomen dat de betrokken buitenlandse staat dit niet als een

ontoelaatbare inbreuk op de eigen jurisdictie beschouwt. Bij bepaalde handelingen

van deze autoriteiten is er geen probleem. Een en ander is voorgeschreven in de

Richtlinien fiir den Verkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten

(RiVASt), nr. 121 (UnmittelbarerVerkehr mit Personen im Ausland). Deze richtlijn

luidt, voorzover van belang:

121: (1) Die deutschen Behórden diirfen in strafrechtlichen Angelegenheiten mit

Personen, die im Ausland wohnen - gleichgiiltig ob sie Deutsche oder Ausl^nder

sind -, unmittelbar schriftlich oder fernmundlich nur dann in Verbindung treten, wenn

nicht damit zu rechnen ist, dag der ausl^ndische Staat dieses Verfahren als einen

unzul^ssigen Eingriff in seine Hoheitsrechte beanstandet. Unbedenklich sind z.B.

Eingangsbest^tigungen, Zwischenbescheide, Terminabstimmungen, Benachrichtigun-

gen von der Aufhebung eines Termins sowie Mitteilungen ober die Einstellung eines

Ermittlungsverfahrens an den Beschuldigten und den Antragstelier.

(2) Soweit vdlkerrechtliche Ubereinkiinfte die unmittelbare Ubersendung von Schrift-

stucken durch die Post zulassen oder der Aufenthaltsstaat diese Miglichkeit einseitig

eingeraumt hat (...), soli unter Beachtung von Nr. 181 Abs. 2 RiStBV von dieser M&g-

lichkeit Gebrauch gecoacht werden, sofern nicht nach deutschm Recht ein besonderer

Zustellungsnachweis erforderlich ist. Auf diesem Weg kánnen z.B. auch schriftliche

Anhdrungsbogen versandt werden. (...)

381 Obereinkommen vom 19. )uni 1990 zur Durchfiihrung des Obereinkommens von Schengen vom 14.

Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik

Deutschland und der Franzásischen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an

den gerneinsarnen Grenzen (Schengener Durchfiihrungsi bereinkommen).

382 Voor de nationale samenwerking in het Ordnungswidrigkeitenrecht gelden § 4 e.v. van het

Verwaltungsverfahrensgesetz. Gtihler 1998, Vor § 59 aantekening E, randnummer 17.
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(3) (...)

(4) Soweit keine vólkerrechtlichen Ubereinki nfte bestehen, sind unzui ssig Mitteilun-

gen,

a) in denen dem Empfanger fur den Fall, dag er etwas tut oder unterldgt, Zwangs-

maf3nahmen oder sonstige Rechtsnachteile angedroht werden,

b) durch deren Empfang Rechtswirkungen herbeigefuhrt, insbesondere Fristen in

Lauf gesetzt werden, oder

c) in denen der Empf^nger zu einem Tun oder Unterlassen aufgefordert wird (z.B.

eine Aufforderung zum Erscheinen vor einer Behorde).

Voorzover in oudere rechtshulpverdragen uitsluitend het begrip 'rechtshulp in straf-

zaken' wordt gebezigd, moeten deze verdragen zodanig worden uitgelegd dat ze ook

betrekking hebben op Duitse beboetbare gedragingen (Ordnungswidrigkeiten).383

Hiermee staat overigens nog niet vast of de andere verdragsluitende staten deze

interpretatie delen. Ook staat niet vast of ook de verzoeken in het kader van de

boeteprocedure van bestuursorganen - in plaats van verzoeken van de Staatsanwalt-

schaft of de rechter - ook als rechtshulpverzoek op basis van dergelijke verdragen

kunnen worden beschouwd. Mocht dat een probleem blijken op te leveren, dan kan

zo'n bestuursorgaan de Staatsanwaltschaft (dat de zaak tegen het BuEgeldbescheid

bij de Amtsrichter zou mogen aanbrengen) verzoeken om het rechtshulpverzoek

te doen.384 Een en ander dient in overeenstemming met het Gesetz fiber die inter-

nationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) en de daarop gebaseerde regelingen plaats

te vinden. § 1 en 59 IRG en RiStBV nr. 300 luiden, voorzover van belang:

§ 1: (1) Der Rechtshilfeverkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten

richtet sich nach diesem Gesetz.

(2) Strafrechtliche Angelegenheiten im Sinne dieses Gezetzes Bind auch Verfahren

wegen einer Tat, die nach deutschem Recht als Ordnungswidrigkeit mit GeldbuEe

oder die nach ausl^ndischem Recht mit einer vergleichbaren Sanktion bedroht

ist, sofern fiber deren Festsetzung ein auch fur Strafsachen zust^ndiges Gericht

entscheiden kann.

(3) (...).

§ 59: (1) Auf Ersuchen einer zustandigen Steile eines Ausiandisches Staates kann

sonnstige Rechtshilfe in einer strafrechtlichen Angelegenheit geleistet werden.

(2) Rechtshilfe im Sinne des Absatzes 1 ist jede Untersti tzung, die fur ein ausl^n-

disches Verfahren in einer strafrechtlichen Angelegenheit gew^hrt wird, unabhi nging

davon, ob das ausl^ndische Verfahren von einem Gericht oder von einer Behiirde

betrieben wird und ob die Rechtshilfehandlung von einem Gericht oder von einer

Behárde vorzunehmen ist.

383 BGH 24, 297 e,v. Zie GShler 1998, Vor § 59 aantekening F, randnummer 21a.

384 GShler 1998, Vor § 59 aantekening F, randnummer 22, sub a.
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(3) Die Rechtshilfe darf nur geleistet werden, wenn die Voraussetzungen vorliegen,

unter denen deutsche Gerichte oder Behi rden einander in entsprechenden F^Ilen

Rechtshilfe leisten kbnnen.

RiStBV, nr. 300: Die Staatsanwaltschaft kann im BuRgeldverfahren der Verwaltungs-

behárde im Wege der Amtshilfe bei auslí3ndischen Behárden Rechtshilfe erbitten,

soweit dies in zwischenstaatlichen Vertragen vereinbart ist oder auf Grund besonderer

Umstënde (z.B. eines Notenwechsels zwischen der Bundesregierung und einer

ausl^ndischen Regierung) damit gerechnet werden kann, dag der auslí3ndische Staat

die Rechtshilfe auch ohne vertragliche Regelung gewáhren wird (ontleend aan Gëhler

1998, p. 1394 (Anhang A16).

In de recentere rechtshulpverdragen met de Bondsrepubliek Duitsland is het pro-

bleem van de rechtshulp met betrekking tot Ordnungswidrigkeiten uitdrukkelijk

geregeld. Meestal is de bevoegdheid om dergelijke verzoeken te doen echter voor-

behouden aan justitiële autoriteiten. In die situatie staat het de in het kader van de

Duitse boeteprocedure bevoegde bestuursorganen - behoudens een uitdrukkelijk

andere regeling - niet vrij om een administratief bijstandsverzoek te doen. Dit geldt

ook voor het Europitisches Obereinkommen liber die Rechtshilfe in Strafsachen van

20 april 1959. Enkele aanvullende bilaterale verdragen - onder andere met Frank-

rijk385 en Nederland386 - maken duidelijk dat deze beperking tot justitieautoriteiten

in die internationale verhouding niet geldt.387 Overigens geldt voor de twee ge-

noemde bilaterale verdragen dat rechtshulpverzoeken alleen mogen worden gedaan

terzake van feiten die in hooguit een van de twee landen een beboetbaar feit zijn.

De mogelijkheid vervalt als het feit in beide landen beboetbaar is. Het verzoek mag

ook door bestuursorganen worden gedaan.

Ook in de Uitvoeringsovereenkomst Schengen388 worden rechtshulpverzoeken voor

bestuursorganen in het kader van een boeteprocedure toegelaten (artikel 49 letter a

SUO). Bepaalde documenten (Urkunden) kunnen rechtstreeks per post worden

verzonden als het rechtshulpverzoek in kwestie is gebaseerd op een feit dat in de

twee betrokken staten beboetbaar is (52 lid 1 en 4 SUO).389

In zaken met betrekking tot douane, accijnzen of Finanzmonopole is op basis

van verdragen meestal ook Amtshilfe door bestuursorganen mogelijk in de boete-

385 Artikel la van het verdrag van 24 oktober 1974, BGBI. 1978 11328; 1980 11 1435.

386 Artikel 11 a van het verdrag van 30 augustus 1979, BGBI. 1981 11 1158; 1983 1132.

387 GOhler 1998, Vor § 59 aantekening F, subs b, randnummer 23a.

388 0bereinkontmen vom 19. Juni 1990 zur Durchfi hrung des Ubereinkommens von Schengen vom 14.

Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik

Deutschland und der FranziJsischen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an

den gemeinsamen Grenzen, BGBI. 1993 11 1010; 1994 11631.

389 GOhler 1998, Vor § 59, Anm. F, Rz. 23b; zie ook § 67 aantekening 9B, randnummer 31a.
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procedure. Behalve voor de bilaterale verdragen terzake390 geldt dat ook voor

Napels I.

De Europese overeenkomsten over administratieve wederzijdse bijstand in bestuurs-

rechtelijke aangelegenheden391 hebben niet onmiddellijk betrekking op de boete-

procedure, voorzover die voor bestuursorganen wordt gevoerd.392 De verdragen

laten echter toe dat de verdragstaten verklaren dat het bereik van de verdragen

wordt uitgebreid tot bijstandsverzoeken door bestuursorganen in het kader van een

boeteprocedure. De bondsrepubliek heeft zo'n verklaring - onder het voorbehoud

van wederkerigheid - bij het overleggen van het ratificatiedocument afgegeven,393

om het gat te vullen dat bij het Europees rechtshulpverdrag bestaat ten aanzien van

door bestuursorganen gevoerde boeteprocedures. Vergelijkbare verklaringen zijn

afgegeven door Italië, Luxemburg en - ten aanzien van het Europáisches Uberein-

kommen uber die Zustellung von Schriftsti cken in Verwaltungssachen iln Ausland

van 24 november 1977 394 - door Oostenrijk. Ofschoon vermeldenswaard, vallen de

Europese overeenkomsten over administratieve wederzijdse bijstand in bestuurs-

rechtelijke aangelegenheden daarom buiten het onderzoeksterrein van dit rapport.

De ruime definitie van 'Strafrechtangelegenheiten' in het Gesetz fiber die inter-

nationale Rechtshilfe in Strafsachen is van groot belang voor het Duitse punitieve

belastingrecht.395 Uit de beperking tot de ruim gedefinieerde strafrechtelijke aan-

gelegenheden in deze wet vloeit voort dat de verzoekende staat de op grond van

een rechtshulpverzoek verkregen gegevens uitsluitend in een strafprocedure mag

inzetten.

De keuze tussen instrumenten van transnationale samenwerking

We hebben gezien dat de Duitse belastingautoriteiten als plaatsvervangers van de

Staatsanwaltschaft opsporingsbevoegdheden kunnen uitoefenen. Als de Staats-

anwaltschaft de regie heeft, dan kunnen de Duitse belastingautoriteiten als Hilfs-

beamte worden ingeschakeld. Bovendien beschikken ze in die situatie in grote lijnen

over dezelfde rechten en plichten als de politie. De Steuer- en Zollfahndung hebben

bovendien de bevoegdheid om de belastingschuld vast te stellen die samenhangt

met de fiscale strafbare feiten die zij.opsporen. Daartoe beschikken ze over de (iets

ruimer geformuleerde) reguliere bevoegdheden van de belastingautoriteiten.

390 Opsomming in Gdhler 1998, Vor § 59 aantekening F, randnummer 24.

391 G^hler (1998) noemt: Ubereinkommen v. 24.11.1977 uber die Zustellung von Schriftsti eken (BGB!. 1981

II 533, 550; 1982 11 1057; 1983 11 55; 1985 11310; 1987 II 801) en het Ubereinkommen v. 15.3.1978 fiber

die Erlangung von Auskiinften und Beweisen (BGB1. 1981 II 553, 550; 1982 11 1052; 1985 11309, 774).

Deze overeenkomsten zijn voor de bondsrepubliek op 1 januari 1983 in werking getreden.

392 Vergelijk de artikelen 1 lid 2 eerste volzin van de genoemde verdragen.

393 Bekendmaking van 29.11./6.12.1982, BGBI. 11 1052, 1057.

394 BGBI. 198111533.

395 Schoenburg en Lagodny 1998, § 59 aantekening 3, randnummer 10. Zie ook Dannecker 1990, p. 124 e.v.
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Op nationaal niveau is de parallellie van de procedures nader genormeerd. Op

internationaal niveau kunnen de Duitse belastingautoriteiten tot op zekere hoogte

kiezen tussen de instrumenten van wederzijdse bijstand en de rechtshulpinstru-

menten. Naar geldend Duits recht gelden de informatieregelingen in de rechts-

hulpverdragen onbeperkt naast die in overeenkomsten ter vermijding van dubbele

belasting. Transnationale gegevensuitwisseling kan dan ook naar keuze op grond

van een rechtshulpverdrag of een overeenkomst ter vermijding van dubbele belas-

ting plaatsvinden (Brock 1998, p. 48-49).

Voor de internationale gegevensuitwisseling op het terrein van BTW geldt het Merk-

blatt zur zwischenstaatlichen Amtshilfe durch Auskunftsaustausch in Steuersachen

van het BMF.396 Over de samenloop met rechtshulp bij fiscale strafbare en beboet-

bare feiten wordt bepaald dat ook nadat de straf- of boeteprocedure is begonnen de

weg van de administratieve bijstand kan worden gevolgd ter vaststelling van de

belastingschuld (Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen), mits § 393 AO in acht

wordt genomen. Op het moment dat de betrokken autoriteiten uitsluitend in de

strafprocedure of de boeteprocedure werkzaam zijn, gelden de regels voor de inter-

nationale rechtshulp. Dit ter vermijding van uitsluiting van bewijs (Verwertungs-

verbote).

Voor de internationale gegevensuitwisseling op het terrein van de douane- en

landbouwheffingen geldt de Leitfaden fi r den Bereich der Rechts- und Amtshilfe

zwischen den Zollverwaltungen van het BMF.397 In deze Leitfaden worden instruc-

ties gegeven over het hanteren van § 117 AO, het IRG en het RiVASt. Er wordt onder-

scheid gemaakt tussen 'verwaltungsm^I3iger Rechts- und Amtshilfe' en 'justizieller

Rechtshilfe.' Voorzover de douaneautoriteiten zelfstandig onderzoek doen in de

procedure tot vaststelling van de belastingschuld of niet-nalevingen van douane-

en landbouwregelingen, kan de douaneadministratie zowel rechtshulp als bijstand

vràgen en verlenen. Op het moment dat een procedure' justizanh^ngig' is, moet de

rechtshulp langs het justitiële kanaal lopen. Daarvan is steeds sprake als aan het

betrokken dossier een 'Js-Nummer'398 is toegekend. De tijdige inschakeling van

justitiële autoriteiten of de verplichting om een afsluitend bericht aan de Staats-

anwaltschaft te zenden, belemmert niet het gebruik van de douanebijstands-

regelingen. De Napels-douaneovereenkomst wordt volgens deze Leitfaden ingezet

voor de samenwerking in het kader van de straf- en boeteprocedure, en verordening

515/97 voor de samenwerking op niet-punitief gebied.

396 BMF-Merkblatt van 3 februari 1999.

397 Bonn, maart 1994

398 Is: Justizsache.
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4.2.2 Verticale transnationale samenwerking
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Net zoals de andere lidstaten is de Bondsrepubliek Duitsland verplicht om samen

te werken met de Europese Commissie op het terrein van fraudebestrijding. In het

internationale deel van dit boek is het Europese recht beschreven. Een centrale rol

vervullen de recente verordeningen 2185/96 en 515/97, waarover in Duitsland nog

niet veel is geschreven.399 Uit de gevoerde gesprekken komt naar voren dat op het

onderzoeksterrein zeer regelmatig verzoeken van de Europese Commissie (OLAF)

worden gericht tot de bevoegde Duitse autoriteiten.

399 Een belangrijke uitzondering is Ulrich 1999. Zie ook Von Bogdandy en Arndt 2000, p. 1-6, en OhstrSm

1999, p. 169-172. Zie over het recht van vóór deze verordeningen: het commentaar van Hahn op

Verordnung (EWG) Nr. 1468/81, Wamers 1997b, p. 277 e.v. (met betrekking tot douane en landbouw-

heffingen) en Wamers 1997a, p. 137-148.
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Landenanalyse - Frankrijk

J.A.E. Vervaele

De kennis in Nederland van de handhaving van het economisch privaatrecht en

publiekrecht in Frankrijk is te kwalificeren als zeer gering. Ook in Frankrijk is de

oogst uiterst miniem. In de universitaire gemeenschap is er zeer weinig tot geen

contact tussen strafrecht en bestuursrecht, mede door het feit dat strafrecht een

onderdeel is van het privaatrecht. De Franse universitaire gemeenschap kenmerkt

zich door grote afstand tot de praktijk. Bovendien is ook de wereld van zowel de

bestuurlijke als de strafrechtelijke handhaving zeer gesloten. Er bestaat geen traditie

om op de universiteit beroep te doen, behalve voor consultancy of contractonder-

zoek. Ook wordt er vanuit de handhavingspraktijk weinig gepubliceerd. Het gesloten

en hiërarchische karakter van de organisaties is hier ongetwijfeld debet aan. Het

Franse ministerie van Justitie heeft een kleine, eigen onderzoekseenheid, gespe-

cialiseerd in strafrecht en criminologie, het Centre de Recherches Sociologiques

sur Ie Droit et les Institutions Pénales (CESDIP). Deze eenheid is zeer actief en van

goede kwaliteit, maar heeft geen onderzoeksspecialisatie op economisch-financieel

terrein. Dit heeft tot gevolg dat er zowel op het terrein van de handhaving van fiscaal

recht en douanerecht als op het terrein van administratieve en strafrechtelijke

samenwerking weinig of geen publicaties zijn. Om die reden is in het onderzoek

niet alleen beperkt tot de analyse van wetgeving, schaarse doctrine en schaarse

jurisprudentie (deskresearch in Nederland en Frankrijk), maar is er ook op inten-

sieve wijze gebruikgemaakt van de expertise in de handhavingsorganisaties, door

het afnemen van diepte-interviews (zie de bijlage). Overigens was er zowel bij de

administratieve als strafrechtelijke organisaties sprake van belangstelling, construc-

tieve medewerking en zeer waardevolle expertise.

Gezien de onbekendheid met het Franse recht worden hier ter inleiding een aantal

algemene kanttekeningen gemaakt, die zowel betrekking hebben op de materiële

problematiek als op de handhavingsautoriteiten zelf. Om te beginnen dient te wor-

den benadrukt dat er in Frankrijk om historische redenen (het ancien régime en de

Franse Revolutie) ook nog vandaag een sterke scheiding bestaat tussen administra-

tie en justitie. De ervaring met de almacht van de uitvoerende, administratieve

autoriteiten onder het ancien régime heeft geresulteerd in een strikte scheiding

tussen administratie (inclusief administratieve rechtbanken) en judicatuur. De

judicatuur staat borg voor het garanderen van de individuele vrijheden en vormt
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een ware tegenkracht tegen de executieve macht. In Frankrijk leeft een model van

'séparation de pouvoirs', terwijl in Nederland toch vooral samenwerking tussen de

machten hoog in het vaandel staat (zie Witteveen 1991). Dit verklaart waarom de

administratieve inspectiediensten in beginsel niet zijn aangewezen als officieren

van politie, en waarom ze geen opsporingsbevoegdheden hebben en dus niet onder

het rechtstreeks gezag van het Openbaar Ministerie of van de onderzoeksrechter

staan. Dit verklaart ook waarom veel beroepsprocedures tegen besluiten van admi-

nistratieve autoriteiten tot het bevoegdheidsterrein van de civiele rechter behoren

in plaats van tot dat van de bestuursrechter.400

Uit de scheiding tussen administratie en justitie in Frankrijk volgt automatisch dat

er in Frankrijk geen automatische samenwerking bestaat tussen de administratieve

autoriteiten (waaronder de autoriteiten die belast zijn met de handhaving van het

economisch privaat en publiekrecht) en de justitiële autoriteiten. Ieder heeft zijn

eigen pet op, zijn eigen procedures, zijn eigen cultuur. Last van een 'tweepetten-

probleem' zullen ze in Frankrijk dus niet zo snel hebben. De laatste jaren zijn er

wel behoorlijke inspanningen verricht om de communicatie tussen beide zuilen te

verbeteren en om gebruik te maken van elkaars expertises. Bij het Franse ministe-

rie van Justitie en bij gespecialiseerde opsporingseenheden van de gerechtelijke

politie zijn specialisten uit de administratieve handhaving gedetacheerd; in de

opsporing en bij de berechting van strafbare feiten wordt regelmatig een beroep

gedaan op de expertise van de administratieve toezichthouders (experts). In 1999

is deze lijn doorgetrokken, door bij de gespecialiseerde strafrechtbanken voor eco-

nomisch en financieel strafrecht' financiële pools' te creëren, met experts uit de

administratie en uit de privé-wereld. Omgekeerd is er ook een tendens om bij de

gespecialiseerde toezichthouders (inspectiediensten) gespecialiseerde gerechtelijke

politie te detacheren. Voor wat de douane betreft is recentelijk een wetsvoorstel

goedgekeurd om bepaalde douaneambtenaren te belasten met missies van de

gerechtelijke politie voor een limitatieve lijst van douanedelicten, waaronder de

EU-fraudeproblematiek.

De scheiding van administratie en justitie in Frankrijk betekent geenszins dat de

handhavingsbevoegdheden van de administratieve autoriteiten verwaarloosbaar

zouden zijn, ook al zijn er sectoren van notoire zwakte (zoals het landbouw-

terrein).401 Zonder twijfel kunnen de handhavingsbevoegdheden in handen

van de fiscale en douaneadministratie - die dus naar Nederlandse terminologie

400 Voorbeelden zijn de beroepsprocedures tegen de sancties van de administratieve mededingingsautori-

teit of van de Commission des Operations Boursières, de toezichthouder op de beurs.

401 De onderontwikkeling van repressieve inspectiebevoegdheden op dit terrein wordt gedeeltelijk gecom-

penseerd door de expliciete bevoegdheden van de douane, niet alleen voor import en export van land-

bouwgoederen maar ook voor directe subsidies uit het EOGFL, afdeling Garantie.



Landenanalyse - Frankrijk 189

toezichtsbevoegdheden zijn - als zeer ruim worden gekwalificeerd. Ze houden ook

dwangmaatregelen ten opzichte van zaken en personen in. Voor de meest extreme

dwangmaatregelen, zoals het inquisitoir onderzoek in bedrijfsruimtes en in privé-

woningen, hebben de hoogste rechterlijke instanties een rechterlijke machtiging

noodzakelijk geacht ter bescherming van de grondrechten van de burger. Die

machtiging wordt verleend door de civiele rechter (in de praktijk de voorzitter

van de gespecialiseerde commerciële kamer).

Een laatste kanttekening vooraf betreft het materiële terrein. De financiële belangen

van de EU zijn in Frankrijk, zoals in alle lidstaten van de EU, geen aparte juridische

categorie. Het betreft grosso modo: douanerechten en landbouwrestituties aan de

buitengrenzen, een gedeelte van de BTW-inkomsten, rechtstreekse subsidies in het

kader van het EOGFL, afdeling Garantie.402 De lidstaten zijn primair verantwoorde-

lijk voor het innen en het uitgeven van die financiën.403 De jure en de facto worden

we daarbij geconfronteerd met een scala van diverse organisaties, rechtsregels,

juridische praktijken en culturen. De Franse douaneadministratie is een sterke

organisatie met een lange traditie op het terrein van regionale en internationale

samenwerking. De Franse fiscale administratie heeft bij de BTW-problematiek uit-

gesproken nationale belangen. Het pijnpunt zit dus vooral aan de justitiekant. Om

die reden heeft het Franse ministerie van Justitie de afgelopen jaren een sturend

beleid gevoerd ten opzichte van de staande en zittende magistratuur.

5.1 Fiscaliteit, douane en landbouw: nationale fraudebestrijding

5.1.1 Formele rechtsbronnen: materiële regelgeving, handhavingsregelgeving

en jurisprudentie

Het Franse fiscale recht, douanerecht en landbouwrecht zijn bijzondere onderdelen

van het publiekrecht. Conform de Franse en continentale rechtstraditie hebben we

te maken met formeel, legalistisch geschreven recht, gebaseerd op de Grondwet, de

formele wetten en velerlei uitvoeringsregels (règlements d'administration publique,

décrets en Conseil d'État, décrets, d'arrêtés ministériels, circulaires et instructions

ministérielles interprétatives).

Artikel 34 van de Franse Grondwet (Constitution) is de basisnorm voor de formele

belastingwetten. Artikel 47 van de Grondwet bepaalt, op welke wijze deze wetten

moeten worden aangenomen. De belangrijkste basiswetten zijn ongetwijfeld de 'loi

402 De bijdrage gebaseerd op het Bruto Nationaal Product wordt hier buiten beschouwing gelaten, omdat

die geen rechtstreekse handhavingsrepercussies heeft voor burgers en bedrijven.

403 Zoals in de inleiding is vermeld, is de problematiek van de directe uitgaven door de Europese instellin-

gen zelf geen onderwerp van deze studie, alhoewel zich ook daar problemen voordoen op het gebied

van internationale verticale samenwerking met administratieve en justitiële autoriteiten. Zie Vervaele

1999b, p. 636-643.
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de finances' en de'loi portant diverses dispositions d'ordre économique et finan-

cière'. De belangrijkste fiscale bepalingen zijn sinds de jaren vijftig geïntegreerd in

een fiscale codificatie. Sinds 1980 bestaat die codificatie uit een enigszins complexe

Code Général des Impóts (CGI) en uit een modern Livre des Procédures Fiscales

(LPF). De CGI bestaat uit twee boeken met in totaal bijna tweeduizend artikelen.

Boek 1 (Livre 1) bevat de normen voor de heffing van directe belastingen en geassi-

mileerde belastingen, vennootschapsbelastingen en geassimileerde belastingen,

indirecte belastingen, registratierechten en vermogensbelasting en regionale en

locale belastingen. Boek II (Livre II) bevat de normen voor de invordering, inclusief

bepalingen over de fiscale en strafrechtelijke sanctionering. Als bijlage bij deze

boeken is een overzicht opgenomen van de fiscale regelgeving (décréts et arrêtés

ministerielles). Opvallend is dat de bijlagen veel volumineuzer zijn dan de codifi-

catie zelf. In het LPF zijn de fiscale procedurebepalingen geregeld. Het LPF bestaat

uit 286 artikelen (aangeduid met L) en heeft eveneens een bijlage met regelgeving

(décréts, arrêtés, aangeduid met R). Veel, maar niet alles, van de interne regelgeving

van de fiscale administratie is te vinden in de Documentation de base en in het

Bulletin officiel de la Direction générale des impóts.

In tegenstelling tot het fiscale recht is het douanerecht een exclusieve bevoegdheid

van de EU. In het kader van de eerste pijler van het EU-Verdrag is het materieel

douanerecht in vergaande mate geharmoniseerd en gecodificeerd in het Commu-

nautair Douanewetboek (CDW).404 Door de invoering van een gemeenschappelijk

douanetarief aan de buitengrenzen en de afschaffing van de douaneheffingen in de

douane-unie heeft de EG exclusieve bevoegdheid inzake goederennomenclatuur,

douanewaarde, douaneoorsprong en douaneprocedures (in het vrije verkeer bren-

gen, actieve en passieve veredeling, douanetransit enzovoort), die dus gedetailleerd

geregeld zijn in het Communautair Douanewetboek. In feite is vooral de douane-

handhaving (het contentieux) nationale bevoegdheid gebleven, alhoewel ook op

dit gebied het communautair douanerecht meer en meer doorwerkt. Ook de derde

pijler van het EU-Verdrag bevat regels die van invloed zijn op de douanehandhaving,

met name op de strafrechtelijke douanehandhaving (zie deel 1, Inleiding).

Bovendien bestaat er op douanegebied een uitgebreid netwerk van internationale

verdragen (World Trade Organisation, Customs Cooperation Council, EU) en bilate-

rale verdragen.405 Aangezien onze studie zich beperkt tot de financiële EU-belangen

en niet ingaat op andere douanebevoegdheden (drugs, wapens enzovoort), kunnen

we onze aandacht evenwel beperken tot de EU-problematiek.

404 Verordening 2913/92 van 12 oktober 1992, PbEG 1992 L 203, aangevuld door uitvoeringsverordening

2454/93 van 2 juli 1993, PbEG 1993 L 253, zoals gewijzigd bij amendement door verordening 1427/97,

PbEG 1997, L 196.

405 Zoals de talrijke Europa-verdragen en de verdragen tussen de EU en derde landen inzake douane-

samenwerking.
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De belangrijkste Franse douanebepalingen zijn opgenomen in een douanecodifica-

tie, de Code des Douanes (CD),406 die uit twee delen bestaat. De basistekst van de

CD gaat terug op een decreet van 1948. Deel I bevat de eigenlijke codificatie, met

470 artikelen. Deel II bevat de bijlagen, met de algemene maatregelen van bestuur,

ministeriële reglementen enzovoort.

Voor ons onderwerp heeft liet weinig zin dieper in te gaan op de Franse landbouw-

wetgeving, aangezien veel handhavingsbevoegdheden zijn toebedeeld aan de

douaneadministratie en omdat de transnationale samenwerking voor de landbouw-

problematiek verloopt via het douane-instrumentarium.

De Franse belastingwetgeving combineert voor de handhaving een fiscale en een

strafrechtelijke weg. De fiscale weg bestaat uit transactie, boetes en een 'remise'

(fiscale amnestie), de strafrechtelijke weg uit strafrechtelijke geldboetes, gevan-

genisstraffen en maatregelen. Er is geen sprake van een una-viasysteem (of-of-

formule) maar van een cumulatief binair systeem (en-en). Bij de handhaving

zijn er om die reden zowel functies weggelegd voor de klassieke judicatuur (straf-

rechtelijk en civielrechtelijk) als voor de administratieve rechtbanken. In de praktijk

maakt de fiscale administratie in de overgrote meerderheid van de zaken gebruik

van haar administratieve boetebevoegdheid. Enkel zware fiscale fraude wordt

strafrechtelijk vervolgd.

In tegenstelling tot het fiscale recht kent het Franse douanerecht enkel een repres-

sieve, strafrechtelijke weg. Administratieve boetes zijn onbekend in liet Franse

douanerecht. Bij de strafrechtelijke weg dient wel onderscheid gemaakt te worden

tussen de fiscale sancties (boete en confiscatie 407) en de klassieke strafsancties

(verlies van rechten en gevangenisstraf). Toch heeft de douaneadministratie een

zeer belangrijke transactiebevoegdheid, die de strafrechtelijke weg volledig uitdooft.

In de praktijk wordt enkel zware douanefraude strafrechtelijk vervolgd.

Qua jurisprudentiële bronnen spelen het grondwettelijk hof (Conseil Constitution-

nel) en het EHRM een belangrijke rol. Lange tijd hebben de arresten van de fiscale

kamers van de afdeling geschillen (Contentieux) van de Raad van State (Conseil

d'Etat) een toonaangevende rol gespeeld. Zowel het Franse douanerecht als het

Franse fiscale recht is in het verleden vaak bekritiseerd omwille van de vergaande

bevoegdheden, die moeilijk te verenigen waren niet de ideeën van de rechtsstaat.

Interne hervormingen naar aanleiding van uitspraken van het grondwettelijk hof

(onder andere in 1987) en het EHRM hebben er evenwel voor gezorgd dat het Franse

douanerecht en fiscale recht zijn aangepast aan de rechtsstaatprincipes.

406 Gepubliceerd in het Journa! Officie! de la République Francaise, Parijs, 1994.

407 Het rechtskarakter van de boetes en van de confiscatie is ontstreden geweest. De rechtspraak gaat ervan

uit dat ze een gemengd karakter hebben, namelijk civiel- en strafrechtelijk. Zie Cass. crim. 26 februari

1990, Rochard.
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Afhankelijk van het handhavinginstrumentarium hebben we te maken met:

- uitspraken van de administratieve hoven (cours administrative d'appel), waarbij

de Raad van State enkel nog een rol als cassatierechter speelt;

- uitspraken van de civielrechtelijke kamers van de Tribunal de Grande Instance,

met beroep bij de commerciële kamer van het cour d'appel;

- uitspraken van de strafrechtelijke kamers van de Tribunal de Grande Instance,

met beroep bij de strafrechtelijke kamer van het cour d'appel.

Het hof van cassatie (cour de cassation) heeft als hoogste rechtscollege voor

civiele en strafzaken een dubbele functie: het is zowel cassatierechter in strafzaken

(chambre criminelle) als fiscale rechter (chambre commerciale). Cassatiezaken met

betrekking tot machtiging voor dwangmaatregelen in het kader van het toezicht

worden dan ook behandeld door een gemengde kamer, bestaande uit vertegen-

woordigers van de twee civiele kamers, de commerciële kamer en de strafkamer.

Het administratieve 'contentieux' kent dus een administratieve proceduregang (voor

directe belastingen en BTW) en een civielrechtelijke proceduregang (voor accijnzen

en douanerechten).

5.1.2 Organisatiestructuur

Fiscale administratie: Direction Générale des Impóts et ses services

extérieurs (DGI)

Tot de hervorming van de jaren zestig bestond in Frankrijk een veelheid aan auto-

nome directies in het ministerie van Financiën: directe belastingen, indirecte

belastingen, registratierechten en douane. Deze directies waren verantwoordelijk

voor én de fiscale heffing én de fiscale controle én de invordering (met uitzondering

van directe belastingen). Deze structuur was historisch gegroeid in de eerste helft

van de negentiende eeuw. Daarnaast had de Trésorerie (Ministerie van Schatkist) tot

taak om de schulden en inkomsten van de staat te beheren en de directe belastingen

in te vorderen.

In de jaren zestig werd in Frankrijk een grondige hervorming doorgevoerd van het

belastingwezen. De sterke scheiding tussen de fiscale autonome directies zorgde

met name voor problemen bij de fraudebestrijding. Er werd een eind gemaakt aan

de gescheiden zuilenstructuur, de schotten werden weggehaald en de fiscale admi-

nistraties werden geïntegreerd in de algemene directie voor belastingen (DGI). De

directie Douane bleef evenwel een aparte directie. Ook werd de dienst voor fiscale

wetgeving (Service de législation fiscale) direct onder het gezag van de minister

geplaatst. De hervorming kon niet in zijn volheid worden doorgevoerd voor de

invordering. Met name de invordering van de directe belastingen is de bevoegdheid

van de Trésorerie gebleven.

De DGI is een van de directies onder het gezag van de door de minister van Econo-

mie, Financiën en Industrie gedelegeerde minister van Begroting. De DGI is verant-
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woordelijk voor statistische studies, fiscale heffing, controle, geschillenbeslechting

(contentieux) en invordering. De DGI bestaat uit drie operationale nationale

directies:
- Direction nationale des vérifications des situations fiscales (DNVS);

- Direction des vérifications nationales et internationales (DNVI);

- Direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF).

De DNVS is vooral bevoegd voor de verificatie van fysieke personen, de DNVI voor de

verificatie van rechtspersonen en multinationale ondernemingen. De DNEF is een

centrale inspectie-eenheid die over bijzondere toezichtsbevoegdheden beschikt,

zoals L 16 b (droit de visite et de saisie; zie verderop).

Deze integratie werd niet alleen doorgevoerd op centraal niveau maar ook op het

niveau van de buitendiensten (services extérieurs). Er zijn nu 22 regionale directies,

voornamelijk verantwoordelijk voor de controle, en 109 departementale directies,

verantwoordelijk voor de algemene administratie en voor de geschillenbeslechting.

De 109 departementale directies zijn op hun beurt ingedeeld in 841 belastingcentra.

Ieder belastingcentrum heeft ook een verificatiebrigade. Met name voor de directe

belastingen spelen deze centra een voorname rol. Voor de BTW en andere indirecte

belastingen ligt het zwaartepunt meer bij het tussenniveau, de departementale

directies.
Bovenop deze operationele structuur heeft het DGI centrale diensten Voor deze

studie is vooral de Direction de législation fiscale van belang, met name het sub-

directoraat E en het subdirectoraat fiscale controle Controle Fiscale (CF), dat recht-

streeks ressorteert onder de directeur-generaal. Afdeling El van het subdirectoraat

E*408 is verantwoordelijk voor de wetgeving en de follow-up met betrekking tot de

lidstaten van de Unie en de OESO-landen. Afdeling CF3 van CF* is verantwoordelijk

voor alle administratieve samenwerking in het kader van de EU en met de OESO-

landen. CF3 is dus ook verantwoordelijk voor de samenwerking met betrekking tot

intracommunautaire transacties en BTW.409 Ook de fiscale attachés in het buiten-

land vallen onder de verantwoordelijk van CF3.

Ook de Trésorerie moest aan de hervorming geloven. De Trésorerie werd omgevormd

tot twee nieuwe directies: de directie 'schatkist' (Direction du Trésdr), verantwoor-

delijk voor de financiële taken van de staat, en de directie voor de 'openbare reken-

plichtigheid/boekhouding' (Direction de la comptabilité publique), verantwoor-

delijk voor invordering en betaling. De laatste dienst is verantwoordelijk gebleven

voor de invordering van directe belastingen. Deze dienst heeft drie buitendiensten:

Trésorerie Paierie Générale, Recette Principale, en Perception. Voor de directe belas-

408 De * betekent dat met het diensthoofd of een afgevaardigde een interview is gehouden. Zie bijlage 1

voor de geïnterviewde personen.

409 Verordening 218/92 betreffende samenwerking op het gebied van de indirecte belastingen, Pb EG 1992,

L 24.
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tingen wordt de aanslag vastgesteld en medegedeeld aan de belastingplichtige door

de belastingcentra van de DGI De aanslagen worden doorgestuurd naar de diensten

Recette Principale en Perception van de Direction de la comptabilité publique. In de

praktijk is de dienst Perception verantwoordelijk voor de invordering of navordering,

voor de boetes hieromtrent, voor de dwanguitvoering, voor de eventuele geschillen-

beslechting (contentieux) en voor de vordering tot vervolging.

Douaneadministratie

Slechts bij uitzondering wordt aandacht besteed aan de organisatorische inbedding

van de douaneadministratie. Niettemin is dit aspect van uitzonderlijk belang, mede

gezien de autonomie en de vergaande bevoegdheden waarover de douaneadmini-

stratie beschikt. In dit verband concentreren we ons op de fiscale taken van de

douaneadministratie (niet de economische) en dan nog in het bijzonder wat

betreft de EU-financiën (douanerechten en BTW).

De douaneadministratie is historisch verantwoordelijk voor de douanerechten,

zij het dat deze materie is geëvolueerd van een zuiver nationale materie naar een

zuiver communautaire materie.410 Wat de BTw betreft is de situatie gecompliceerd.

De douane heeft exclusieve bevoegdheid voor de invordering en vervolging van BTW

bij handel met derde landen. Voor de intracommunautaire BTW-transacties (EC ICT)

ligt de exclusieve bevoegdheid bij de fiscale administratie. Toch heeft de douane ook

hier enquêtebevoegdheid, zij het dat de resultaten via processen-verbaal worden

ingediend bij de fiscale administratie voor afdoening. Inzake accijnzen is er een

gedeelde verantwoordelijkheid tussen de douane en de fiscale administratie. De

douane is in beginsel verantwoordelijk, met uitzondering voor de aan de accijnzen

gelieerde BTW; daarvoor is de fiscale administratie verantwoordelijk.

Wat de landbouwproblematiek betreft is de douane verantwoordelijk voor de invoer-

rechten en voor de uitvoerrestituties (buitengrenzen). Ook heeft de douane een

aantal bevoegdheden op het terrein van interne landbouwsubsidies, voorzover er

transnationale aspecten in het geding zijn. Alle administratieve bijstand voor land-

bouwzaken loopt via de douane, met uitzondering van de bijstand in het kader van

de boekhoudkundige nacontroles (verordening 4045/89);411 die wordt verzorgd door

de Agence de Coordination des Finances Agricoles.

De douaneadministratie bestaat uit een centraal directoraat-generaal Douaneadmi-

nistratie bij het ministerie van Economie, Financiën en Industrie en uit regionale en

interregionale douanediensten in het land. Het directoraat-generaal Douaneadmi-

nistratie heeft zes subdirectoraten en een aantal buitendiensten. Voor onze studie

zijn vooral van belang: de Direction nationale du renseignement et des enquêtes

410 Al komt 10% van de inningskosten ten bate van de nationale douaneadministratie.

411 Pb EG 1989, 1. 388.
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douanières (DNRED), en het subdirectoraat d'Affaires juridiques, contentieuses et

lutte contre la fraude,

Het DNRED heeft een dienst belast met inlichtingen en documentatie (Direction

du renseignement et de la Documentation/DRD*) en een dienst belast met liet

inspectiewerk (Direction des enquêtes douanières/DED). De douaneattachés in

het buitenland zijn eveneens afhankelijk van de DNRED. De inlichtingendienst van

de DNRED, de DRD, is ook verantwoordelijk voor de F.N.I.D., het Franse douane-

informatiesysteem dat is aangesloten op SCENT. Onder de DRD is ook de subdivisie

ondergebracht die verantwoordelijk is voor de wederzijdse administratieve bijstand

(assistance mutuelle) en assistance-mutuelle-meldingen: de Assistance Adinini-

strative Internationale (A.A.M.I.*). Dit is dus de zusterorganisatie van het Neder-

landse DIC. De DRD is volledig gecentraliseerd in Parijs.

De enquêtedienst DED heeft diverse materiële subdivisies en heeft ook een lande-

lijke diversificatie. De DED bestaat uit een Parijse eenheid en veertien regionale

subdivisies (echelons en antennes). De regionale subdivisies in het land hebben

dezelfde bevoegdheid, maar met territoriale beperkingen en beperkingen wat het

belang van de zaak betreft (tot 30.000 euro). De DNRED is in het leven geroepen om

tegemoet te komen aan de nationale en internationale noodzaak van een nationale,

gecentraliseerde dienst. Zoals uit de bespreking van de bevoegdheden zal blijken,

beschikten de douaneambtenaren tot voor kort niet over opsporingsbevoegdheden.

Inmiddels is de douane via een wetswijzing met missies van de gerechtelijke politie

belast voor bepaalde delicten. In situaties waarin dwangmiddelen noodzakelijk

zijn, is een machtiging nodig (tenzij het ontdekking op heterdaad - flagrant délit -

betreft) en dient bij de uitvoering een agent van de gerechtelijke politie aanwezig

te zijn. Het Openbaar Ministerie moet ook worden ingelicht (dat kan ook achteraf).

Om die reden zijn bij de DNRED agenten van de gerechtelijke politie gedetacheerd.

Zij hebben nationale bevoegdheid en opereren onder het gezag van het Openbaar

Ministerie. Bovendien spelen zij een voorname rol wanneer in het kader van een

rogatoire commissie een beroep wordt gedaan op de DNRED. De douaneambtenaren

zelf kunnen enkel als expert optreden bij rogatoire commissies die in Frankrijk

worden uitgevoerd. Door de recente hervorming krijgen de douaneambtenaren

evenwel zelf opsporingsbevoegdheid voor een aantal delicten. In die situaties zijn

de gedetacheerden geen absolute must meer.

Voorts heeft de DNRED een dienst die is belast met de vervolging en de invordering,

die ook de douane vertegenwoordigt in rechtszaken in de Parijse regio. Ook de regio-

nale subdivisies hebben een 'agence de poursuites' en zijn dus 'agents poursuivants'

binnen hun bevoegdheidsbeperkingen. Bij vervolgingen moet het bindend advies

worden ingewonnen van het Bureau D2 van het subdirectoraat D van de douane-

administratie. Bij groen licht is het de DNRED die de klacht neerlegt bij het Openbaar

Ministerie.
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Het subdirectoraat D van de douaneadministratie is onderverdeeld in drie bureaus.

Bureau Dl is verantwoordelijk voor'Etudes juridiques et contentieuses'*, Bureau D2

voor de 'Affaires contentieuses' en Bureau D3 voor de 'Politique de controle et de la

lutte contre la fraude'. Subdirectoraat D2 is verantwoordelijk voor de transactie in

belangrijke zaken en wordt ingeschakeld bij de strafrechtelijke afdoening als er zich

zaken voordoen met een hoge politieke lading of zaken waarbij sprake is van cor-

ruptie van douaneambtenaren. Alle andere zaken worden getransigeerd of vervolgd

op het niveau van de operationele douane-eenheden (regionaal, interregionaal of

nationaal, door de DNRED). Subdirectoraat D3 staat zowel in nauw contact met de

DNRED - met name met de dienst administratieve samenwerking (A.A.M.l.) - als met

de Europese Commissie (Directoraat-generaal Douane en indirecte belastingen en

de anti-fraude-eenheid (OLAF). D3 is verantwoordelijk voor de onderhandelingen

over internationale instrumenten of instrumenten in het kader van de eerste of

derde pijler.

Justitiële organisatie

De functies van het Franse ministerie van justitie zijn vergelijkbaar met die van het

Nederlandse ministerie van Justitie. Voor onze studie zijn vooral de Direction des

affaires crimininelles et des gráces (DACG) en de Service des affaires Européennes et

internationales van belang. In de DACG zijn er drie subdirecties:

- Sous-direction du droit pénal général et international (hieronder ressorteert on-

der andere het Bureau de l'entraide répressive internationale et des conventions

pénales) ;412

- Sous-direction des affaires pénales générales et des gráces (hieronder ressorteert

onder andere het Bureau de la police judiciaire);

- Sous-direction des affaires économiques et financières et de la lutte contre la

criminalité organisée.

Onder deze laatste subdirectie ressorteren de volgende voor dit onderzoek interes-

sante bureaus:

- Bureau de la politique criminelle et de la législation pénale en matière

économique, financière, fiscale et sociale;*

412 Het hoofd van dit bureau is benaderd voor een interview, maar heeft ons laten weten geen ervaring te

hebben niet en geen kennis te hebben van rechtshulp in fiscale en douanezaken en heeft geadviseerd

om hiervoor met de gespecialiseerde bureaus contact op te nemen. Uit het onderzoek is inderdaad

gebleken dat 90% van de douanezaken wordt afgedaan via transactie en dat zeer weinig fiscale zaken

voor de strafrechter komen. Ook de Nederlandse liaison-magistraat bevestigde ons nooit in aanraking

te komen niet fiscale of douanezaken. Gezien het strafrechtsbeleid van tiet ministerie van Justitie om

grote EG-fraude zaken meer op de rol van de strafrechter te krijgen is het zal dit ook consequenties

hebben voor de rechtshulp in strafzaken.
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- Bureau de la lutte contre la fraude économique et financière;413

- Bureau de la lutte contre la criminalité organisée, le trafic de stupéfiants et le

blanchiment.*
Het ministerie van Justitie is zich zeer bewust van zijn verantwoordelijkheid met

betrekking tot de bescherming van de financiële belangen van de EU. Om die reden

heeft het Bureau de la politique criminelle et de la législation pénale en matière

économique, financière, fiscale et sociale de laatste jaren een actief beleid gevoerd.

Bij dit bureau zijn ook liaison-ambtenaren van de fiscale en douaneadministratie

werkzaam. In 1995 is een eerste circulaire verstuurd naar de zittende en staande

magistratuur met betrekking tot de EU-financiën. Die circulaire heeft ten doel

inzicht te verschaffen in de diverse aspecten van de EG-financiën en de strafrechte-

lijke handhavingsorganen aan te sporen tot meer en betere samenwerking met de

politiële en administratieve autoriteiten. Het ministerie van Justitie heeft immers

meldingsplicht aan Brussel over zijn inzet en resultaten en wil laten zien dat de

EG-fraudebestrijding in de praktijk daadwerkelijk hoog op de agenda staat. In een

tweede circulaire (1996) wordt een kwantitatieve en kwalitatieve balans opgemaakt

van de resultaten en wordt de bevoegdheid van de Commissie en van OLAF toe-

gelicht. Zwakke punten blijken te zijn: strafrechtelijke handhaving inzake landbouw-

subsidies aan landbouwexploitaties en inzake structuurfondssubsidies. Ook wordt

liet Openbaar Ministerie opgedragen om in het bijzonder de volgende zaken straf-

rechtelijk te onderzoeken:

- fraudes met een nationaal of transnationaal karakter, wanneer zij worden

gepleegd door georganiseerde netwerken of wanneer zij het voorwerp zijn

van enquêtes door de Europese Commissie;

- fraudes die door dezelfde fysieke personen of rechtspersonen bij herhaling

worden gepleegd, ook al betreft het kleine bedragen;

- fraudes waarbij er ook sprake is van corruptie door ambtenaren van admini-

straties of betaalorganen.

Een derde circulaire (1999) heeft betrekking op wat in Frankrijk wordt aangeduid

als 'póles economiques et financières dans certains juridictions spécialisées'

gespecialiseerde opsporingseenheden met betrekking tot economisch-financiële

criminaliteit.

De basisregels voor de strafrechtsprocedures zijn in Frankrijk vastgelegd in de Code

de Procédure Pénale (CPP), aangevuld met'Règlements d'administration publique et

décrets en conseils d'Etat', 'Décrets' en 'Arrêtés'. Ze worden respectievelijk aangeduid

met de artikelen R, de artikelen D en de artikelen A. Voorts zijn er ontelbare richt-

413 Dit is vooral een operationeel bureau (contentieux). Dit aspect is mede betrokken in liet interview niet

het Bureau de la politique criminelle et de la législation pénale en matière économique, financière,

fiscale et sociale.
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lijnen (circulaires) die van het ministerie van Justitie uitgaan. Slechts een deel is

publiek. De belangrijkste zijn ook opgenomen in de Dalloz-uitgave van de CPP.

In de eerste plaats dient onderscheid te worden gemaakt tussen de 'juridictions

d'instruction' en de 'juridictions de jugement'. De juridictions d'instruction beper-

ken zich tot de onderzoeksrechter, (juge d'instruction) en de chambres d'accusation.

De bevoegdheid van de onderzoeksrechter is dubbel: hij leidt het gerechtelijk voor-

onderzoek en beslist als'juge de liberté' over de toelaatbaarheid van een aantal

dwangmaatregelen. De chambre d'accusation is de beroepsinstantie. Bij 'crimes'

is het oordeel van deze beroepsinstantie zelfs verplicht en beslist de chambre

d'accusation over de akte van inbeschuldigingstelling voor de juryprocedure. Wat de

juridictions de jugement betreft moeten we onderscheid maken tussen'tribunal de

police', 'tribunal correctionnel' en 'cour d'assises' (niet jury). Ze zijn respectievelijk

bevoegd voor het vonnissen voor 'contraventions', 'délits' en 'crimes'.

In de tweede plaats dient in Frankrijk rekening te worden gehouden met speciale

jurisdictieregels. Zo heeft men voor terrorisme de bevoegdheid geconcentreerd bij

het Tribunal de Grande Instance van Parijs. Inzake economisch en financieel straf-

recht is er in 1975 voor gekozen om bij bepaalde Tribunaux de Grande Instance

speciale jurisdictie in het leven te roepen (zie artikel 704 e.v. CPP). Inmiddels zijn

deze rechtbanken onder andere bevoegd voor een aantal commune delicten, fiscale

delicten, douanedelicten, beursdelicten, mededingingsdelicten en delicten inzake

ruimtelijke ordening. De klassieke jurisdictie en de gespecialiseerde jurisdictie

hebben concurrerende bevoegdheid. Beide zijn dus bevoegd om de delicten te

berechten; de bevoegdheid wordt bepaald door de hoofdzaak. Hiermee heeft men

zoveel mogelijk de specialisatie willen combineren met een'justice de proximité' en

willen vermijden dat de eerste lijn wordt drooggezet op economisch en financieel

terrein. Het Openbaar Ministerie en de juge d'instruction bij de gespecialiseerde

rechtbanken hebben bevoegdheid in het gehele ressort van de hof van beroep.

Toch heeft de gespecialiseerde zittende en staande magistratuur de problemen niet

weggenomen. Er wordt veel geklaagd over het gebrek aan middelen en aan expertise

bij deze gespecialiseerde rechtbanken. Het decreet 99-75 dat artikel 706 CPP wijzigt,

poogt aan die kritiek tegemoet te komen door te voorzien in gespecialiseerde assis-

tentie. In de praktijk komt het erop neer dat er gespecialiseerde financiële pools

worden ingericht, waarbij het Openbaar Ministerie ondersteuning krijgt van experts

uit de openbare sector (fiscus, douane, financiële toezichthouders, mededingings-

autoriteit enzovoort) en uit de private sector. De experts krijgen een statuut van

gespecialiseerde assistenten. Ze krijgen geen bevoegdheden van de gerechtelijke

politie en stellen ook geen gerechtelijke handelingen. Ze hebben wel toegang tot

het gerechtelijk dossier en vallen om die reden onder de geheimhoudingsplicht. Ze

oefenen hun functie uit onder de exclusieve bevoegdheid van de magistraten en

kunnen geen instructies krijgen of uitlokken van derden (ook niet van hun respec-

tieve administraties).
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5.1.3 Instrumentatie: controle, opsporing en vervolging
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(Handhavings)verplichtingen van de marktdeelnemer

De verplichtingen van de marktdeelnemer zijn in grote lijnen vergelijkbaar met

die in het Nederlandse belastingrecht of douanerecht. Voor het douanerecht ligt dat

des te meer voor de hand omdat er een vergaande harmonisatie is doorgevoerd in

het kader van het Communautair Douanewetboek. Opvallend is wel dat er in het

Franse douanewetboek (CD) specifieke bepalingen zijn opgenomen voor de douane-

bevoegdheden met betrekking tot de landbouwsubsidies uit het EOGFL.

De handhavingsverplichtingen kunnen gemakshalve worden onderscheiden in

'primaire handhavingplichten' (verbods- en gebodsnormen) en 'secundaire hand-

havingsplichten' (ter ondersteuning van de handhaving). De primaire plicht is

gestoeld op de aangifte en de plicht tot naleving van de fiscale of douanenormen,

zodanig dat de belastingschuld of de douaneschuld kan worden vastgesteld. Inbreu-

ken hierop leiden tot aanvullende heffing of terugvordering (bij uitvoerrestituties),

eventueel vermeerderd met boetes tot 80% van de schuld of de subsidie.

Qua secundaire handhavingsplichten rusten op de belastingplichtige de inlichtin-

genplicht, de plicht om medewerking te verlenen (aan een onderzoek ter plaatse,

een verificatie enzovoort), de administratieplicht en de bewaarplicht. Schending van

deze plichten wordt gesanctioneerd met fiscale boetes en strafsancties (bij recidive

tot zes maanden gevangenisstraf) in het fiscale recht en met strafsancties in het

douanerecht. Wanneer een betrokkene weigert om medewerking te verlenen aan

het 'droit de communication' van de douaneadministratie, dan kan de douane druk

uitoefenen door op basis van artikel413bis CD een dwangsom (astreinte) op te

leggen. De betrokkene wordt dan verzocht om documenten uit te leveren op straffe

van een dwangsom per dag vertraging. De strafsancties op niet-medewerking met de

Franse douaneautoriteiten hebben Europese bekendheid gekregen door de Funke-

zaak voor het EHRM (EHRM 25 februari 1993, Publ. ECAR series A, vol. 251-A)

Fiscale procedure: controlebevoegdheden van de fiscale administratie 414

De opbouw van de fiscale procedure is in grote lijnen vergelijkbaar met de belas-

tingwetgeving in andere Europese landen. De heffingsprocedure is gebaseerd op de

aangifte. De fiscale administratie beoordeelt vervolgens de aangifte en stelt een

aanslag vast. Bij gebrek aan aangifte wordt de officio een aanslag vastgestéld.

Met name in het LPF worden de controlebevoegdheden van de fiscale administratie

precies omschreven. De fiscale controlebevoegdheden hebben ten doel de juistheid

en betrouwbaarheid van de aangifte na te gaan. Veel controlehandelingen gebeuren

414 Zie Grosclaude en Marchessou 1998; Revue francaise de finances publiques, Les sanctions fiscales,

mars 1999; Brachet 1997; Serlooten 1996; Bruron 1993 en Lopez 1997.



Hoofdstuk 5 200

intra muros, dus ten burele van de fiscale administratie, door grondig onderzoek

van de aangifte en door vergelijking met andere fiscale gegevens.

De controlebevoegdheden van de fiscale administratie zijn geen opsporings-

bevoegdheden of gerechtelijke bevoegdheden maar toezichtsbevoegdheden. De

ambtenaren van de fiscale administratie zijn geen (hulp)officieren van justitie

(geen 'officiers de police judiciaire'/OPJ) en kunnen dus geen opsporingshande-

lingen stellen. Niettemin beschikt de fiscale administratie over vergaande toezichts-

bevoegdheden. Doordat deze bevoegdheden ook dwangmiddelen inhouden ten

opzichte van zaken en personen, is in de jaren tachtig (na aanhoudende kritiek)

voorzien in een rechterlijke machtiging voor het gebruik van bepaalde dwang-

middelen. Met betrekking tot die dwangmiddelen en de rechten van de verdediging

is inmiddels ook een rijke jurisprudentie opgebouwd. De toezichtsbevoegdheden

kunnen worden ingedeeld in een aantal belangrijke categorieën:

- droit de controle;

- droit de vérification;

- droit d'enquête;
- droit d'investigation.

Ze kunnen alleen worden uitgeoefend met betrekking tot fiscale inbreuken.

Droit de controle

De fiscale administratie heeft het recht om op basis van artikel L 10 LPF bij de

belastingplichtige alle noodzakelijke inlichtingen, bewijsstukken of ophelderingen

te vragen met betrekking tot de aangifte (verzoek tot inlichtingen: demande de

renseignements, d'éclaircissements, de justification). De bewijsstukken kunnen

enkel betrekking hebben op een aantal vast omschreven punten die van belang zijn

voor de belastingheffing. Deze inlichtingen zijn niet beperkt in de tijd en kunnen

diverse keren worden herhaald. Als een betrokkene geen inlichtingen verschaft of

dit onvolledig doet, kan de fiscale administratie de aanslag ambtshalve vaststellen.

Droit de vérification

De verificatie is in beginsel een confrontatie tussen de documenten die in het bezit

zijn van de fiscale administratie en de documenten die in het bezit zijn van de

belastingbetaler. De verificatie dient strikt te worden onderscheiden van het droit

de commu iication in het kader van het fiscaal onderzoek, omwille van de onder-

scheiden rechtswaarborgen. Historisch was dit recht beperkt tot de verificatie van

de boekhouding (artikel L 13 LPF e.v.) van administratieplichtigen. Inmiddels is de

verificatie uitgebreid tot alle fysieke personen, in het kader van het contradictoir

onderzoek van de fiscale toestand van de fysieke personen (artikel L 12 LPF). De

fiscale administratie gaat vaak na controle van de aanslag en het al dan niet op-

vragen van inlichtingen over tot verificatie, om haar gegevens (bijvoorbeeld over

bankverkeer) te toetsen aan de gegevens van betrokkene. Bij niet-medewerking kan



Landenanalyse - Frankrijk 201

de fiscale administratie altijd terugvallen op het inlichtingenrecht. Bij niet-mede-

werking hieraan volgt een ambtshalve aanslag. De verificatie is een contradictoir

proces (schriftelijk of mondeling), waarbij de aangifte van de betrokkene wordt

geconfronteerd met andere documenten (van de betrokkene zelf of van derden). De

betrokkene moet van de verificatie vooraf op de hoogte worden gesteld (artikel 47

LPF) en heeft recht op een raadsman tijdens de confrontatie; bovendien moet de

betrokkene worden ingelicht over het resultaat van de verificatie.

Droit d'enquête

In het kader van het intracommunautair goederenverkeer (EC ICT) en de BTW-

problematiek beschikt zowel de fiscale administratie als de douaneadministratie

over enquêtebevoegdheden (artikel 80 LPF e.v.). De enquêteurs hebben toegang tot

bedrijven en kunnen goederen en documenten controleren (de douane ook trans-

portmiddelen). De documenten kunnen worden ingezien en gekopieerd en perso-

nen kunnen ook worden ondervraagd. De enquête wordt afgesloten met een proces-

verbaal. Dit enquêterecht is een stuk actiever dan het droit de communication maar

gaat minder ver dan het droit de visite. Bovendien is het enquêterecht beperkt tot de

EC-ICT-problematiek in het kader van de zesde richtlijn (77/388).415

Droit d'investigation

Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen het droit de communication en

het droit de visite. Op basis van artikel 81 e.v. LPF heeft de fiscale administratie het

recht om zich toegang te verschaffen tot alle documenten en stukken die van belang

zijn voor de handhaving van de belastingwetgeving (aanslag, controle, invordering,

sanctionering) en om hier ook kopieën van te maken (artikel R 81-4 LPF). Dit droit

de communication houdt ook in dat de fiscale administratie toegang heeft tot be-

drijfsruimtes en alle vormen van boekhouding kan inzien. Dit recht dient te worden

onderscheiden van het recht tot het vorderen van uitlevering van documenten. Op

basis van artikel 10, 16 en 85 LPF heeft de fiscale administratie het recht om van de

belastingplichtige documenten te vorderen, inclusief de documenten die betrekking

hebben op bankrekeningen. Voor het uitoefenen van dit inzage- en vorderingsrecht

is geen melding vooraf noodzakelijk. Ook heeft de betrokkene geen recht op een

advocaat (de aanwezigheid van een advocaat is wel toegelaten). Het recht heeft

alleen betrekking op stukken en documenten die onafhankelijk van de wil van de

betrokkene bestaan (passieve medewerking). Het gaat hier dus niet om ondervraging

van de betrokkene; het cóntradictoir debat is daarmee niet aan de orde. Dit inzage-

en vorderingsrecht dient ook te worden onderscheiden van de doorzoeking of

huiszoeking (zie: droit de visite et de saisie).

415 PbEG1977LI45.
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De definitie van de normadressaten is niet beperkt tot de belastingplichtige maar

omvat ook derden. Het gaat kort samengevat om drie categorieën:

- private ondernemingen, inclusief financiële of juridische dienstverleners (beur-

zen, banken, verzekeringen, accountants, advocaten, notarissen enzovoort);

- overheidsinstellingen en daarmee geassocieerde instellingen (brede definitie,

die ook de gerechtelijke politie omvat);

- justitiële autoriteiten.

Wie weigert om medewerking te verlenen aan het droit de communication riskeert

geconfronteerd te worden met administratieve boetes. Deze boetes bedragen maxi-

maal FRF 10.000 maar kunnen oplopen tot FRF 20.000 als een maand na ingebreke-

stelling nog steeds geen medewerking volgt. Ook kan de niet-medewerking door de

rechter worden beboet met fiscale boetes tot FRF 50.000 en bij recidive zelfs met

vrijheidsberoving tot maximaal zes maanden.

Ondanks de bewoordingen is het droit de visite veel meer dan het recht om com-

merciële plaatsen te betreden. Het is vergelijkbaar met de Nederlandse variant van

huiszoeking of doorzoeking (perquisition), waarbij goederen ook in beslag kunnen

worden genomen. Sinds de Tweede Wereldoorlog (ordonnance van 30 juni 1945)

hebben de bevoegde autoriteiten het recht op een 'droit de visite et de saisie' in

bedrijfsruimtes en in woningen bij inbreuken op de economische wetgeving (zie

voor een gedetailleerde beschrijving van de evolutie en juridische inkadering van

deze bevoegdheden Matsopoulou 1996, p. 452 e.v.). De fiscale autoriteiten hebben

deze wetgeving vaak als grondslag gebruikt, maar zijn in de jaren tachtig terug-

gefloten voor machtsmisbruik (détournement de procédure) door de hoogste

rechtsinstanties416 Een eerste wettelijke regeling (opgenomen in artikel 89 van de

Loi de Finances van 1984) die voorzag in een autonome fiscale bevoegdheid onder

de reserve van een gerechtelijke toets werd door het grondwettelijk hof strijdig

geacht met de Grondwet, aangezien het betreden van de woning een controle van

een gerechtelijke autoriteit vereist. Vervolgens heeft de wetgever in artikel 94 van de

Loi de Fincance 1985 voorzien in een gerechtelijk mandaat voor het droit de visite

et de saisie (vergelijk Ait Ihadadene 1996, p. 347-355). Dit is momenteel wat de

directe belastingen en de BTW betreft geregeld in artikel L 16 B LPF, en in artikel

L 38 (onder 2) wat betreft de andere indirecte belastingen (zoals accijnzen op het

intracommunautair handelsverkeer in alcohol en tabak). Het verschil is dat onder

artikel L 38 (onder 2) geen ordonnantie noodzakelijk is bij ontdekking op heterdaad.

De bevoegdheid onder L 38 (onder 2) is te vergelijken met een bevoegdheid tot

huiszoeking of tot doorzoeking. Bovendien heeft de wetgever in 1986 (ordonnance

416 CE, Plén, 11 februari 1987, req. nE 40.565, Dr. fis. 1987, co ni m. 1985, concl. de Guillenchmidt; Cri m., 2

juni 1986, Revue de Jurisprudence Fiscale 1986, 694.
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nE 86-1243 van 1 december 1986) de regeling van artikel L 16 B LPF ook van toe-

passing verklaard voor de handhaving van de economische regelgeving en voor

de douaneautoriteiten.

Het droit de visite is onderworpen aan inhoudelijke en gerechtelijke beperkingen.

Inhoudelijk is het droit de visite enkel mogelijk als er verdenkingen zijn van fraude

in de volgende limitatieve gevallen:

- koop en verkoop zonder facturen;

- gebruik of levering van facturen zonder economische operatie;

- het willens en wetens niet (doen) opnemen in een boekhouding van gegevens

waarvoor een fiscale registratieplicht bestaat.

De gerechtelijke procedure is als volgt. De fiscale administratie dient een verzoek te

richten tot de president van het Tribunal de Grande Instance. De president of zijn

gedelegeerde moet de aanvraag concreet en uitvoerig onderzoeken en zijn ordon-

nantie op feitelijk en juridisch vlak motiveren. De 'visite' wordt uitgevoerd onder

gezag van de president; er is een agent van de gerechtelijke politie bij aanwezig,

naast de gemandateerden van de fiscale administratie. Als de betrokkene niet aan-

wezig is, worden er twee getuigen bij betrokkenen. Er wordt een proces-verbaal

opgesteld, dat door iedereen wordt ondertekend. Tegen de ordonnantie staat

cassatieberoep open bij de gemengde kamer, samengesteld uit magistraten van de

civiele kamers, de commerciële kamer en de strafkamer. Het beroep is evenwel niet

schorsend. De vernietiging van de ordonnantie leidt tot absolute nietigheid van de

belastingaanslag of vervolging.

Kortom: de wetgever heeft het noodzakelijk geacht om een jurisdictionele civiel-

rechtelijke toets in te bouwen bij vergaande toezichtsbevoegdheden, om de rechts-

bescherming van de belastingplichtige te garanderen. Het feit dat er een rechterlijke

machtiging nodig is voor de fiscale 'huiszoeking' doet niets af aan het rechtskarakter

van de controlebevoegdheden. Het zijn controlebevoegdheden en geen opsporings-

bevoegdheden.

Douaneprocedure: controlebevoegdheden van de douaneadministratie417

De douane beschikte tot voor kort niet over gerechtelijke opsporingsbevoegdheden,

evenmin als de fiscale administratie. Het Franse douanewetboek (CD) voorzag wel in

vergaande toezichtsbevoegdheden, die op een aantal punten verder reiken dan de

bevoegdheden van de fiscale administratie. Inmiddels kan de douane door een

recente hervorming ook voor bepaalde delicten met opsporingsbevoegdheid worden

belast.

417 Zie Codes des Douanes (1999); Dossiers Pratiques Francis Lefebvre, Douane (1993); Berr en Treineau

1998; Carpentier 1996.
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Droit d'inuestigation

Op basis van artikel 64A en 65 CD beschikken de douaneambtenaren over een

uitgebreid droit de communication. Andere organen van de overheid (nationaal

en regionaal) kunnen hun beroepsgeheim niet inroepen ten opzichte van de

douaneadministratie. Bovendien kunnen de douaneambtenaren niet alleen toegang

krijgen tot de stukken en die stukken inzien, ze kunnen ze ook in beslag nemen

('saisie': artikel 65 (onder 5) CD). In de CD worden vier soorten droit de visite

onderscheiden:

- het droit de visite met betrekking tot goederen (artikel 60 CD);

- het droit de visite met betrekking tot transportmiddelen (artikel 60 e.v. CD);

- het droit de visite met betrekking tot bedrijfsruimtes (artikel 63 ter CD);

- het droit de visite met betrekking tot domicilies (bedrijfsruimtes of privé-

woningen; artikel 64 CD).

Deze soorten droit de visite kunnen landelijk worden uitgeoefend (ook in de territo-

riale wateren), maar enkel en alleen ter handhaving van de douanewetgeving (dus

niet voor commune delicten). De procedure voor bedrijfsruimtes (voorzien in artikel

63 CD ter) is in de CD geïntroduceerd via een wetswijziging in 1996. Artikel 63 ter

verleent aan de douaneadministratie de bevoegdheid om bedrijfsruimtes te betre-

den, goederen, transportmiddelen en documenten te onderzoeken, de documenten

te kopiëren of administratief in beslag te nemen (retenue de documents) en mons-

ters te nemen. Het Openbaar Ministerie dient vooraf te worden ingelicht en kan zich

tegen het droit de visite verzetten. Zowel het Openbaar Ministerie als de betrokkene

krijgt na afloop een exemplaar van het proces-verbaal van het droit de visite.

Voor de procedure onder artikel 64 CD is de machtiging van de civiele rechtbank

vereist, tenzij er sprake is van ontdekking op heterdaad (flagrant délit). In het laatste

geval is noch een machtiging noch een melding aan het Openbaar Ministerie vereist.

Alleen als iemand wordt vastgehouden ('retenue', zie verderop), moet het Openbaar

Ministerie worden ingelicht. Bij de uitoefening van het droit de visite onder artikel

64 CD is steeds de aanwezigheid vereist van een agent van de gerechtelijke politie.

Aangezien deze agenten zijn gedetacheerd bij de DNRED, is dat geen probleem. De

agent van de gerechtelijke politie heeft onder andere de taak te waken over de

toepassing van het bedrijfsgeheim en de rechten van de verdediging, conform

artikel 56 CCP.

Het CD bevat een aparte sectie IV (artikel 65 A - 65 C) voor de controles in het kader

van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Hierbij dient bijvoorbeeld te worden

gedacht aan controles in het kader van het EOGFL (afdeling Garantie) of aan vete-

rinaire controles. Voor deze controles zijn de hierboven geschetste bevoegdheden

van toepassing (artikel 65 B CD), met uitzondering van het droit de visite in privé-

woningen. Door artikel 65 A - 65 C krijgt de douane de mogelijkheid om ook voor

intracommunautair verkeer toe te zien op de hoeveelheid, kwaliteit, verpakking,

oorsprong, bestemming enzovoort van landbouwgoederen. Inbreuken op het
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EOGFL-regime worden geassocieerd met douanedelicten van de eerste categorie

(artikel 414 (onder 1) CD).

Droit de saisie

Wanneer de douaneambtenaren een douane-inbreuk vaststellen, hebben ze het

recht om de voorwerpen die voor confiscatie vatbaar zijn in beslag te nemen

(artikel 323 (onder 2) CD). Dit wordt vastgelegd in een proces-verbaal.

205

Droit de retenue

De douaneadministratie heeft de bevoegdheid om, bij ontdekking op heterdaad

van zware feiten, personen op basis van artikel 323-3 CD vast te houden (droit de

retenue). De aanhouding heeft ten doel de persoon te ondervragen of aanvullende

onderzoeksdaden uit te voeren. Aangezien het hier een vrijheidsberoving betreft,

zijn er strikte eisen qua rechtsbescherming. Het Openbaar Ministerie dient ogen-

blikkelijk te worden ingelicht. De maximumduur is in beginsel 24 uur maar kan

met 24 uur worden verlengd, mits dat gebeurt met toestemming van het Openbaar

Ministerie. De vrijheidsberoving moet worden bijgehouden in een speciaal register.

Als de betrokkene achteraf onder politiële 'garde à vue' (inverzekeringstelling) van

maximum 96 uur wordt gesteld, dan wordt de periode van douaneaanhouding hier-

op in mindering gebracht. Dit betekent evenwel niet dat aan de betrokkene tijdens

de douaneaanhouding (retenue douanière) de rechten toekomen die gelden onder

de garde à vue (bijvoorbeeld het recht op een advocaat na 28 uur aanhouding 418 of

het recht om te communiceren met derden). De retenue douanière dient te worden

onderscheiden van het droit de visite, op basis van artikel 60 CD. Bij artikel 60 is er

geen sprake van ontdekking op heterdaad en evenmin van dwangmiddelen. Ook is

artikel 323 (onder 3) niet van toepassing als de betrokkene vrijwillig medewerking

verleent en er geen dwangmiddelen worden uitgeoefend.419 De ondervraging van

personen na ontdekking op heterdaad impliceert op zich nog niet het gebruik van

de retenue douanière420 als de betrokkene vrijwillig heeft deelgenomen aan de

ondervraging.

Hervorming

Na lange discussies is er inmiddels een compromis bereikt tussen het ministerie

van Binnenlandse Zaken (verantwoordelijk voor de reguliere gerechtelijke politie)

en de ministeries van justitie en Financiën over het toekennen van opsporings-

bevoegdheden aan douaneambtenaren. Het wetsvoorstel is inmiddels goedgekeurd

418 Cass. crim. 1 maart 1994, 13arber: Bull. trim. n. 80.

419 Cass. crim. 17 september 1991, Van Geider en Keser: RID, n. 11201.

420 Cass. crim. 8 maart 1993, Pacaud Nouel de Kerangue et autres.
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door de Kamer en Senaat en is in het staatsblad verschenen. 421 Het ligt inmiddels

voor tweede lectuur en stemming voor bij de Assemblée Nationale.422 De bedoeling

is dat de douaneadministratie voor welbepaalde, limitatieve materies wordt belast

met missies van de officieren van justitie (OPI's). De materies zijn beperkt tot

het douanerecht, indirecte belastingen en vervalsing van merkartikelen. Materies

als handel in cultuurgoederen, wapenhandel, drugs en de op deze drie betrekking

hebbende witwashandelingen zijn hiervan expliciet uitgesloten, met als aantekening

dat de douane wel deel kan uitmaken van tijdelijke, gemengde inspectieteams onder

leiding van het Openbaar Ministerie of de onderzoeksrechter (juge d'instruction).

De douane wordt belast met OPJ-missies (habilité de missions d'OPJ), hetgeen bete-

kent dat er geen gerechtelijke politie wordt gecreëerd binnen de douane. Bovendien

krijgt de douane geen eigen initiatiefrecht voor het uitvoeren van gerechtelijke

daden. Men heeft gelijktijdige uitoefening van bevoegdheden op basis van het

douanerecht en op basis van het CPP willen vermijden. De douane legt ofwel op

basis van haar inlichtingen of haar administratief onderzoek een klacht (plainte: zie

CPP) neer bij het Openbaar Ministerie, ofwel doet aangifte (dénonciation: zie CPP)

van een strafbaar feit bij het Openbaar Ministerie. Bij een klacht wordt de 'action

publique' (strafrechtelijke proceduregang) geopend en kan het Openbaar Ministerie

ofwel een 'enquête préliminaire' starten ofwel bij de juge d'instruction om een infor-

mation judiciaire vragen. De juge d'instruction start dan een commission rogatoire,

waarbij hij beroep kan doen op officieren van de gerechtelijke politie (eventueel

gedetacheerd bij de douane) of op de douaneambtenaren die zijn belast met de OPJ-

taak zelf. Bij aangifte zendt het Openbaar Ministerie de zaak door naar de gerechte-

lijke politie. De douaneambtenaren die zijn belast met een OPI-taak staan onder het

gezag van het Openbaar Ministerie.

Voor alle duidelijkheid hierbij nog twee aantekeningen. Primo: de hervorming ver-

andert niets aan de status van de gedetacheerde agenten van de gerechtelijke politie

bij de douane. Ze blijven bestaan en werken als vroeger. Secundo: bij deze nieuwe

procedure verliest de douane voor deze zaken haar vervolgingsrecht (agent pour-

suivant). In dit geval is alleen het Openbaar Ministerie bevoegd. Men heeft willen

vermijden dat het grondwettelijk hof valt over het feit dat én vergaande gerechtelijke

bevoegdheden én vervolgingsbevoegdheden in handen zouden zijn van dezelfde

administratie.

Opsporingsbevoegdheden van de gerechtelijke autoriteiten 423

In Frankrijk heeft het Openbaar Ministerie de leiding over het gerechtelijk onder-

zoek, daarin bijgestaan door officieren of agenten van de gerechtelijke politie (OPI).

421 Loi n( 99-515 van 23 juni 1999, renforcant l'efficacité de la procédure pénale, 10 24 juni 1999, artikel 28.

422 Projet de Loi, Sénat, n( 306, Session 1998-1999.

423 Zie Pradel 1997.
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De volgende personen hebben op basis van artikel 15 CPP bevoegdheid van gerech-

telijke politie: de officieren van de gerechtelijke politie, de agenten van de gerech-

telijke politie en de agenten van de toegevoegde gerechtelijke politie en de ambte-

naren en agenten die door de wet met die functie zijn belast. Zij zijn bevoegd om

het opsporingsonderzoek te voeren (enquête préliminaire: artikel 75-78 CPP). De

personen die belast zijn met de bevoegdheid van de gerechtelijke politie kunnen op

verzoek van het Openbaar Ministerie of op eigen initiatief opsporingshandelingen

uitvoeren. Ze kunnen dit ook op verzoek van een juge d'instruction doen, in het

kader van een interne rogatoire commissie. Bij ontdekking op heterdaad, een term

die in Frankrijk ruim is gedefinieerd, beschikken personen die belast zijn met de

functie van de gerechtelijke politie over ruimere bevoegdheden. Opvallend is dat het

CPP geen duidelijke definitie van 'verdenking' of'redelijk vermoeden' bevat. Bij een

aantal opsporingsbevoegdheden, bijvoorbeeld de identiteitscontrole in artikel 78-2

CPP, is sprake van 'een indicatie die doet vermoeden dat'. De scheidingslijn tussen

administratieve en gerechtelijke politie is flinterdun.

5.1.4 Buitengerechtelijke afdoening

Buitengerechtelijke afdoening in fiscale zaken

Het Franse fiscale recht voorziet in drie mogelijkheden om een zaak buitengerechte-

lijk af te doen: de transactie, het opleggen van administratieve boetes en de remise.

De fiscale transactie, geregeld in artikel LPF 247 e.v., is een wederzijds contract dat

verdere geschillen uitsluit. De transactiebevoegdheid is onderworpen aan artikel

2044 e.v. van het Franse Burgerlijk Wetboek (Code Civil). Afzien van vervolging is een

administratieve beschikking, maar het aanbieden van een transactie is een civiel-

rechtelijke contractvorm. Toch heeft de transactie veel weg van een strafrechtelijke

beslissing: de action publique wordt er door uitgedoofd, zowel wat betreft de fiscale

kant als de strafrechtelijke kant.424 De fiscale administratie heeft de bevoegdheid

om te transigeren over de belastingheffing, over de fiscale boetes en over de fiscale

strafrechtelijke kant, zelfs als er over de feiten al een gerechtelijk onderzoek loopt of

als de zaak ter zitting is. Na een definitieve uitspraak is transactie uitgesloten. Alleen

bij indirecte belastingen (artikel LPF 249) is tijdens het gerechtelijk onderzoek wel

toestemming nodig van het Openbaar Ministerie. De aanvaarde transactie dooft alle

verdere acties uit. De transactiebeslissing wordt genomen door de departementale

directeur bij bedragen tot FRF 750.000 door de regionale directeur bij bedragen tot

FRF 1.100.000 door de directeur-generaal bij bedragen tot FRF 1.750.000 en door de

minister in andere gevallen. In de laatste twee gevallen is advies vereist van het

Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. Er is een bezwaarschrift- en

424 Zie Cass. trim. 10 oktober 1962, Alexandre: Bull. trim. n. 270 - 26 nov. 1964, Salmon: Bull. trim. n. 314 -

12 februari 1990, Bourquin: Bull. trim. n. 72.



Hoofdstuk 5 208

een beroepsprocedure voorzien in transactiezaken (bij de administratieve rechter).

In de praktijk is het belang hiervan beperkt.

De fiscale administratie kan de belasting vaststellen en invorderen, eventueel ver-

hoogd met administratieve boetes. De boetes kunnen worden opgelegd bij niet-

aangifte, malafide aangifte (te kwader trouw) of'manoeuvres frauduleuses' (listen

en kunstgrepen; artikel 1725-1740 nonies). De administratie beschikt hierbij over

vergaande discretionaire bevoegdheden. Ze kan zo nodig bij bonafide belasting-

plichtigen de boete verlagen. De CGI bevat ook een aantal berouw- of inkeer-

bepalingen voor deze boetes. De remise, vergelijkbaar met een fiscale amnestie,

is een eenzijdige handeling en kan betrekking hebben op een deel of op het

totaal van de belastingen en/of de boetes. Deze remise is enkel mogelijk voor

de directe belastingen.

Voor de beroepsmogelijkheden dient te worden onderlijnd dat er in Frankrijk geen

gespecialiseerde fiscale rechtbanken bestaan. De jurisdicties hebben een duale

structuur, die teruggaat op de scheiding tussen administratieve rechtbanken

(juridiction administrative) en justitiële rechtbanken (juridiction judiciaire) in de

Franse Revolutie. Onder de gerechtelijke rechtspraak valt zowel de civiele als de

strafrechtelijke rechtspraak. Tegen het opleggen van administratieve boetes zijn

rechtsmiddelen mogelijk. Artikel L 190 e.v. LPF en artikel R 196 LPF e.v. voorzien

in een klassieke bezwaarschriftprocedure.

De beroepsprocedure (artikel L 199 LPF) is kort geschetst als volgt. Voor het gros van

de belastingen, namelijk de directe belastingen, is beroep mogelijk bij de admini-

stratieve rechtbank (artikel L 199 LPF). 'De Raad van State treedt hier op als cassatie-

rechter. Voor de indirecte belastingen staat beroep open via de civielrechtelijke weg,

namelijk bij het Tribunal de Grande Instance, dat hier als civiele rechter dezelfde

status en bevoegdheden heeft als de administratieve rechter. Beroep staat open bij

de commerciële kamer van het cour d'appel. Er is ook cassatieberoep mogelijk bij de

commerciële kamer van het cour de cassation.

Hierbij dient te worden aangetekend dat de jurisprudentie van het EHRM inzake

artikel 6 EVRM (zie onder andere EHRM 24 februari 1984, Publ ECHR, Series A, vol

284), zaak-Bendenoun) in Frankrijk volop toepassing vindt. De Franse jurispruden-

tie onderstreept dat de punitieve fiscale boetes conform artikel 6 kunnen worden

opgelegd door de fiscale administratie425, maar dat ze behoren tot de categorie

strafrechtelijke vervolging (accusation en matière pénalelcriminal charge) met de

bijhorende garanties van artikel 6. Zo heeft de Raad van State aanvaard dat het

principe van de terugwerkende kracht van de gunstigste strafbepaling bij inbreuken

vóór de inwerkingtreding die nog geen uitspraak van kracht in gewijsde hebben ook

425 Arrêt du Conseil d'État, Sect. Avis, 31 maart 1995, nE 164008, Méric: Droit Fiscal 1995.1006; Revue de la

Jurisprudence Fiscale 1995.623, concl. Arrighi de Casanova.
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van toepassing is op de fiscale punitieve sancties.426 Ook heeft het grondwettelijk

hof beslist dat de punitieve fiscale boetes niet met terugwerkende kracht kunnen

worden opgelegd (223 DC (Décisions de la Cour Constitutionelle concernant la

déclaration de conformité à la Constitution), 29 december 1986).

Buitengerechtelijke afdoening in douanezaken

Het Franse douanerecht is bij uitstek strafrechtelijk getint. Het CD voorziet slechts

sporadisch in administratiefrechtelijke sancties. Zo voorziet artikel 87 (onder 3)

in intrekking van de vergunning van de douane-expediteur en artikel 433 CD in

uitsluiting van bepaalde begunstigende douaneprocedures. Een systeem van

administratieve boetes bestaat in het Frans douanerecht niet. Wel dient hierbij

te worden aangetekend dat er op communautair niveau onderhandelingen lopen

over het via verordening voorschrijven van administratieve boetes in het douane-

recht. De Franse overheid en douaneadministratie zijn hierbij, op zijn zachtst

gezegd, geen vragende partij.

Het Franse douanerecht kent wel een uitgebreide transactiebevoegdheid. Hierbij

zijn dezelfde algemene principes van toepassing als bij de fiscale transactie. De

transactiebevoegdheid is geregeld in artikel 350 e.v. CD en is verder uitgewerkt in

decreet 78-1297 van 28 december 1978, zoals gewijzigd door decreet 94-412 van

17 mei 1994.427 De bevoegdheid komt toe aan:

- de minister voor Begroting bij délits die meer dan FRF 3.000.000 aan ontdoken

rechten betreffen of bij verboden goederen met een waarde van meer dan

FRF 6.000.000;

- de directeur-generaal van de douaneadministratie bij délits vanaf een ontdui-

king aan douanerechten van meer dan FRF 600.000 of bij verboden goederen

van meer dan FRF 1.500.000;

- de regionale en interregionale directeurs bij contraventions en délits met

een ontduiking aan douanerechten van minder dan FRF 600.000, verboden

goederen tot FRF 1.500.000 en in andere specifieke gevallen.

In alle gevallen heeft de directeur-generaal een evocatierecht. Door een hervorming

in 1977 is de transactiebevoegdheid aan zekere juridische beperkingen onderwor-

pen. Zolang er nog geen action publique is gestart, is de transactie een discretio-

naire bevoegdheid van de douaneadministratie, zij het dat voor het uitoefenen van

de transactiebevoegdheid het niet-bindende advies moet worden ingewonnen van

het Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes (artikel 460 CD). In de

praktijk worden alleen de belangrijke zaken, dus op het niveau van de directeur-

generaal, individueel voorgelegd. Bij het niet-nakomen van het transactieakkoord

426 Arrêt du Conseil d'État, Sect. Avis, 5 april 1996, nE 176611: Droit Fiscal 1996.765, concl. Arrighi de

Casanova.

427 Deel 11 CD p. 284.



Hoofdstuk 5 210

staat voor de douaneadministratie de civielrechtelijke weg open, inclusief de

dwanginvordering van artikel 345 CD. Tussen 80 en 90% van alle douanezaken

wordt afgedaan via transactie. Enkel zeer zware douanefraudezaken komen voor

de strafrechter.

Als eenmaal de action publique is gestart (artikel 350 onder b CD) door het Open-

baar Ministerie of door de douaneadministratie, is transactie alleen mogelijk met

toestemming van ofwel het Openbaar Ministerie (wanneer er fiscale en strafrech-

telijke sancties kunnen worden opgelegd) ofwel van de voorzitter van de bevoegde

rechtbank (wanneer er alleen fiscale sancties kunnen worden opgelegd). Nadat een

uitspraak kracht van gewijzigde heeft gekregen, kunnen de fiscale sancties geen

voorwerp meer vormen van transactie (artikel 350 c CD).

Ook de remise is voorzien in het Franse douanerecht. Het is een eenzijdige hande-

ling vanwege de douaneadministratie die betrekking kan hebben op een deel of op

het totaal van de fiscale sancties. Deze gratievorm of kwijtschelding kan worden

toegekend na einduitspraak, als er zich bijzondere omstandigheden voordoen die

betrekking hebben op de economische situatie van de debiteur. Voor de remise is

een conform advies van de voorzitter van de rechtbank vereist die de fiscale sancties

heeft uitgesproken (artikel 390bis CD).

5.1.5 Rechterlijke afdoening: strafrechtelijke afdoening

Strafrechterlijke afdoening in fiscale zaken

Naast de fiscale boetes bevat de CGI ook strafbaarstellingen (artikel 1741-1756 sep-

ties). Artikel 1741 CGI is het algemene fiscale fraudeartikel, met strafsancties tot vijf

jaar gevangenisstraf en zelfs tien jaar bij recidive binnen vijf jaar. Daarnaast bevat

de CGI specifieke strafbaarstellingen met lagere sancties. Ook zijn bij fiscale fraude

de commune strafbepalingen van belang. De belangrijkste artikelen zijn artikel 313

(bedrog/escroquerie) en artikel 441 (valsheid in geschrifte/faux en écritures). Tussen

de CGI en het commune strafrecht bestaat geen lex-specialisregel.

De fiscale administratie beschikt over het vervolgingsmonopolie maar niet over het

vervolgingsrecht. Dit betekent dat alleen de fiscale administratie beslist over de al

dan niet strafrechtelijke vervolging. In de praktijk poogt de fiscale administratie

jaarlijks rond de duizend grote fraudezaken op de strafrechtelijke rol te krijgen. Dit

gebeurt door het indienen van klachten bij het Openbaar Ministerie. Op straffe van

onontvankelijkheid moet de fiscale administratie evenwel vooraf advies inwinnen

bij een commissie voor fiscale strafzaken, de Commission des infractions fiscales

(CIF; artikel L 228 LPF). De CIF wordt voorgezeten door een staatsraad van de Raad

van State en bestaat uit staatsraden van de Raad van State en uit staatsraden van het

Rekenhof. De fiscale administratie is ontheven van haar geheimhoudingsplicht ten

opzichte van het CIF (artikel L 137 LPF).
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Als de zaak wordt doorgestuurd naar de justitiële autoriteiten voor de vervolging van

de strafrechtelijke fiscale feiten komt de zaak volledig in handen van de justitiële

autoriteiten. Dit belet niet dat de fiscale administratie bij hetzelfde dossier actief

blijft in het kader van een administratieve procedure voor de fiscale heffing en

eventuele fiscale boetes.
Fiscale strafzaken komen voor de correctionele rechtbank (een onderdeel van het

Tribunal de Grande Instance), beroep staat open bij de strafkamer van het cour

d'appel en cassatieberoep bij de strafkamer van de cour de cassation. Voor de

strafrechtelijke vervolging is uiteraard het Wetboek van Strafprocesrecht (CPP)

van toepassing.

Strafrechtelijke afdoening in douanezaken

De CD maakt onderscheid tussen délits en contraventions (artikel 408). In tegenstel-

ling tot in de Code Pénal (het Franse Wetboek van Strafrecht) zijn er geen 'crimes'

opgenomen in de CD. Bovendien lopen de definities van délits en contraventions

niet parallel met de Code Pénal. In de CD zijn 'délits' de strafbare feiten waarop

gevangenisstraf is gesteld en 'contraventions' de strafbare feiten waarop alleen

financiële sancties van toepassing zijn. Hierop is slechts één uitzondering: de

contraventions van de vijfde categorie, die bestraft kunnen worden met gevange-

nisstraf tot maximaal één maand. Opvallend is ook dat het onderscheid délits-

contraventions niet zozeer gebaseerd is op de vraag of er al dan niet opzet in het

spel was als wel op de aard van de goederen. Zo is smokkel met verboden goederen

of goederen waarop zware heffingen rusten een délit, terwijl smokkel met andere

goederen een contravention is. De délits van de eerste categorie zijn grosso modo

samen te vatten in twee strafbare feiten:

- smokkel (contrebande) en geassimileerde feiten;

- import of export zonder aangifte (importations ou exportations sans déclara-

tion) en geassimileerde feiten.

De artikelen 414 juncto 417 CD definiëren het begrip 'délit contrebande' als import

of export van verboden goederen of van goederen met hoge heffing buiten de

douanebureaus om en in strijd met de regelgeving. Artikel 423 definieert de

'import of export zonder aangifte' als aanbieding van verboden goederen bij het

douanebureau of van goederen met hoge heffing'zonder juiste aangifte' (dat wil

zeggen: geen aangifte, onvolledige aangifte en/of onjuiste aangifte). Alle inbreuken

op artikel 56 A bis CD (ofwel inbreuken op de EOGFL-subsidieregelingen) zijn

geassimileerd met de import of export zonder aangifte en vallen dus onder deze

categorie délits.

Er zijn vier categorieën contraventions. Deze stellen feiten strafbaar voorzover ze

niet vallen onder de délits, en dus geen betrekking hebben op verboden goederen

of goederen met een hoge heffing. De sancties op contraventions lopen uiteen

van boetes tot FRF 20.000 (eerste klasse) tot een combinatie van boetes, confiscatie
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en verlies van rechten (derde klasse) en zelfs tot een combinatie van boetes,

confiscatie en lichte gevangenisstraffen (vijfde klasse). De sancties op délits zijn

boetes tot twee keer de ontdoken waarde, confiscatie, verlies van rechten, en

gevangenisstraffen tot drie jaar. Alleen bij het délit transnationaal witwassen (een

délit van de tweede klasse) loopt de gevangenisstraf op tot tien jaar. Artikel 370 CD

voorziet in een recidiveregel, die de sancties verdubbelt als binnen vijf jaar na

transactie of veroordeling voor een délit of contravention een nieuw strafbaar

douanefeit wordt gepleegd. Bovendien bepaalt artikel 377bis CD dat de fiscale

boetes van het douanerecht niet de betaling van de ontdoken douanerechten

(navordering of terugbetaling) beletten. Kortom: de fiscale douaneboetes worden

gecumuleerd met de douaneschuld.

De artikelen 356 e.v. CD regelen de jurisdictionele bevoegdheden. Het CD kent aan

de strafrechtbanken een zo goed als exclusieve bevoegdheid toe. Het 'contentieux

répressif' staat dus centraal. De politierechtbank is bevoegd voor de berechting

van de contraventions, de correctionele rechtbank voor de berechting van de délits.

De civiele rechtbanken hebben bevoegdheid in verband met de douaneheffing (de

invordering of navordering en de dwanginvordering/contrainte). Niettemin heeft

ook de administratieve rechtspraak een aantal bevoegdheden, zoals toetsing van de

rechtmatigheid van administratieve beschikkingen (bijvoorbeeld van inbeslagname

of van definitieve confiscatie als van strafrechtelijke actie wordt afgezien) en

beoordeling van beroepsfouten bij de uitoefening van het ambt.

In tegenstelling tot het fiscale recht kent het douanerecht enkel een repressieve,

strafrechtelijke weg. Bij de strafrechtelijke proceduregang (action publique) wordt

onderscheid gemaakt tussen de procedure voor de fiscale strafsanctie (de douane-

boete en de confiscatie) en de procedure voor de niet-fiscale strafsanctie (verlies

van rechten en gevangenisstraf). Voor het fiscale strafrechtelijke aspect berust de

beslissing volledig bij de douaneadministratie; de proceduregang is volledig geschei-

den van de procedure voor de niet-fiscale strafrechtelijke sanctie. Dit betekent dat

de douaneadministratie oordeelt over de opportuniteit van de fiscale strafrechtelijke

procedure in om het even welk stadium van de gerechtelijke procedure. Het bete-

kent eveneens dat de strafrechter kan worden verzocht een strafrechtelijke douane

boete op te leggen zonder dat het Openbaar Ministerie vervolging heeft ingesteld.

Daarentegen zijn vorderingen die zijn gericht op gevangenisstraf en/of verlies van

rechten in handen van het Openbaar Ministerie. De douaneadministratie is dus

geen burgerlijke partij in het strafgeding maar een bijzonder Openbaar Ministerie

voor de fiscale aspecten. Wel kan het Openbaar Ministerie bij zijn vervolging ook

accessoir de fiscale belangen meenemen als:

- op een inbreuk zowel gevangenisstraffen als fiscale sancties staan (dus bij délits

en contraventions van de vijfde klasse);

- een contravention waarvoor geen gevangenisstraffen zijn voorzien, gelieerd is

aan een délit, waardoor ze dus samen worden vervolgd.
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Daar staat tegenover dat de douaneadministratie zich ook kan voegen in de straf-

procedure met het doel de fiscale kant mee te nemen, zelfs wanneer de vervolging

van het Openbaar Ministerie zich beperkt tot commune delicten.

5.1.6 Una via en samenloop

In fiscale zaken

Het una-viaprincipe, een of andere vorm van cumulatieverbod en het ne-bis-in-

idemprincipe (artikel 14 paragraaf 17 BUPO; artikel 4 protocol nr. 7 EVRM) zijn niet

van toepassing. Zo beslisten zowel de hoogste administratieve als strafrechtelijke

rechtscolleges dat de hoogste fiscale boetes (tot 80%) met de fiscale strafsancties

kunnen worden gecumuleerd.428 Niettemin moeten de beide rechterlijke instanties

er zorg voor dragen dat het grondwettelijk gegarandeerde principe van proportio-

naliteit van sancties wordt gegarandeerd (237 DC, 30 december 1987; 97-395 DC, 30

december 1997). Het grondwettelijk hof heeft artikel 8 van de Déclaration des Droits

de l'Homme immers ook van toepassing geacht op punitieve fiscale sancties. Het

grondwettelijk hof besliste in 1983 (164 DC, 29 december 1983) dat de cumulatie van

sancties de hoogste straf niet mag overstijgen. Zowel de administratieve rechter als

de strafrechter moet hiermee bij de sanctietoemeting rekening houden.

In douanezaken

In douanezaken doet het una-viaprobleem zich in feite niet voor, zou je denken: alle

sanctiemogelijkheden - zowel de zuiver strafrechtelijke (in penalibus) als de fiscaal

strafrechtelijke (in fiscalibus) - maken deel uit van de strafrechtelijke procedure-

gang. Bij eendaadse samenloop (concours idéal) tussen douane-inbreuken voorziet

artikel 439-1 CD in non-cumulatie, door te kiezen voor de strafbaarstelling met de

hoogste strafmaat. Bij meerdaadse samenloop (concours réel) tussen douane-

inbreuken worden de pecunaire sancties gecumuleerd en geldt voor de gevangenis-

straf het regime van niet-cumulatie (artikel 132-3 Code Pénal (CP)), op voorwaarde

dat er gekozen wordt voor de strafbaarstelling met de zwaarste straf (artikel 439-2

CD). Bij samenloop tussen douane-inbreuken en commune delicten heeft de juris-

prudentie beslist429 dat de pecunaire straffen worden gecumuleerd, omdat de fiscale

pecunaire straffen een civielrechtelijk reparatoir karakter zouden hebben. De gevan-

genisstraffen worden niet gecumuleerd (artikel 123-3 NCP); de zwaarste strafbaar-

stelling wint het. Artikel 440 CD bepaalt daarenboven dat bij vervolging voor com-

428 Zie Arrêt du Conseil d'État, Avis, 4 april 1997, nE 183658, Jammer: Recueil Dalloz.1997. Informations

Rapides du Recueil Dalloz.125; Droit Fiscal 1997.660, concl. Lolourn; Revue de Jurisprudence Fiscale

1997.469 - Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation. 20 juni 1996, nE 94-85 796: Receuil

Dalloz 1997.249, note Tixier et Lamulle; Droit Fiscal 1997, 427, obs. Schiele.

429 Cass. crim. 29 februari 1956, Bull. crini. N. 210.
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mune delicten als smokkel, corruptie, rebellie en beledigingen wordt vervolgd en

veroordeeld volgens het commune strafrecht, maar zonder dat dit afbreuk doet aan

de fiscale pecuniaire straffen van de CD.

5.1.7 Geheimhoudingsplicht en informatieverstrekking

De informatieverstrekking tussen de administratieve autoriteiten en tussen de

administratieve en justitiële autoriteiten is in Frankrijk een uitermate complex

juridisch kluwen. Bij de studie van de fiscale procedure, de douaneprocedure en het

strafprocesrecht en tijdens de interviews werd zowel het belang van de thematiek als

het gebrek aan afdoende regeling steeds duidelijker. De vraag naar de informatie-

verstrekking en de verhouding tot de diverse geheimhoudingsplichten is belangrijk

an sich, maar wint nog aan belang door het feit dat over een en dezelfde zaak zowel

een fiscaal geschil kan lopen (met het oog op heffing, transactie of boete) als een

strafrechtelijke zaak.

Informatieverstrekking van justitiële autoriteiten aan de fiscale

administratie

Het meedelen van stukken uit de strafrechtelijke procedure aan derden is onder-

werp van regeling in artikel R 156 CPP: 'En matière criminelle, correctionnelle ou

de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances

pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une

autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas,

notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision

de classement sans suite (...) Dans le cas prévus au présent article (...) si l'autori-

sation nest pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa

décision en la forme administrative et faire connaitre les motifs du refus.' Kortom,

enkel en alleen het Openbaar Ministerie kan oordelen over de opportuniteit van

uitwisseling van gegevens op basis van artikel R 156 CPP. Verzoeken van admini-

straties aan de onderzoeksrechter of aan de rechtbanken zijn ongeldig. Deze

bepaling moet uiteraard gelezen worden in het licht van artikel 11 CPP over de

geheimhouding van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk vooronderzoek:

'Sauf dans les cas oiu la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la

défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète (...).'

Geheimhouding van het vooronderzoek is de regel; overtreding ervan is strafbaar,

conform de volgende bepalingen in het CP. Artikel 226-13 CP: 'La révélation d'une

information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état

ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est

punie dun an d'emprisonnement et de 100 000 f d'amende.' Artikel 226-14 CP:

'L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas oiu la loi impose ou autorise la

révélation du secret (...).'
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Ook voorziet artikel 58 CPP in straffen voor schending van geheimhouding: 'Sous

réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans

l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire

ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non

qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d'une amende de 30 000

F et d'un emprisonnement de deux ans.' Informatieverstrekking zonder toelating

van de aangehoudene of van degenen bij wie huiszoeking is verricht, is dus in prin-

cipe niet mogelijk, tenzij dit noodzakelijk is voor het onderzoek. Op die basis kan

liet Openbaar Ministerie dus informatie die is verkregen uit aanhouding of huis-

zoeking verstrekken aan de administratie.Uitzonderingen op de geheimhouding van

het vooronderzoek zijn dus mogelijk op wettelijke basis en voorzover de rechten van

de verdediging worden geëerbiedigd.

Het strikte uitgangspunt van geheimhouding wordt door nogal wat bijzondere wet-

geving doorbroken. Op fiscaal en douanegebied voorzien artikel L 82 C, 1. 101 LPF,

artikel R 100-1 LPF en artikel 343bis CD in uitzonderingen op artikel 11 CPP. De

uitzonderingen kunnen als volgt worden ingedeeld.

- op initiatief van liet Openbaar Ministerie

Artikel 82 C LPF: 'A 1'occassion de toute instance devant les juridictions civiles ou

criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administra-

tions de finances.'

- verplichte melding voor het Openbaar Ministerie bij fiscale fraude of douane-

fraude

Artikel 101 LPF:'L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des

finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à fait présumer une

fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour

objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impót, qu'il

s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle

ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.' Artikel 343bis CD: 'Qu'il

s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information ►nême

terminée par un non-lieu, l'autorité judiciaire doit donner connaissance au

service des douanes de toutes indications qu'elle peut receuiller de nature à

faire présumer une fraude commise en matière douanière ou une manoeuvre

quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat d'enfreindre les

dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l'applications

du Code des douanes.' De verplichte melding geldt dus eveneens bij een 'non-

lieu' (een buitenvervolgingstelling).

- inzage door de fiscale administratie ter griffie

Artikel R 100-1 LPF: 'Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est

rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile,

administrative, consulaire, prud'homale ou militaire, les pièces restant déposées
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au greffe ou elles sont à la disposition de l'administration des finances. Ce délai

est réduit à dix jours en matière correctionelle.'

Het moge duidelijk zijn dat deze drie uitzonderingen niet het gehele veld dekken

van informatieverstrekking door de justitiële autoriteiten aan de administratie.

Artikel 82 C LPF is beperkt tot informatieverstrekking bij zaken die aanhangig

zijn bij de rechtbank; artikel 101 LPF en 343bis CD zijn beperkt tot fraude. Artikel R

100-1 LPF is beperkt tot informatieverstrekking na een rechterlijke uitspraak. Om

die reden is de reikwijdte van de facultatieve of verplichte informatieverstrekking

vanwege de justitiële autoriteiten aan de administratie voorwerp van debat

gebleven. De relatie tussen artikel 11 CPP en artikel 165 CPP is onduidelijk. En

hoewel artikel 11 CP voorziet in de geheimhouding van het onderzoek, kan dit

niet worden tegengeworpen aan het Openbaar Ministerie. Dit betekent dat het

Openbaar Ministerie ook tijdens het strafrechtelijk onderzoek en zonder dat daar-

voor een specifieke wettelijke regeling noodzakelijk is informatie kan verstrekken.

Op basis van de toverformule 'tous les actes nécessaires' uit artikel 41 CPP430 kan

hij stukken uit het gerechtelijk dossier mededelen aan de administratie. Het hof van

cassatie heeft in de loop der jaren een zekere jurisprudentie ontwikkeld, op basis

van de notie'secret partagé', de gedeelde geheimhouding.431 Het hof van cassatie

heeft zich vrij soepel opgesteld. Daardoor wordt het mogelijk om gerechtelijke

informatie mee te delen aan andere instanties, op voorwaarde dat er een relatie is

met de taakstelling van het Openbaar Ministerie (zoals de faillissementsprocedure

voor de commerciële rechtbank)432 of de disciplinaire procedures van de beroeps-

orde van advocaten. De communicatie van gegevens uit het gerechtelijk dossier is

uitgesloten wanneer er alleen civiele belangen in het geding zijn. Het is evenwel

voldoende dat er een publiek belang aanwezig is en dat het Openbaar Ministerie

hierbij een rol speelt. Niet noodzakelijk is dat het Openbaar Ministerie ook partij

is in de niet-gerechtelijke procedure.

Wat de fiscale en douaneaangelegenheden betreft, kan dus worden gesteld dat enkel

het Openbaar Ministerie kan oordelen of de gegevens uit het gerechtelijk dossier

aan de fiscale administratie kunnen worden medegedeeld. Het gaat hier om een

opportuniteitsbeslissing. Het Openbaar Ministerie is alleen bevoegd gegevens te

verstrekken wanneer die gegevens een relatie hebben met de taakstelling van het

Openbaar Ministerie. Alleen bij fiscale fraude is het Openbaar Ministerie verplicht

oln de gegevens mee te delen.

430 'Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à

la poursuite des infractions à la loi pénale (...).'

431 Cass. Com. 15 november 1961; Cass. crim. 11 maart 1964; Cass. Com. 29 januari 1968; Cass. crim. 16

maart 1981.

432 Zie COM. 15 november 1961, JCP 1962, 11 12636, en COM. 29 januari 1968, Bull, civ. 1V n( 45.
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Informatieverstrekking tussen administraties en van fiscale

administraties aan justitiële autoriteiten

Uitgangspunt is ook hier het ambts- of beroepsgeheim van de administratie. Artikel

L 103 LPF bepaalt uitdrukkelijk dat al degenen die betrokken zijn bij het vaststellen,

controleren of invorderen van belastingen gehouden zijn tot geheimhouding.

Schending is strafbaar conform artikel 226-13 en 226-14 CP. Maar uiteraard zijn

er ook hier tal van uitzonderingen die de geheimhouding doorbreken. Het betreft

dus geen absolute geheimhoudingsplicht, zoals die van een advocaat, maar een

functionele geheimhoudingsplicht. De uitzonderingen hebben zowel betrekking op

de communicatie tussen de administraties (intern) als op de communicatie van de

administraties met de justitiële autoriteiten (extern).

Bij de bespreking van de controlebevoegdheden van de fiscale administratie hebben

we gezien dat het droit de communication zich ook tot publieke overheden richt. Op

basis van artikel L 83 LPF zijn de publiekrechtelijke overheden en overheidsbedrijven

verplicht tot informatieverstrekking. Zij kunnen hun ambtsgeheim of beroeps-

geheim niet inroepen ten opzichte van de fiscale administratie. Hetzelfde wordt

geregeld voor de douaneadministratie in artikel 64 A en 65 CD.

Bovendien is in de Financiewet 1999433 een nieuw artikel L 83 A ingevoerd in het

fiscale procesrecht: 'Les agents de la direction générale des impóts et de la direction

générale des douanes et droits indirecte peuvent se communiquer spontanément

tous les renseignements et docurnents receuillis dans le cadre de leurs missions

respectives.' Op die basis is er dus vrije informatieverstrekking mogelijk tussen

de fiscale autoriteiten en de douaneautoriteiten. De Financiewet voorziet (in een

nieuwe alinea bij artikel L 80 I) ook in de participatie van de fiscale administratie

bij douanecontroles, waardoor de informatie sowieso ter beschikking is: 'Ils peuvent

se faire assister lors de ces controles par des agents de la direction générale des

impóts.'

Sectie II van hoofdstuk III LPF over het ambts- en beroepsgeheim voorziet in een

lange reeks uitzonderingen op het principe. Artikel L 113 LPF stelt dat het geheim

niet van toepassing is tussen de fiscale administratie en andere publiekrechtelijke

overheden, althans voor zover de informatie betrekking heeft op hun wettelijke taak

(artikel R 113 onder 1 LPF). De ontvangers van de informatie zijn wel verplicht om

hun beroepsgeheim te respecteren, op risico van overtreding van artikel 226-13 en

226-14 CP. De artikelen L 115-139 A LPF regelen in detail welke overheden in het

kader van welke taakstelling informatie kunnen krijgen van de fiscale administratie

of de douaneadministratie.

De artikelen L 140-147 B LPF gaan specifiek over de uitzonderingen ten voordele

van de gerechtelijke autoriteiten (Openbaar Ministerie en onderzoeksrechter) en

433 Nr. 98-1266 van 30 december 1998, 10 31 december 1998.
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rechtbanken, dus over de externe communicatie met de justitiële autoriteiten.

De bepalingen zijn op hoofdlijnen hetzelfde voor de fiscale administratie en de

douaneadministratie. De sleutelbepaling is hier artikel L 141 LPF: 'Conformément à

I'article 132-22 du Code Pénal, le procureur de la République, le juge d'instruction

ou le tribunal saisi peuvent obtenir de l'administration la communication des

renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée

l'obligation au secret.'

Bovendien zijn er heel wat mogelijkheden voor het Openbaar Ministerie, de onder-

zoeksrechter en de officieren van de gerechtelijke politie om toegang te krijgen tot

het dossier bij de administratie. Zowel bepalingen van de CPP als van het LPF zijn

hiervoor van belang. Een totaaloverzicht vergt dus een kruisstudie van beide

procesrechtelijke regelingen.

In de eerste plaats heeft de administratie in een aantal gevallen de plicht om bij

de gerechtelijke autoriteiten aangifte (dénonciation) te doen van strafbare feiten.

Artikelen 212 LPF e.v. bepalen dat de ambtenaren van de administratie daartoe

proces-verbaal opstellen conform artikel 429 CPP. Ook kan de administratie een

klacht (plainte) indienen bij de onderzoeksrechter en zich burgerlijke partij stellen

(artikel L 232 LPF). In dit geval is artikel L 142 LPF van toepassing, waardoor het

beroepsgeheim van de ambtenaren vervalt:'Lorsqu'une plainte régulière a été

portée par l'administration contre un redevable et qu'une information a été ouverte,

les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge

d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte.' De onder-

zoeksrechter heeft toegang tot het dossier bij de administratie en kan de ambte-

naren ondervragen. Bovendien kan hij op basis van artikel 151 CP sowieso een

rogatoire commissie tot de fiscale of douaneadministratie richten: 'Le juge d'in-

struction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout

juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le

procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime

nécessaires dans le lieu ou chacun d'eux est territorialement compétent.' In het

kader van een rogatoire commissie kunnen ambtenaren van de fiscale of douane-

administratie worden verplicht te verschijnen als getuige en om getuigenverklarin-

gen af te leggen onder ede. Deze verplichting wordt strafrechtelijk afgedwongen

(artikel 153 CPP). Bovendien heeft de onderzoeksrechter op basis van artikel 81 CPP

een ruime bevoegdheid om informatie in te winnen. Laten we ook niet vergeten dat

artikel 81 CPP en 151-152 CPP ruime mogelijkheden geven aan de onderzoeksrechter,

door noties als 'alle informatie die hij nuttig acht' of door het op basis van rogatoire

commissie 'garen van alle informatie die hij noodzakelijk acht': 'Le juge d'instruc-

tion procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles

à la manifestation de la vérité (...).' De onderzoeksrechter kan 'tous les actes

d'information' en de rogatoire commissie uitbesteden aan de officieren van de

gerechtelijke politie.
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Tot slot bepaalt artikel L 143 LPF dat ook de strafrechtelijke jurisdictie (naast de

administratiefrechtelijke en civielrechtelijke jurisdictie) van de fiscale administratie

en van de partijen uitlevering van alle fiscale documenten kan bevelen die nuttig

zijn voor het geschil: 'Les juridictions de l'ordre judiciaire ou de I'ordre administratif

deviant lesquelles a été engagé une action tendant à obtenir une condamnation

pécuniaire peuvent ordonner à l'administration des impóts et aux perronnes parties

à Tinstance, de leur communiquer, en vue de leur versement aux débats, tous les

documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige.'

5.1.8 Bewijsregels

Er is in het Franse Wetboek van Strafprocesrecht geen apart deel gewijd aan bewijs-

garing of bewijsgebruik. Kort gesteld komt de bewijsgaring toe aan de politie, aan

het Openbaar Ministerie en aan alle rechterlijke instanties die bij de zaak zijn be-

trokken. Het Franse strafrecht stoelt wat het bewijs betreft op volgende principes:

de bewijsgaring moet wettig zijn (geen onwettelijke proactieve bewijsgaring bijvoor-

beeld), de bewijsmiddelen zijn vrij en het principe van de innerlijke overtuiging bij

de rechter (artikel 427 CPP). Niettemin schrijft de wet in een aantal gevallen de

bewijskracht voor. Zo bepalen artikel L 213 en 214 LPF dat de ambtenaren van de

fiscale administratie de bevoegdheid hebben op een proces-verbaal op te maken in

de zin van artikel 429 CPP. Het proces-verbaal heeft bewijswaarde tot het tegendeel

bewezen is (artikel L 238 LPF). Wat de douaneproblematiek betreft, is de bewijs-

kracht van de processen-verbaal geregeld in artikel 336 en 337 CD. Als het proces-

verbaal is opgesteld door één ambtenaar, dan geldt het tot het tegendeel is bewezen.

Als het proces-verbaal is opgesteld door twee ambtenaren, dan geldt het tot valsheid

van de vaststelling van de materiële feiten is bewezen; het proces-verbaal geldt

evenwel tot het tegendeel voor de bekentenissen en de verklaringen is bewezen.

Het proces-verbaal dat wordt opgesteld na controle onderzoeken in loco geldt ook

tot valsheid van de vaststelling van de materiële feiten is bewezen. Voorts bepaalt

artikel 342 CD dat alle délits en contraventions bewezen kunnen worden door alle

rechtsmiddelen. Hierbij wordt expliciet vermeld: 'A cet effet, il pourra être valable-

ment fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et

autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.' Deze

bepaling dient uiteraard te worden gelezen in het licht van de verdragen over

wederzijdse administratieve bijstand en van de communautaire normen terzake.

Bovendien dient rekening te worden gehouden met het feit dat op basis van het CDW

veel douanebesluiten juridische werking hebben in de gehele douane-unie en dat op

basis van artikel 250 CDW aan gegevens die zijn verkregen uit controlehandelingen

van buitenlandse ambtenaren dezelfde bewijskracht toekomt als aan die van Franse

ambtenaren. Kortom: het bewijs dat is verkregen uit horizontale en zelfs verticale

administratieve bijstand is bruikbaar in gerechtelijke procedures. Door de bepa-
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lingen over informatieverstrekking tussen administratieve en justitiële autoriteiten

hoeft er geen probleem te zijn bij het gebruik in strafzaken.

Het Franse systeem gaat daarenboven uit van de autonomie van de strafrechtelijke

en fiscaal-administratiefrechtelijke procedure.434 Dit betekent onder andere dat

deze procedures een verschillend bewijsregime kennen435 en dat de beslissing

van de administratieve rechter geen gezag van gewijsde (chose jugée) oplevert

voor de strafrechter. 436 Niettemin aanvaardt de strafrechter nietigheden die zijn

gebaseerd op een schending van een essentiële garantie voor de rechten van de

verdediging, zoals de schending van artikel 47 van het LPF over de bijstand van een

raadsman tijdens een verificatieprocedure437, op voorwaarde dat die schending

tijdig is aangevochten: vóór de behandeling van de zaak ten gronde.438 Voor de

rest is de nietigheid van de procedure van verificatie zonder effect op de straf-

procedure.439

Over de relatie tussen de strafprocedure en de douaneprocedure nog het volgende.

Alle douane-inbreuken kunnen met alle bewijsmiddelen worden bewezen. Maar de

bewijsmiddelen die door de strafrechter beoordeeld worden, mogen geen inbreuk

maken op de procedureregels, geen schending inhouden van de rechten van de

verdediging440 en niet door frauduleuze procedures zijn verkregen441

5.2 Fiscaliteit, douane en landbouw: transnationale fraudebestrijding

In deze paragraaf wordt ingegaan op de juridische regeling van de wederzijdse

administratieve bijstand en rechtshulp in strafzaken in het Franse recht. Hiervoor

gelden in grote mate dezelfde regels gelden als voor de nationale fraudebestrijding.

Daarom wordt hier alleen aandacht besteed aan specifieke punten die hierboven

niet aan de orde zijn geweest, omdat ze enkel betrekking hebben op de trans-

nationale samenwerking. Daaruit blijkt ook dat een schets van de transnationale

samenwerking zonder inzicht in de structuur en werking van de nationale fraude-

434 Raimbault, RF fin. publ., 1995, nE 51, p. 113.

435 Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation 18 november 1976: Bulletin officiel de la

Direction Générale des lmpóts 13 N-15-77.

436 Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation 25 februari 1991: Revue de la Jurisprudence

Fiscale 1991.1020.

437 Zie Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation 4 december 1978, Venutolo: Bulletin des

arréts de la chambre criminelle de la Cour de Cassation nE 340; Arrêt de la chambre criminelle de la

Cour de Cassation 23 november 1992, NE 90-86 657: Revue de la Jurisprudence Fiscale 1993.290.

438 Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation 19 september 1994, nE 93-85 641: Droit Fiscal

1995.1848, note Tixier et Lantulle.

439 Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation 1 october 1984: Bulletin des arréts de la chambre

criminelle de la Cour de Cassation nE 278; Revue de la Jurisprudence Fiscale 1985.1489. 1 oktober 1979:

Bulletin des arréts de la chanibre criminelle de la Cour de Cassation nE 264.

440 Cass. crim. 3 april 1991.

441 Cass. crim. 18 oktober 1991.
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bestrijding zinloos is. Aspecten die hierbij aan de orde komen, zijn de rechtsgrond-

slag, de organisatiestructuur, de bevoegdheden en de rechtsbescherming.

5.2.1 Horizontale transnationale fraudebestrijding

Wederzijdse administratieve bijstand inzake fiscaliteit, douane en.

landbouw
Het Franse fiscale nationale recht bevat geen algemene regeling voor de wederzijdse

administratieve bijstand, noch in de formele wet, noch in lagere wetgeving. Wel

voorziet het LPF in artikel L 114 en L 114A in een rechtsbasis voor het uitwisselen

van gegevens, respectievelijk op basis van conventies en op basis van communautair

recht. De rechtsbasis is geformuleerd als een uitzondering op de professionele ge-

heimhoudingsplicht, zoals voorzien in artikel 226-13 en 226-14 CCP en opgenomen

in artikel L 103 LPF. Het zijn machtigingsbepalingen. Artikel L. 114 LPF: 'L'admini-

stration des impóts peut échanger des renseignements avec les administrations

financières des territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales de la

République francaise relevant d'un régime fiscal spécifique ansi qu'avec les États

ayant conclu avec la France une convention d'assistance réciproque en matière

d'impóts pour les échanges de renseignements avec l'administration francaise.'

Artikel L 114 A LPF: 'Sous réserve de réciprocité, les administrations financières

peuvent communiquer aux administrations des États membres de la Communauté

Européenne des renseignements pour 1'établissement et le recouvrement des impóts

sur le revenu et sur la fortune ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée. Un décret en

Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.'

Deze twee kaderbepalingen zijn verder uitgewerkt in artikel R 114 A-1 tot en met R

114 1-5. Eerst wordt in artikel R 114 A-1 en A-2 een aantal samenwerkingsexcepties

gedefinieerd. De uitwisseling wordt afhankelijk gesteld van gelijkaardige geheim-

houdingsverplichtingen in het buitenland. Verder is bepaald dat er geen informatie

kan worden uitgewisseld die een commercieel, industrieel of beroepsgeheim betreft

of die de veiligheid of de openbare orde van Frankrijk in het gevaar zou kunnen

brengen. Ook kan geen informatie worden uitgewisseld die in Frankrijk niet zou

kunnen worden gebruikt voor de vaststelling of invordering van belastingen of die

in het verzoekende land niet zou kunnen worden verkregen op basis van wetgeving

of behoorlijk bestuur.

Op douanegebied is er in de CD zelfs geen aparte afdeling over internationale

samenwerking of wederzijdse administratieve bijstand opgenomen. Toch bevat de

CD een paar specifieke bepalingen. In artikel 63 ter CD, over het droit de visite van

de douane bij bedrijfsruimtes, wordt uitdrukkelijk bepaald dat de bevoegdheid kan

worden gebruikt ter uitvoering van verzoeken in het kader van wederzijdse admi-

nistratieve bijstand: 'Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance

mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de la Communauté
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européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des

douanes sont autorisés a mettre en oeuvres les dispositions du présent article pour

Ie controle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats

membres de la Communautée européenne.' Bovendien bepaalt artikel 65 (6-7) CD:

'6. L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir

aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-

verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règle-

ments applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire; 7. Pour l'application

des dispositions relatives à 1'assistance mutuelle entre les autorités administratives

des Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation

douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre

les dispositions du présent article pour le controle des opérations douanières ou

agricoles réalisées dans les autres Etats membres.'

Tot slot bepaalt artikel 65 B CD: 'L'administration des douanes peut mettre en oeuvre

les dispositions prévues par les articles 60, 61, 63 ter et 65 afin d'assurer le respect

des prescriptions spéciales applicables aux échanges de certaines marchandises

communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. La

liste des marchandises visées à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du ministre

chargé des douanes.'

Voor het goederenverkeer zijn dus alle bevoegdheden ter beschikking, met uitzonde-

ring van het droit de visite bij privé-woningen. Hierbij dient te worden gedacht aan

wederzijdse administratieve bijstand in het kader van de handhaving op het terrein

van dierlijke geneesmiddelen, exotische flora en fauna, planten en dieren die zijn

onderworpen aan veterinaire controle enzovoort. Qua wetgevingssystematiek is dit

niet bepaald gelukkig te noemen. In het kader van twee essentiële bevoegdheden,

namelijk het droit de communication en het droit de visite, wordt dus zowel een

grondslag gecreëerd voor de wederzijdse administratieve bijstand als een specifieke

taakstelling voor het aanwenden van die bevoegdheden ter uitvoering van een

verzoek uit het buitenland. Opvallend bij dat laatste is trouwens dat artikel 64 ter

CD, met name het droit de visite bij privé-woningen, niet is voorzien ter uitvoering

van buitenlandse verzoeken. Hieruit dient de conclusie te worden getrokken dat

huiszoeking alleen zou kunnen via rechtshulp in strafzaken (internationale rogatoire

commissies). Opvallend is ook dat het douanerecht geen excepties bevat op de

samenwerking. Alleen de excepties uit de communautaire douaneverordeningen

zijn dus van toepassing.

Afdeling CF3 van het subdirectoraat fiscale controle CF is verantwoordelijk voor

alle administratieve samenwerking in het kader van de EU en met de OESO-landen.

CF3 is dus ook verantwoordelijk voor de samenwerking met betrekking tot intra-

communautaire transacties en BTW (verordening 218/92). Ook de fiscale attachés

in het buitenland vallen onder de verantwoordelijkheid van CF3. Bij CF3 zijn voor
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de desbetreffende ambtenaren twee richtlijnen gemaakt: één specifiek voor de BTW-

problematiek en één voor de fiscale samenwerking in het algemeen. Bovendien heeft

CF3/DGI ook voor de BTW en de fiscale samenwerking in het algemeen twee brochu-

res gemaakt die verdere uitleg geven over de assistante mutuelle.442 Zowel de richt-

lijnen als de brochures zijn strikt geheim; ze zijn geen bron van recht en mogen

onder geen enkel beding aan derden worden gecommuniceerd, ook niet aan de

zusterorganisaties in het buitenland die betrokken zijn bij de assistance mutuelle.

Bij de Direction du renseignement et de la documentation van de DNRED bevindt

zich de subdivisie die verantwoordelijk is voor de wederzijdse administratieve

bijstand, de A.A.M.I. De douaneattachés in het buitenland zijn eveneens afhankelijk

van de DNRED. Opvallend is dat het Franse fiscale procesrecht geen specifieke regels

bevat over het gebruik van de nationale controlebevoegdheden ter uitvoering van

buitenlandse verzoeken. Hieruit mag worden geconcludeerd dat alle reguliere

controlebevoegdheden die zijn voorzien in het LPF ter beschikking staan voor de

uitvoering van verzoeken.

Uit de eerdere bespreking van de rechtsgrondslagen voor de douanesamenwerking

bleek dat de CD uitdrukkelijk aangeeft welke bevoegdheden kunnen worden

aangewend ter uitvoering van verzoeken tot wederzijdse administratieve bijstand.

Hieruit blijkt dat alleen het droit de visite in privé-woningen is uitgesloten. De

andere controlebevoegdheden, inclusief het beslag, staan ter beschikking.

De verkregen informatie kan in Frankrijk worden gebruikt volgens de regels die zijn

neergelegd in artikel L 103 LPF e.v. Dit betekent dat het regime van geheimhouding

en de uitzonderingen die zijn beschreven in paragraaf 5.1.7 van toepassing zijn.

Noch de richtlijnen, noch de brochures met betrekking tot de fiscale samenwerking

bevatten enige informatie over de afbakening tussen wederzijdse administratieve

bijstand en rechtshulp in strafzaken. Ze bevatten ook geen interpretatie van de

toepasselijke artikelen. Alleen als de aangezochte staat striktere condities oplegt

bij de uitwisseling van gegevens, dient Frankrijk dit te respecteren. Frankrijk kan

de verkregen informatie ook uitwisselen met derde staten, op voorwaarde dat de

staat die de informatie heeft aangeleverd daarin heeft toegestemd.

Evenmin zijn er specifieke rechtsbeschermingsregels op grond waarvan een belang-

hebbende op de hoogte zou moeten worden gesteld (vooraf of achteraf) of over

bezwaar of beroep zou beschikken. In Frankrijk zijn er ook geen specifieke regels

voor de ontvankelijkheid van bewijs of de bewijskracht van gegevens die zijn

verkregen uit het buitenland.

Vermelding verdient in dit verband wel artikel 80 C LPF: 'L'intervention, auprès d'un

contribuable, sur le territoire national, d'un agent d'une administration fiscale d'un

pays étranger, rend nuls et de nul effet le redressement ainsi que toute poursuite

442 Namelijk de Guide d'assistance administrative internationale en de Guide d'assistance administrative en

matière de TVA.
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fondée sur celui-ci.' Dit artikel bepaalt dat de interventie op Frans grondgebied van

een buitenlands fiscaal ambtenaar de nietigheid van de heffing en van de vervolging

in Frankrijk tot gevolg heeft. Dit artikel is in het LPF opgenomen op initiatief van Le

Pen en is om die reden in fiscale kringen bekend als het'Le Pen-artikel'.

Bilaterale conventies

Frankrijk heeft met de bij ons onderzoek betrokken landen (het Verenigd Koninkrijk,

Duitsland en Nederland) bilaterale conventies ter voorkoming van dubbele belas-

ting, die ook bepalingen bevatten over de wederzijdse administratieve bijstand. De

conventie met Duitsland dateert van 1959 maar is in 1969 en 1989 aangevuld. Artikel

22 bepaalt het principe van wederzijdse administratieve bijstand voor de heffing en

invordering. Alle gegevens die de beide staten in hun bezit hebben voor de toepas-

sing van de conventie en voor het bestrijden van 'évasion fiscale' (belastingvlucht)

of die ze op basis van hun interne wetgeving kunnen verkrijgen, worden door de

verantwoordelijke autoriteiten uitgewisseld. Dit betekent dat de beschikbare con-

trolebevoegdheden voor die uitwisseling kunnen worden ingezet. De betrokken

autoriteiten dienen de geheimhouding te respecteren en kunnen deze gegevens niet

aan derden mededelen. Frankrijk en Duitsland kunnen geen gegevens uitwisselen

als:

- ze die op basis van hun eigen fiscale wetgeving niet zouden kunnen verkrijgen;

- de uitwisseling schending zou inhouden van een industrieel, commercieel of

beroepsgeheim;

- de uitvoering schending zou opleveren van de regels voor bestuursbesluiten of

behoorlijk bestuur;

- de uitwisseling een gevaar zou opleveren voor de algemene belangen van de

aangezochte staat.

De conventie met het Verenigd Koninkrijk (inclusief Noord-Ierland) dateert van 1968

en is aangevuld in 1971, 1973, 1986 en 1987. Artikel 27 bepaalt het principe van

wederzijdse administratieve bijstand voor de toepassing van de conventie en voor

het bestrijden van fraude of belastingvlucht. Ook hier geldt de geheimhouding, zij

liet dat uitdrukkelijk wordt bepaald dat informatieverstrekking aan rechtbanken en

administratieve autoriteiten mogelijk is voor de vervolging. De excepties zijn in

principe vergelijkbaar met die uit de conventie met Duitsland, zij het dat hier geen

sprake is van 'algemene belangen' maar van 'openbare orde'.

De conventie met Nederland dateert van 1973. Artikel 28 bepaalt het principe van

de wederzijdse administratieve bijstand voor de toepassing van de conventie en

voor het bestrijden van fiscale fraude. Ook hier geldt de geheimhouding. Er is geen

specifieke clausule opgenomen over informatieverstrekking aan gerechtelijke

autoriteiten. De excepties zijn identiek aan die uit de conventie met het Verenigd

Koninkrijk. Ook hierin zijn dus geen specifieke regels opgenomen over de aan-

wending van bevoegdheden of rechtsbescherming. Alleen de conventie met het
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Verenigd Koninkrijk bevat een specifieke clausule over informatieverstrekking aan

gerechtelijke autoriteiten.

Rechtshulp in strafzaken
Het Franse strafrecht was tot voor kort uitermate lacunair wat het internationale

strafrecht betreft. In tegenstelling tot in de Code Civil (het Franse Burgerlijk

Wetboek, waarin de artikelen 733 tot en met 748 de rogatoire commissie regelen)

was er geen afdoende en sluitende regeling in het strafprocesrecht. Alleen een

Franse wet van 1927 in verband met de uitlevering voorzag in een aantal bepalin-

gen met betrekking tot internationale rechtshulp, evenals de CPP. Toen het onder-

zoek waarvan in dit rapport wordt gedaan nog liep, is evenwel een recent wets-

voorstel ter versterking van de efficiëntie van het strafprocesrecht van kracht ge-

worden.443 Daardoor is een nieuwe titel X in boek IV van de CPP ingevoerd, met als

titel 'Dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale'. Artikel 694 CPP

bepaalt dat verzoeken om rechtshulp in strafzaken zullen worden uitgevoerd

volgens de bepalingen van de CPP voor het opsporingsonderzoek, het gerechtelijk

vooronderzoek en de rechtszitting. Voor dwangmiddelen die enkel kunnen worden

aangewend na machtiging door de onderzoeksrechter, is de machtiging steeds

verplicht, ook indien om de dwangmiddelen enkel wordt verzocht door een inter-

nationale rogatoire commissie. De bepalingen voor de rechtszitting zijn van toepas-

sing als een openbare en tegensprekelijke behandeling noodzakelijk is. Opvallend

is ook dat Schengen zijn intrede heeft gedaan in de Franse CPP. De directe rechts-

hulpverzoeken op basis van artikel 53 SUO worden behandeld door de bevoegde

procureur-generaal van het ressort, die de noodzakelijke gerechtelijke autoriteiten

aanwijst (artikel 695). Bij een urgente procedure is ook de procureur-generaal de

aangewezen persoon voor het communiceren van de stukken aan de verzoekende

autoriteit. Hij is daartoe in artikel 691 gemachtigd namens de minister van Justitie.

Artikel 696-1 bepaalt daarenboven expliciet dat de verzoekende gerechtelijke

autoriteiten bij urgentie de Franse rechterlijke autoriteiten rechtstreeks kunnen

benaderen voor het uitvoeren van het rechtshulpverzoek. Toch houdt de Franse

wetgever (politiek) een slag om de arm, doordat artikel 696-2 de excepties definieert:

'Les autorités judiciaires saisies d'une demande d'entraide judiciaire en matière

pénale internationale dont elles estiment que la mise à exécution pourrait être de

nature à porter atteinte à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels

de la Nation, prennent les dispositions nécessaires pour permettre aux autorités

compétentes d'apprécier la suite à lui réserver.' Kortom: als de nationale veiligheid,

de openbare orde of andere essentiële belangen van de natie in het geding kunnen

443 Loi no. 99-515 van 23 jti tii 1999, renforcant I'efficacité de la procédure pénale, article 30, JO, 24 juni

1999.
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zijn, dan moeten de gerechtelijke autoriteiten om een appreciatiebeslissing ver-

zoeken bij de verantwoordelijke (politieke) autoriteiten.

In vergelijking met andere landen, inclusief Nederland, zijn deze nieuwe bepalingen

zeer beperkt en rudimentair. Belangrijk is wel dat de klassieke bepalingen van het

Wetboek van Strafprocesrecht volop van toepassing zijn en er dus geen afwijkende

procedures worden gevolgd bij rechtshulpverzoeken. In het CCP zelf staat geen enke-

le verwijzing naar de wederzijdse administratieve bijstand. Wel wordt er momenteel

op het Franse ministerie van Justitie gewerkt aan een circulaire met betrekking tot

deze materie.

Frankrijk loopt dus bij de ontwikkeling van de internationale rechtshulp in straf-

zaken niet bepaald voorop. Niettemin is Frankrijk partij bij het Europees rechtshulp-

verdrag en het protocol en beschikt het over een bilateraal verdrag met Duitsland ter

aanvulling van het Europees rechtshulpverdrag.

5.2.2 Verticale transnationale samenwerking

Noch het fiscale procesrecht noch het douaneprocesrecht bevat verwijzingen naar

verticale samenwerking met de Europese Commissie. De materie wordt enkel en

alleen beheerst door het toepasselijke communautaire recht. Uit de interviews is

gebleken dat met name de A.A.M.I. bij de douane goede contacten onderhoudt met

OLAF. Ook heeft OLAF coárdinatievergaderingen belegd met onder andere Franse

justitiële autoriteiten. Het Franse ministerie van justitie en het Franse ministerie

van Buitenlandse Zaken staan veeleer afwijzend tegenover contacten tussen OLAF en

nationale justitiële autoriteiten. Als deze laatste toch overleg hebben met OLAF, dan

worden ze standaard vergezeld van een vertegenwoordiger van het ministerie van

Justitie.
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Landenanalyse - Engeland en Wales

A.J. Berg

De financiële belangen van de EU vormen geen aparte categorie in het Verenigd

Koninkrijk.444 Het betreft hier het heffen van douanerechten, de inning van BTW-

inkomsten en landbouwheffingen en de handhaving van landbouwrestituties.

Beheer en uitvoering zijn versnipperd over een aantal overheidsinstanties en

diensten, die ieder een eigen beleid voeren. Er is een belangrijke rol weggelegd

voor Her Majesty's (HM's) Customs and Excise op het gebied van douanerechten

en BTW-inkomsten. De verantwoordelijkheid voor de handhaving van de Europese

landbouwsubsidies op basis van het EOGFL berust bij het Ministry of Agriculture,

Fisheries and Food (MAFF). De tenuitvoerlegging van het prijs- en garantiebeleid

berust bij de Intervention Board for Agricultural Produce. Deze laatste vorm van

subsidies blijft verder buiten beschouwing. Wat betreft landbouwheffingen en

uitvoerrestituties is een belangrijke taak weggelegd voor Customs and Excise. Wat

bij de bestudering van de financiële belangen van de EU in het algemeen opvalt,

is het gebrek aan literatuur. Het beschikbare materiaal voor dit onderdeel van de

studie bestaat voornamelijk uit publicaties van overheidslichamen en enkele

handboeken over commerciële fraude. Bij de uitvoering van het onderzoek is

onder meer gebruikgemaakt van uitgebreid bronnenmateriaal van diverse bij

de samenwerking betrokken instanties en personen.445

6.1 Fiscaliteit, douane en landbouw: nationale fraudebestrijding

6.1.1 Formele rechtsbronnen: materiële regelgeving, handhavingsregelgeving

en jurisprudentie

Het Engelse douane- en fiscale recht is geen afgebakend rechtsgebied. Het kan

grofweg worden aangemerkt als een gebied van ordeningsrecht (regulatory law).

444 Hoewel op sommige plaatsen gesproken wordt van 'Verenigd Koninkrijk' zijn alleen Engeland and Wales

in deze studie betrokken. Schotland en Noord-Ierland blijven verder buiten beschouwing.

445 Dit materiaal, van vaak zeer praktisch-juridische aard, is bijzonder waardevol geweest bij tiet schrijven

van dit rapport. Door de inzichten die via dit materiaal zijn verworven, werden diepte-interviews in

een aantal gevallen overbodig. In andere gevallen zijn gesprekken niet personen 'uit het veld' wel van

nut geweest.
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Daarbinnen spelen het strafrecht en in iets mindere mate het bestuursrecht een

belangrijke rol. Er bestaat geen geschreven Grondwet. In plaats daarvan wordt

vastgehouden aan de Sovereignty of Parliament als fundamentele bron van

constitutioneel recht (Bonnes 1994, p. 246). Deze doctrine heeft een belangrijke

rol voor de parlementaire wetgever tot gevolg en daaraan gekoppeld een zeer

ruime delegatiebevoegdheid aan de regering, via bijvoorbeeld Orders in Council

(algemene maatregelen van bestuur; zie ook Bonnes 1994, p. 248). Er bestaat een

grote hoeveelheid wetgeving in materiële zin (secondary legislation). Een van de

belangrijkste vormen van delegatiewetgeving is wel het Statutory Instrument,

waarin alle details van de parlementaire wet zijn uitgewerkt.

Het strafrecht is het belangrijkste handhavingsinstrument. In het Verenigd Konink-

rijk hanteert men een hoofdzakelijk acquisitoir model van strafprocedure. Als

kenmerk geldt de 'equality of arms': de vervolgende partij en de verdediging zijn

procespartijen. De taak van de rechter is passief. Dat betekent dat de partijen in het

vooronderzoek opsporingsbevoegdheden bezitten waarover in een continentaal

stelsel alleen de overheid beschikt. De tussenkomst van de rechter is alleen vereist

als een partij moeilijkheden ondervindt bij het vergaren van bewijs. Alleen als een

partij weigert om stukken te geven die de andere partij nodig heeft voor de ver-

dediging, kan de rechter (circuit judge) op verzoek van de politie - maar inter pares

(zowel de politie als de andere partij zijn hierbij aanwezig)446 - de uitlevering

bevelen van stukken (production orders). Niet gevolg geven aan een dergelijk

uitleveringsbevel levert 'contempt of court' op.

Er is geen centraal Openbaar Ministerie. De Crown Prosecution Service (CPS) is

verantwoordelijk voor de vervolging voor een bepaald aantal delicten. Daarnaast is

bij vervolging een belangrijke rol weggelegd - vooral op het terrein van economisch

ordeningsrecht - voor de departementen zelf. Op het gebied van douane en fiscale

fraude ligt de vervolging in handen van een speciale directie: het Sollicitor's Office

van HM's Customs and Excise. Er bestaan aparte richtlijnen voor het vervolgings-

beleid. Een ander kenmerk van het Angelsaksische systeem is de grote nadruk op

jurisprudentiële bronnen. Precedenten zijn dus een belangrijke maatstaf voor de

beoordeling van bijvoorbeeld de rechtmatigheid van bewijs in strafzaken447 (zie

ook De Smet 1999, p. 37).

Douane

De voor ons onderzoek belangrijkste fiscale en douanebepalingen zijn opgenomen

in de Customs and Excise Management Acts (CEMA) 1979. CEMA 1979 is tevens de

belangrijkste bron voor de uitvoering en handhaving van het communautaire

douanerecht, het fiscale recht, en de landbouwheffingen. Met ingang van 1979

446 Section 9 PACE 1984.

447 Maar niet de enige. Zie ook de uit 1984 daterende Police and Criminal Evidence Act.
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is de uit 1952 daterende douanewet vervangen en is een einde gemaakt aan de

bestaande versnippering van douanewetten. CEMA 1979 consolideert zes wetten,448

maar heeft een wijder toepassingsbereik dan deze wetten (Mc Farlane 1993, p. 2).

Ingevolge section 1 omvat het bereik ook zogeheten assigned matters, die worden

omschreven als 'any matter in relation to which the Commissioners of Custotns

and Excise are for the time being required in pursuance of any other enactment to

perform any duties.' De werkingssfeer van CEMA 1979 inzake assigned matters

strekt zich ook uit tot de aansprakelijkheid van rechtspersonen en leidinggevende

personen.449 Voor de heffing van douanerechten bij invoer en uitvoer is voorts de

Finance Act 1994van belang. Deze wet introduceert een belangrijke harmonisatie

tussen handhavingsbevoegdheden die van toepassing zijn bij BTW-delicten en de

bevoegdheden uit CEMA 1979, waarin het gaat om douaneheffingen en accijnzen.

Als gevolg van deze harmonisatie is een aantal handhavingsbevoegdheden uit

CEMA 1979 niet meer van toepassing.450 Daarvoor in de plaats is gekomen chapter

III van de Finance Act 1994, over handhavingsbevoegdheden op het gebied van

douanezaken. Section 20 bepaalt wanneer er sprake is van 'customs goods' en van

douaneheffingen: 'importing or exporting any goods of a class or description subject

to a duty of customs (whether or not in fact chargeable with that duty).' De Finance

Act 1994 is van toepassing op zeer uiteenlopende categorieën van personen en

instellingen die zich bezighouden met:

'a importing or exporting any goods;

b producing, manufacturing or applying a process to them;

c buying, selling or dealing in them;

d handling or storing them;

e financing, or facilitating any activity mentioned in paragraphs (a) to (d).'

Deze laatste bepaling (section 20 (1) (a)) breidt de werkingssfeer van de Finance Act

1994 uit tot banken en financiële instellingen, hetgeen van belang is met het oog op

de later te bespreken handhavingsbevoegdheden.

448 Namelijk The Custom and Management Act 1979, The Customs and Excise Duties (General Reliefs) Acts

1979, The Alcoholic Liquor Duties Act 1979, The Hydrocarbation Duties Act 1979, The Matches and

Mechanical Lightter Duties Act 1979 en The Tobacco Products Act 1979.

449 Section 171 (4): 'Where art offence onder any enactment relating to an assigned matter which bas been

committed by a body corporate is proved to have been committed with the consent or connivance of,

or to be attributable to any neglect on the part of the any director, manager, secretary, or other similar

officer of the body corporate, or any ether person purporting to act in such a capacity he, as well as the

body corporate shall be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished
accordingly.'

450 Het gaat hier om de bevoegdheden die zijn opgenomen in section 75A-C en 77A-C CEMA 1979.
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BTW, landbouwheffingen en uitvoerrestituties

Uit de Value Added Tax Act (VATA) 1993 wordt duidelijk dat assigned matters waaraan

gerefereerd wordt in section 1 van CEMA 1979 ook BTW-delicten omvatten.451 Het

verdient vermelding dat de ambtenaren van Customs and Excise weliswaar een rol

spelen bij het innen van de BTW en de handhaving daarvan, maar dat materiële

bepalingen over BTW elders zijn te vinden. Van belang is vooral VATA 1994. In deze

wet zijn ook enkele handhavingsbepalingen opgenomen. Wat betreft landbouw zijn

de invoerrechten en de uitvoerrestituties van belang. Douaneheffingen omvatten

ook landbouwheffingen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Deze landbouwheffingen vallen onder de werkingssfeer van de Finance Act 1994,

die echter niet van toepassing is op restituties bij uitvoer op basis van het EOGFL.

Handhavingsregelgeving

Relevante handhavingsbevoegdheden zijn over een aantal wetten verspreid.

CEMA 1979 bevat toezichts- en opsporingsbevoegdheden en is van toepassing

op douanerechten, landbouwheffingen, uitvoerrestituties en BTW-heffingen.

Hoewel nog steeds een bron voor handhavingsbevoegdheden, heeft CEMA 1979

aan betekenis ingeboet sinds de inwerkingtreding van de Finance Act 1994.

Waar het gaat om handhaving in fiscalibus bevat VATA 1994 enkele belangrijke

bepalingen. Het traject van de sanctionering is in eerste instantie strafrechtelijk.

Gevangenisstraf en geldboetes worden door de strafrechter opgelegd voor douane-

delicten en voor fiscale delicten. Dat wil niet zeggen dat er geen bestuurlijke

afdoening bestaat. De Finance Act 1994 voorziet in een systeem van bestuurlijke

boetes voor BTW-inbreuken. Sindsdien is het systeem uitgebreid naar accijnzen

en douanerechten.

Bij de handhaving wordt een prominente plaats ingenomen door de Police and

Criminal Evidence Act (PACE) uit 1984. In deze wet worden enkele algemene

opsporingsbevoegdheden toegekend aan de politie en andere ambtenaren

(waaronder de Commissioners van Customs and Excise). Daarnaast bevat PACE

1984 een aantal zeer belangrijke regels die de strafrechtelijke procedure normeren.

In de Criminal Justice Act 1997 zijn enkele handhavingsbevoegdheden opgenomen

die met name voor de transnationale handhaving van groot belang zijn. Tot slot

verdient de Criminal Procedure and Investigations Act 1996 vermelding. Ook deze

wet regelt de uitoefening van bevoegdheden in het vooronderzoek. Van belang zijn

de bepalingen over openbaarheid van stukken (disclosure), die ook gelden voor

douaneambtenaren.

451 Zie paragraaf 1 Schedule 7 van VATA 1993.
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6.1.2 Organisatiestructuur
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Douane, fiscale administratie en landbouwadministratie

HM's Customs and Excise is zowel verantwoordelijk voor het innen van douane-

rechten (in- en uitvoerrechten), landbouwheffingen en accijnzen (tabak, alcohol

en dergelijke) als voor de BTW-heffingen, de invordering en handel met derde

landen en voor de heffing van intracommunautaire BTW.

Daarnaast is Customs and Excise belast met controle op alle exportsubsidies, waar-

onder landbouwrestituties. Customs and Excise bestaat uit een centraal directoraat-

generaal dat onder gezag staat van het ministerie van Financiën. Een daartoe aan-

gewezen minister (Paymaster General) heeft gedelegeerde verantwoordelijkheid

voor Customs and Excise. Hoewel de Paymaster General beleidsrichtlijnen uitvaar-

digt en parlementair verantwoordelijk is, is het bestuur (the Board of Commission-

ers) belast met de operationele leiding.452 Behalve uit de Commissioners bestaat

het bestuur uit een sollicitor, de directeur informatiesystemen en twee niet-leiding-

gevende directeuren.

In 1994 heeft er een belangrijke reorganisatie plaatsgevonden. Customs and Excise

bestaat sindsdien uit een klein hoofdkantoor en 24 uitvoerende eenheden. Deze

worden gevormd door veertien regionale buitendiensten, die zijn aangewezen als

ontvangers (collections). Deze buitendiensten zijn verschillend georganiseerd.

Daarnaast zijn er tien operationele of ondersteunende eenheden. Voor deze studie

zijn met name van belang:

- Vat Operations;

- National Investigation Service;

- Strategy and International Group (inclusief Criminal and Enforcement Policy);

- UK & Revenue, Prosecutions and Corporate Group;

- Corporate Services and Customs Group.

Ten slotte: Customs and Excise speelt een belangrijke rol bij het opsporen en

vervolgen van fraude met uitvoerrestituties. De rol van de Intervention Board van

het MAFF blijft verder buiten beschouwing.

Justitiële organisatie
Het Hoi-ne Office (ministerie van Binnenlandse Zaken) vervult taken die in veel

andere landen onder het bereik van het ministerie van Justitie vallen, bijvoorbeeld

inzake het straf(vorderlijk) beleid. Een apart onderdeel (United Kingdom Central

Authority/UKCA) houdt zich bezig met rechtshulp in strafzaken. De politie in

Engeland en Wales bestaat uit 43 korpsen. De bevoegdheden van de politie zijn

452 Section 6 CEMA 1979.
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.hoofdzakelijk te vinden in PACE 1984. De politie beslist zelf of ze een vervolging wil

opstarten.

Er bestaat in Engeland zoals al ter sprake kwam geen Openbaar Ministerie. Anders

dan in veel continentale rechtstradities geeft de CPS geen leiding aan het opspo-

ringsonderzoek. Ook heeft de CPS geen bevoegdheden in het vooronderzoek (zie

voor verdere discussie De Smet 1999, p. 45). De CPS-controle op de opsporing heeft

weinig om het lijf en toetst slechts de regelmatigheid van de opsporing nadat de

politie haar onderzoek heeft afgerond. De CPS fungeert alleen als vervolgende

instantie bij bepaalde delicten. Personen die vervolging instellen, vormen dan

ook geen onderdeel van de staande magistratuur maar zijn slechts ambtenaren.

De CPS houdt zich alleen met door de politie opgestarte zaken bezig; alleen dan

neemt de CPS een besluit over de vraag of ze met de zaak wil doorgaan of de zaak wil

seponeren. De CPS speelt een zeer bescheiden rol bij de vervolging van EU-fraude.

Het merendeel van de EU-fraudezaken wordt vervolgd door Customs and Excise en

de Serious Fraud Office (zie verderop), die over een eigen vervolgingsmonopolie

beschikken.

Customs and Excise is een aparte directie van het ministerie van Financiën. In

Engeland en Wales hebben de Commissioners van Customs and Excise leiding over

het opsporingsonderzoek, en niet (zoals in Nederland) het Openbaar Ministerie.

De bevoegdheden zijn over een groot aantal wetten verspreid. Customs and Excise

functioneert als een bijzonder Openbaar Ministerie, dat beslist over de opportuni-

teit in fiscale en douanezaken (vervolgingsmonopolie).

De Serious Fraud Office (SFO) werd opgericht in 1987 en onderzoekt grote fraude-

zaken (in de praktijk: zaken van meer dan GBP 1.000.000). De SFO heeft ook

vervolgingsbevoegdheid. Ongeveer twee derde van de grote fraudezaken heeft een

internationaal element. Het verlenen van rechtshulp bij complexe transnationale

fraude vormt een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de SFO. De SFO

heeft bijzonder ruime opsporingsbevoegdheden, op grond van section 2 van de

Criminal Justice Act 1987.453 Tot 1997 richtte de UKCA 111 verzoeken om bijstand

aan de SFO.

Gerechtelijke organisatie

Wat de overheidsrechtspraak betreft, is de handhaving van douane- en belasting-

wetgeving vooral een aangelegenheid van de strafrechter. De absolute competentie

van de strafrechter concentreert zich rond Magistrates' Courts en Crown Courts.

Magistrates' Courts zijn samengesteld uit drie lekenrechters die worden geadviseerd

door een griffier (legally trained clerk). De Crown Courts zijn samengesteld uit

rechters en een jury van twaalf burgers. De rechtsmacht hangt nauw samen met de

453 Zie ook paragraaf 6.1.3.
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kwalificatie van het strafbare feit. Onderscheiden kunnen worden: 'summary

offences' (eenvoudige overtredingen),'indictable offences' (ernstige overtredingen,

vergelijk misdrijven) en 'offences triable either way'. Bij deze laatste categorie heeft

de verdachte de keuze of hij zijn zaak ten overstaan van een jury in de Crown Court

wil laten behandelen of niet. Magistrates' Courts zijn bevoegd terzake van de

eenvoudigere summary offences, Crown Courts behandelen de meer ingewikkelde

zaken 'on indictment'. De bij de douane- en belastingwetgeving strafbaar gestelde

feiten kunnen zowel summary offences als indictable offences omvatten. Bij hoger

beroep wordt onderscheid gemaakt tussen 'appeal against conviction' en 'appeal

against sentence'. Beroep tegen'convictions' (juridische merites) van Magistrates'

Courts is mogelijk bij de Queen Bench Division van de High Court. Tegen uitspraken

van de Crown Court is beroep mogelijk, zowel tegen conviction als tegen de hoogte

van de straf bij de Court of Appeal (Criminal Division). Cassatieberoep kan worden

ingesteld bij het House of Lords.

6.1.3 Instrumentatie: controle, opsporing, vervolging en berechting

Zowel het toezicht als de opsporing op het gebied van BTW en douanerechten vindt

plaats binnen de HM's Customs and Excise. Bij het toezicht moet gedacht worden,

voorzover hier relevant, aan controle op het grensoverschrijdende goederenverkeer

(Intra Community Trade), inclusief de bijbehorende heffing en inning van belastin-

gen. Op aanbeveling van het Keith Committee uit 1983, dat uitgebreid onderzoek

deed naar handhavingsbevoegdheden van belastingdiensten, zijn enkele belangrijke

handhavingsverplichtingen voor de marktdeelnemers en bevoegdheden voor de

Commissioners van Customs and Excise inzake de controle op het intracommunau-

taire goederenverkeer in overeenstemming gebracht met bestaande bevoegdheden

op BTW-gebied; met dien verstande dat een aantal bevoegdheden van CEMA 1979

niet meer van toepassing is op douanegoederen. Deze bevoegdheden blijven

overigens wel relevant voor de accijnzen (zie Keith Committee 1983).

Waar het gaat om de relatieve competentie geldt in Engeland in beginsel het terri-

torialiteitsbeginsel (zie Sprack 1995, p. 19-20). Dat betekent dat Engelse rechters

rechtsmacht hebben over in het Verenigd Koninkrijk gepleegde strafbare feiten.

Een aantal belangrijke uitzonderingen hierop met betrekking tot met name douane-

zaken blijft hier verder buiten beschouwing. Zo'n uitzondering is section 71 van de

Criminal Justice Act 1993. Deze bepaling breidt de rechtsmacht op het gebied van
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EU-fraude aanzienlijk uit. De bepaling is tot op heden echter een dode letter

gebleven.454

234

Handhavingsverplichtingen van de marktdeelnemers

Veel handhavingsverplichtingen inzake douane-inbreuken zijn te vinden in de

Finance Act 1994. Het gaat hier voornamelijk om administratieplichten. Op basis

van section 21 kunnen bepaalde eisen worden gesteld aan het bijhouden van boeken

en geldt een bewaarplicht. Voorts rust ingevolge section 23 (1) op de betrokkenen

een inlichtingenplicht. Overtreding van deze plicht is strafbaar en de betrokkene

kan een boete krijgen van GBP 1000. Voor de naleving van de BTW-regelgeving geldt

uiteraard een aangifteplicht. Wat de secundaire handhavingsverplichtingen betreft,

rusten op de betrokkenen (net als bij douane-inbreuken) een inlichtingenplicht,

een administratieplicht en een bewaarplicht. Ten overvloede zij opgemerkt dat de

controlebevoegdheden inzake douane in de Finance Act 1994 zijn geharmoniseerd,

om ze in overeenstemming te brengen met de bevoegdheden terzake van BTW uit

VATA 1994.

Douaneprocedure en fiscale procedure: handhavingsbevoegdheden

van Customs and Excise

Allereerst zij opgemerkt dat het Engelse recht geen theoretisch (conceptueel)

onderscheid maakt tussen toezicht en opsporing. Wel stelt de Engelse wetgever in

bijzondere wetten - zoals CEMA 1979 en de Finance Act 1994, maar ook in PACE 1984

- voor de uitoefening van bepaalde bevoegdheden de eis van 'redelijke verdenking

dat een strafbaar feit is begaan'. Een nader onderscheid wordt gemaakt al naar

gelang de graad van verdenking: suspicion of belief. De verdenkingsgraad belief ziet

op een overtuiging aan de kant van de ambtenaar en is sterker dan de suspicion (zie

Lidstone en Palmer 1996, p. 5-9). Voor bevoegdheden die aan Customs en Excise

worden toebedeeld, geldt soms de eis van 'reasonable cause to believe' en soms de

454 Section 71 Criminal Justice Act 1993 is speciaal geschreven om EU-fraude tegen te gaan. Deze section

stelt in feite vormen van medeplichtigheid bij het plegen van EU-fraude strafbaar: 'A person who in the

United Kingdoni, assists in or induces any conduct outside the United Kingdom, which involves the

commission of a serious offence against the law of another Member State is guilty of an offence under

this section of:

a) the offence involved is one of consisting in or including the contravention of provisions of the law

of that Member state which relate to any of the matters specified in subsection (2);

b) the offence involved is one of consisting in or including the contravention of ether provisions of

that law so far they have effect in relation to any of those matters; or

c) the conduct is such as to be calculated to have an effect in that mentber state in relation or any

of those matters.' Section 71 (2) noemt onder meer'the determination, discharge or enforcement of

any liability for a Community duty or tax.' Volgens section 71 (9) omvat dit 'any Community customs

duty, an agricultural levy of the European Community' and 'value added tax under the law of another

Member State (...).' Overtreding van section 71 (1) levert gevangenisstraf van zeven jaar en/of een

ongelimiteerde geldboete op.
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'lichtere' eis van'reasonable suspicion'. Toch lijkt in de douanepraktijk de ver-

denkingsgraad niet het enige criterium op basis waarvan een onderscheid wordt

gemaakt tussen - wat bij ons bekend staat als - toezicht en opsporing: 'Unless

specified normally no suspicion is required for the exercise of control powers and

a 'control visit' is normally limited to inspection rather than search. 'Inspect by eye

or search by hand' is apparently the difference between the two.'455

Het is dus niet uitgesloten dat voor de toepassing van controlebevoegdheden een

verdenkingseis wordt gesteld. Van groter belang bij het typeren van de aard van de

bevoegdheid lijken de specifieke betekenis van een wettelijke bepaling, de gronden

op basis waarvan die bepaling mag worden toegepast (doel) en de beperkingen die

het relevante wetsartikel stelt. Ter illustratie kan de bevoegdheid tot binnentreden

worden genoemd. Douaneautoriteiten hebben verschillende mogelijkheden voor liet

betreden van plaatsen om die te doorzoeken. Een aantal wetten kent bijvoorbeeld

binnentredingsbevoegdheden die het verrichten van een inspectie ten doel hebben.

Voor deze gevallen geldt de verzamelterm 'control powers'. Een voorbeeld is section

24 van de Finance Act 1994, waarin een binnentredingsbevoegdheid wordt toege-

kend met als specifiek doel een inspectie te verrichten.

Er staat de nationale ambtenaren een wijd arsenaal aan bevoegdheden ter beschik-

king, waaronder:

- betreden van plaatsen (entry of premises);

- inbeslagname van goederen (seizure);

- staande houden en doorzoeken van voertuigen;

- huiszoeking (search);

- staande houden en onderzoek van personen;

- telefoontaps (in het kader van de Interception of Communications Act);

- onderzoek aan lichaam en kleding van personen in voorlopige hechtenis;

- bevoegdheid tot aanhouden;

- horen van getuigen en verdachten.

Opgemerkt zij dat voor de uitoefening van de meeste van deze bevoegdheden

autorisatie is vereist, in de meeste gevallen (maar niet in alle) via tussenkomst

van een rechter. Rechterlijke controle ontbreekt bijvoorbeeld bij onderzoek aan

het lichaam. Opmerkelijk is voorts dat voor het plaatsen van telefoontaps alleen

toestemming nodig is van de minister van Binnenlandse Zaken.

Handhavingsbevoegdheden en dwangmiddelen algemeen

Voordat de bijzondere bevoegdheden onder de douane- en belastingwetgeving

nader worden besproken, komen hier enkele algemene bevoegdheden en dwang-

middelen aan de orde. Van groot belang is PACE 1984, waarin dwangmiddelen en

455 Intern document van HM's Customs and Excise over powers of entry, search and seizure (niet

gepubliceerd).
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bevoegdheden worden toegekend aan politieambtenaren en andere ambtenaren

(waaronder de ambtenaren van Customs and Excise) in het kader van de strafvorde-

ring. Bij de uitoefening van deze categorie (opsporings)bevoegdheden is section

19 (2) van groot belang. Deze bepaling verklaart een aantal PACE-bevoegdheden

van overeenkomstige toepassing op douanedelicten.456 BTW-delicten, die zijn aan-

gewezen als assigned matters, vallen hier dus ook onder. Er bestaat een zeer ruime

bevoegdheid tot inbeslagneming voor douaneambtenaren. Ingevolge section 19 (2)

PACE 1984 en section 5 (2) van de Customs Application Orders zijn deze ambtenaren

bevoegd om op plaatsen 'alle' voorwerpen in beslag te nemen (met uitzondering van

materiaal 'subject to legal privilege'), mits er een redelijke verdenking van 'belief'

bestaat (de zwaardere verdenkingsgraad). Niet alleen voorwerpen die zijn verkregen

ter uitvoering van het gepleegde strafbare feit zijn vatbaar voor inbeslagname, maar

ook voorwerpen die als bewijs dienen van ieder ander strafbaar feit.

Veel dwangmiddelen die in PACE 1984 zijn opgenomen, zijn gekoppeld aan andere

bevoegdheden. Deze andere bevoegdheden kunnen dan worden gekarakteriseerd als

'steundwangmiddel'. Zo bevat PACE 1984 bepalingen over binnentreden, met daar-

aan gekoppeld de bevoegdheid tot huiszoeking (of doorzoeking). Binnentreden

fungeert dan als steundwangmiddel. Het komt ook veelvuldig voor dat de huis-

zoeking zelf als steundwangmiddel fungeert. Het gaat hier om huiszoeking met

verschillende doelen, zoals inbeslagneming van het bewijs of aanhouding. Onder

PACE 1984 bestaan diverse mogelijkheden voor het verrichten van huiszoekingen.457

Deze modaliteiten verschillen al naar gelang de vereiste autorisatie, het doel van de

huiszoeking en de ernst van de overtreding. In de volgende gevallen kan op basis

van section 8 van PACE 1984 een machtiging tot huiszoeking worden afgegeven door

een circuit judge (niet door een magistrate):

- bij een 'serious arrestable offence';

- als 'material, specified in the application, is in the premises, and is likely to be

of substantial value to the investigation of the offence';

- als 'material is likely to be relevant evidence; and does not consist of legally

privileged, excluded or special procedure items'.458

- als 'entry would otherwise be denied or frustrated or seriously prejudiced'.

Los van levens- en geweldsdelicten kan er sprake zijn van een 'serious arrestable

offence' als het gaat om 'substantial financial gain to any person' and 'serious

456 Zie de PACE 1984 Orders (application to customs Orders) S.I. 1985 no. 1800 1987; no. 439 1995; S.I.

no. 3217 and 1996 S.I. 1860.

457 Zie voor normering van deze bevoegdheden section 15 en 16 van PACE 1984.

458 Het gaat hier om materiaal: 'a) acquired or created in the course of any trade, business, profession or

other occupation or for the purpose of any paid or unpaid offence; and b) holds ir subject i) to an

implied or express undertaking to hold ir in confidence or: ii) to a restriction or obligation such as

mentioned in section 11 (2) (b) above.'
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financial loss to any person'.459 Section 8 van PACE 1984 is van groot belang voor

(transnationale) handhaving van doaunewetgeving. Zo is section 8 zeer ruim (rele-

vant evidence) van bereik en geldt deze section zowel voorwerpen als documenten,

tenzij documenten onder een geheimhoudingsplicht vallen (zie Lidstone en Palmer

1996, p. 111).

Ingevolge section 9 van PACE 1984 kunnen douaneambtenaren een 'access order'

verkrijgen die hun toegang verschaft tot documenten die onder een geheimhou-

dingsplicht vallen, tot uitgezonderd materiaal en tot'special procedure material'.

Ingevolge Schedule I section 114 van PACE 1984 vormt materiaal'which relates to an

assigned matter as defined in section 1 CEMA 1979' en dat is verkregen 'in the course

of any trade, business, profession or occupation' uitdrukkelijk geen uitgezonderd

materiaal of'special procedure material' in de zin van section 9 (2) van PACE 1984.

Op basis van section 17 van PACE 1984 hebben douaneambtenaren de bevoegdheid

om plaatsen te betreden en te doorzoeken met als doel onder meer een bevel tot

aanhoudinguit te voeren. De bevoegdheid omvat geen huiszoekingen die ten doel

hebben bewijs te verzamelen. Section 18, zoals aangepast door section 7 van de

Customs Application Orders, regelt huiszoeking na aanhouding zonder machtiging.

Er is wel een beperking, in de zin dat er een redelijk vermoeden moet bestaan dat

er bewijs aanwezig is dat verband houdt met de overtreding: 'Where a person is

arrested for an arrestable offence in relation to an assigned matter, an officer may

enter and search any premises occupied or controlled by that person, if he has

reasonable grounds for suspecting that there is evidence that relates:

- to that offence

- to some other arrestable offence that is similar to or connected with that

offence.'460

Tot besluit van deze korte bespreking van algemene bevoegdheden die van belang

zijn voor de handhaving van douane- en belastingwetgeving wordt gewezen op de

zeer ruime bevoegdheden die de SFO ter beschikking staan bij ernstige fraude. Deze

ruime opsporingsbevoegdheden, toegekend onder de Criminal Justice Act 1.987,

staan bekend onder de verzamelnaam 'section 2 powers'. Ingevolge section 2 zijn

zowel niet-verdachten als verdachten verplicht om te antwoorden op vragen ei] om

documenten te overleggen.461 Daarnaast bevat de Criminal Justice Act 1987 enkele

bijzondere bevoegdheden om informatie te verkrijgen. Section 2 (10) maakt het

mogelijk om bankrekeningen te onderzoeken zonder rechterlijke machtiging. Een

soortgelijk bevel tot toegang is te vinden in section 118D CEMA 1979.

459 Zie section 116 (3) (a) en (b) en (6) PACE 1984.

460 Section 7 van PACE 1984 (Application to Customs and Excise) Order 1985, S.l. 1985 no. 1800.

461 De verplichting tot antwoorden bestaat in het Verenigd Koninkrijk tot aan het moment waarop de

betrokkene formeel in beschuldiging wordt gesteld (charge).
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Controle- en opsporingsbevoegdheden inzake douanewetgeving

Zoals gezegd geeft section 24 Finance Act 1994 een binnentredingsbevoegdheid

met bijbehorende bevoegdheid om plaatsen te inspecteren aan iedere ambtenaar

'who has reasonable cause to believe that premises are being used in connection

with a business of a person to whom chapter III of the Finance Act 1994 applies

and customs goods are on the premises'. In deze gevallen is een douaneambtenaar

bevoegd om op ieder redelijk tijdstip plaatsen te betreden en alle voorwerpen te

inspecteren. De bevoegdheid tot het doen stilhouden en inspecteren van voer- of

vaartuigen is te vinden in section 27 van de Finance Act 1994. Voor de volledigheid:

op liet gebied van accijnzen (die buiten het bestek van deze studie vallen) zijn

douaneambtenaren ingevolge section 112 CEMA 1979 bevoegd om te allen tijde

plaatsen te betreden die eigendom zijn van of gebruikt worden door een'revenue

trader' in de uitoefening van zijn beroep. De bevoegdheid tot binnentreden omvat

de bevoegdheid om plaatsen te inspecteren en gaat onder andere gepaard met de

bevoegdheid tot huiszoeking en de bevoegdheid om machines, voertuigen en

vaartuigen te inspecteren.462 Van groter belang is de bevoegdheid om te allen

tijde bedrijfsruimten binnen te treden (section 118C (1) CEMA 1979). Dit is een

zeer ruime steunbevoegdheid, aangezien zij de mogelijkheid geeft tot uitoefening

van alle bevoegdheden die zijn toegekend onder CEMA 1979 ('for the purpose of

exercising any power under the Customs and Excise Acts').

De Finance Act 1994 regelt inzage van documenten in section 23. Normadressaten

omvatten niet alleen iedereen die zich onder andere bezighoudt met in- en export

van douanegoederen of met de productie, bewerking of in- en verkoop daarvan,

maar ook banken en financieringsinstellingen (zie section 20): 'Every person to

whom this chapter applies, shall if required to do so by an officer, produce or cause

to be produced for inspection by the officer:

a. at that person's principal place of business or at such other place as the officer

may reasonably require, and

b. at such time as the officer may reasonably require any documents which relate

to his business.'

Section 23 (3) breidt de normadressaten verder uit met de categorie personen die

worden genoemd in section 21 (3); dit zijn personen die niet diréct betrokken zijn

bij de in- en uitvoer van douanegoederen maar die dat wel in een andere hoedanig-

heid zijn. Op deze laatste categorie rust een uitgebreide inlichtingenplicht463 en

462 Zie ook section 113 (2), die de bevoegdheid geeft om grond of muren open te breken om geheime

pijpleidingen of andere bergplaatsen of gereedschappen te inspecteren

463 Zie section 23 (5): 'Every person mentioned in section 2 (3) above shall furnish the Commissioners

within such time and in such form as they may reasonably require, with such information relating to

the importation or exportation of customs goods in which he is concerned as they may reasonably

specify.'
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een verplichting om documenten te overleggen voor inspectie.464 Ten slotte is het

mogelijk dat douaneambtenaren documenten meenemen en er kopiëert van

maken.465

De uitlevering van documenten is alleen mogelijk na rechterlijke toestemming en

dient daarom goed te worden onderscheiden van de bevoegdheid om op basis van

section 23 Finance Act 1994 documenten in te zien. Een magistrate kan uitlevering

bevelen van bepaalde documenten (production order). Section 25 Finance Act 1994

is van toepassing bij:

- gepleegde dan wel in de zeer nabije toekomst te plegen strafbare feiten (about to

be committed);

- inlichtingen of documenten die als bewijs kunnen dienen in een strafprocedure.

Bepalingen over huiszoeking en inbeslagname van douanegoederen zijn niet opge-

nomen in de Finance Act 1994 maar in CEMA 1979 en, waar toepasselijk, in PACE

1984. De ambtenaren van Customs and Excise hebben erg ruime huiszoekings-

bevoegdheden. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen huiszoeking:

- met toestemming (blijft verder buiten beschouwing);

- met machtiging (section 118 (3) CEMA 1979, vooral van belang inzake

accijnzen) ;466

- 'writ of assistance' (van belang inzake douane).

De Commissioners van Customs and Excise zijn bevoegd om op basis van een writ

of assistance huiszoekingen te verrichten naar voor verbeurdverklaring vatbare

voorwerpen. Het gaat hier om een min of meer voortdurende machtiging, waarvoor

geen autorisatie van een rechter is vereist. De writ of assistance bestaat al eeuwen-

lang en is gekoppeld aan de regeerperiode van de zittende vorst of vorstin. De writ

fungeert ook als autorisatie om andere dwangmiddelen te kunnen aanwenden, zoals

inbeslagneming. Een en ander is geregeld in section 161 van CEMA 1979. Ambte-

naren die in het bezit zijn van een dergelijke writ, hebben bij 'reasonable grounds

to suspect that anything liable to forfeiture under CEMA is kept or concealed in any

building or place (...)' de bevoegdheid om:

'a. enter that building or place at any time, whether by day or by night, on any day,

and search for, seize, and detain or remove any such thing; and

464 Section 23 (6).

465 Zie voor de procedure section 26.

466 Een rechter (magistrate) kan een machtiging verlenen tot het betreden van plaatsen niet daaraan

gekoppeld de bevoegdheid om huiszoeking te verrichten als er een redelijke verdenking bestaat dat

een ernstig fraudevergrijp plaats heeft gevonden of plaats gaat vinden. Een ambtenaar die in het

bezit van een machtiging is binnengetreden, is bevoegd om alle documenten of andere voorwerpen

in beslag te nemen als er naar zijn oordeel sprake is van 'reasonable cause to believe' dat deze bewijs

leveren van het fraudevergrijp.
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b. so far as is reasonably necessary for the purpose of such entry, search, seizure,

detention, or removal, break any door, window or container and force and

remove any other impediment or obstruction.'

Section 161 CEMA 1979 beperkt zich - in tegenstelling tot bijvoorbeeld section 8

van PACE 1984, die zich uitstrekt tot documenten - tot voor verbeurdverklaring

vatbare voorwerpen. Dat is een reden waarom section 8 PACE 1984 geschikter is als

rechtsbasis en de enige geschikte rechtsbasis is in het kader van de rechtshulp.

Handhavingsbevoegdheden inzake fiscale wetgeving

Schedule 11 paragraaf 10 (1) van VATA 1994 geeft de bevoegdheid om bedrijfsruimtes

te betreden teneinde een bevoegdheid uit te oefenen. VATA 1994 Schedule 11 para-

graaf 10 (2) geeft douaneambtenaren de bevoegdheid '(...)to enter and inspect

premises where there is reasonable cause to believe that any premises are used in

connection with the supply of goods under taxable supplies or with the acquisition

of goods under taxable acquisition from other Member States and that goods to be

supplied or acquired are on the premises.' (cursivering AB). Zowel de plaatsen als

voorwerpen mogen worden geïnspecteerd. De autorisatie voor het verrichten van

huiszoeking en inbeslagname van documenten kan door een magistrate worden

afgegeven als het gaat om ernstige BTW-vergrijpen (VATA 1994 Schedule 11 paragraaf

10 (3)). Vereist is dat de magistrate ervan overtuigd is dat er een redelijke verdenking

bestaat dat een 'serious fraud offence' wordt gepleegd of dat zo'n overtreding 'is

about to be committed' dan wel dat er bewijs aanwezig is van het plegen van het

delict. Wat onder een ernstig BTW-vergrijp' wordt verstaan, wordt gedefinieerd in

section 72 (1) en (2) van VATA 1994.467 Voorts zijn ambtenaren van Customs and

Excise bevoegd om inzake fiscale delicten met behulp van een writ of assistance

huiszoekingen te verrichten.468

Op basis van paragraaf 11 Schedule 11 van VATA 1994 kunnen ambtenaren vorderen

toegang tot opgeslagen informatie (recorded information) te verkrijgen. Recorded

information omvat alle documenten van elke aard. De vordering dient te worden

ingediend bij een circuit judge (de procedure onder PACE 1984) en niet bij een

magistrate. Deze kan om toegang tot informatie vragen als er sprake is van:

- 'reasonable grounds for believing';

- een gepleegd strafbaar BTW-feit of de verwachting dat er in de zeer nabije toe-

komst een strafbaar BTW-feit wordt gepleegd.

Ten slotte, informatie die als bewijs kan dienen in een strafzaak of civiele procedure,

moet in het bezit van iemand zijn.

467 Zie noot 468.

468 Zie verder section 161 (1) en (3) CEMA 1979 en section 1 CEMA 1979.
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Gerechtelijke afdoening in douanezaken

Het Engelse douanerecht kent ondanks de prominente rol van het strafrecht een

aantal belangrijke bestuurlijke trekken, niet in de laatste plaats door het systeem

van bestuurlijke afdoening. Dergelijke maatregelen worden vaak aangeduid ]net

termen als 'buitengerechtelijke' of zelfs 'civielrechtelijke' afdoening. Het systeem

wordt waarschijnlijk als 'civil' bestempeld omdat het gaat om geschillenbeslechting

buiten de strafrechter en zelfs buiten een overheidsrechter om (tribunaal). Een

voorbeeld van bestuurlijke afdoening is het Engelse transactiesysteem 'compound-

ing', waarbij door middel van betaling van een geldsom afgezien wordt van verdere

strafrechtelijke vervolging.469 De bevoegdheid tot compounding bestaat zowel in

relatie tot douane- als BTW-overtredingen. Het merendeel van de BTW-overtredingen

wordt zelfs afgedaan via compounding (namelijk vijf van de zes BTW-delicten; zie

Harding 1998, p. 72).

Daarnaast verdient het systeem van 'civil penalties' vermelding (zie Mc Farlane 1993,

p. 70).470 Deze sancties kunnen zowel van reparatoire aard zijn (in het kader van de

invordering, vergelijk de verzuimboete) als punitief (vergelijk de vergrijpboete). In

1994 is het systeem van civil penalties, dat al bestond voor BTW-delicten, uitgebreid

naar het ontduiken van accijnzen. Het gaat hier volgens de toelichting bij section 9

VATA 1994 om het decriminaliseren van de minder ernstige overtredingen met be-

trekking tot accijnzen. Ingevolge section 8 kunnen de Commissioners van Customs

and Excise een dergelijke civil penalty opleggen bij frauduleuze ontduiking van de

accijnzen. Voor de beroepsmogelijkheden kunnen betrokkenen bezwaar aantekenen

bij de Commissioners (judicial review). Tegen het besluit van de Commissioners

staat beroep open bij een zogeheten BTW-tribunaal.

Compounding - afzien van verdere vervolging, meestal in ruil voor de betaling van

een boete (reparatoir, punitief of compensatie) - is zoals gezegd een essentieel

onderdeel van het Engelse douane- en belastingrecht inzake BTW. De bevoegdheid

tot compounding is neergelegd in section 152 CEMA 1979:

'The Commissioners may as they see fit:

a) stay, desist, or compound any proceeding for an offence or for the condetnna-

tion of any thing as being forfeited under the Customs and Excise Acts; or

b) restore, subject to such conditions (if any) as they think proper, any thing

forfeited or seized under those Acts; or

c) order any person who has been imprisoned to be discharged before the

expiration of this term of imprisonment, being a person imprisoned for any

offence under those Acts or in respect of the non-payment of a penalty or a

469 Section 152 (a) CEMA 1979.

470 Zie hiervoor section 39 van VATA 1983.
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sum adjudged to be paid or awarded in relation to such an offence or in respect

of the default of a sufficient distress to satisfy such a sum.'

Customs and Excise gaat pas over tot compounding als er in beginsel voldoende

bewijs is om een BTW-overtreding of een douanedelict succesvol te vervolgen. Als

het aanbod tot compounding wordt geaccepteerd, worden de voorwaarden con-

tractueel vastgelegd. Er is geen maximum aan de hoogte van de boete, die zowel

reparatoir (bij betaling van 'arrears') als punitief kan zijn. Er moet voldoende bewijs

bestaan om een strafrechtelijke procedure op te starten. Er is geen systematische

informatie over compounding. Ook richtlijnen over compounding en vervolging

zijn bijzonder summier.

Buitengerechtelijke afdoening in fiscale zaken

Ook in fiscalibus neemt compounding een belangrijke plaats in. Het merendeel van

de BTW-zaken wordt door de Engelse douaneautoriteiten getransigeerd. 471 Section

59 (4) van VATA 1994 geeft aan de Commissioners van Customs and Excise de

mogelijkheid om een verzuimboete (default surcharge) op te leggen. Dergelijke

default surcharges kunnen worden opgelegd aan een belastingplichtige, na een

waarschuwing ter bevordering van de naleving (Harding 1998, p. 74), wegens het

niet of niet tijdig betalen van BTW. De hoogte van de verzuimboete is gerelateerd

aan de duur van de periode van verzuim en het percentage van de niet-betaalde

belasting, met een maximum van 15%. Onder bepaalde omstandigheden kunnen

de Commissioners een boete kwijtschelden. 472 Ook de punitieve boeten voor BTW-

delicten worden geregeld in VATA 1994. Het is mogelijk om een vergrijpboete op te

leggen 'for the purpose of evading VAT, a person does any act or omits to take any

action'. Tevens gaat het om gedrag van de betrokkene dat'involves dishonesty

(whether or not it is such to give rise to criminal liability)'.

De Commissioners van Customs and Excise bepalen de hoogte van de boete. Wat

betreft de beroepsmogelijkheden zijn er, net in Frankrijk, geen speciale fiscale

gerechten. Tegen het opleggen van een default surcharge en tegen vergrijpboeten

staat beroep open bij een speciaal daartoe in het leven geroepen BTW-tribunaal.

471 Zie ook Patel versus Spencer 119761 1 WLR 1286.

472 Zie VATA 1994, section 59 (10).
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Strafrechtelijke afdoening in fiscalibus
Strafbaarstellingen inzake BTW-fraude zijn te vinden in VATA 1994. De belangrijkste

zijn section 72 (1) (3) en (8).473 Op overtreding van deze bepalingen staan straf-

sancties tot maximaal zeven jaar gevangenisstraf, bij veroordeling on indictment. Bij

summary conviction is de gevangenisstraf niet langer dan zes maanden. Geldboetes

variëren van het wettelijke maximum van GBP 5000 tot driemaal het verschuldigde

bedrag aan BTW als dit laatste bedrag hoger is.474 Bij convictions on indictment

bestaat er geen wettelijk maximum, hoewel er wel rekening wordt gehouden met

de financiële situatie van de verdachte.

Strafrechtelijke afdoening in douanezaken

De algemene strafbaarstelling inzake douanefraude is te vinden in sections 167 (1),

168 en 170 van CEMA 1979. Op valse aangifte (untrue declarations), geregeld in

section 167, staat gevangenisstraf van maximaal zes maanden bij een summary

veroordeling. Geldboetes zijn maximaal van de vierde categorie.475 Bij veroordeling

on indictment kan een gevangenisstraf van maximaal twee jaar worden opgelegd.

Strafsancties voor het delict van section 170 CEMA 1979 (fraudulent evasion of duty)

variëren van een gevangenisstraf van maximaal zes maanden (summary) tot zeven

jaar (indictment). Geldboetes variëren van GBP 1000 (summary)476 tot ongelimiteerd

(indictment). Daarnaast zijn er enkele algemene bepalingen, zoals section 2 van de

Theft Act 1988 (evading liability by deception). Op dit misdrijf staan een gevangenis-

straf van vijf jaar en een ongelimiteerde geldboete.

473 Section 72 (1): 'lf any person is knowingly concerned in, or in the taking of steps with a view to, the

fraudulent evasion of VAT by him or any other person, he skiall be liable (...).' Section 72(3): 'lf any

person: a) with inrent to deceive producers, furnishes or sends for the purpose of this Act or other-

wise raakes use for chose purposes of any document which is false in a material particular; or b) in

furnishing any information with the purpose of this Act makes any statement which he knows to be

false in a material particular or recklessly raakes a statement which is false in a material particular, he

shall be liable (...),' Section 72 (8): 'Where a person's conduct during any specified period must have

involved the conunission by him of one or more offences (...) then whether, or not the particular of

that offence or offences are known, he shall by virtue of this subsection, be guilty of an offence and

liable to (...).'

474 Wettelijke maxima zijn te vinden in section 32 van de Magistrates' Court Act 1980, Halsbury's Laws of
England, vol 27.

475 Zie hiervoor section 75 van de Criminal Justice Act 1982.

476 Het gaat hier om een 'prescribed sum', zoals wordt voorgeschreven in section 32 van de Magistrates'

Court Act 1980, section 171 (2) CEMA 1979. De hoogte van de boete kan worden gewijzigd op basis

van section 143 (1) van de Magistrates' Court Act.
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Er zijn geen una-viabepalingen. Wel kent zowel de Finance Act 1994 als VATA 1994

anticumulatiebepalingen. Wat betreft de indirecte belastingen sluit section 60 (6)

VATA 1994 cumulatie van bestuurlijke vergrijpboetes en strafrechtelijke sancties

uit: 'Where, by reason of conduct falling within subsection (1) above, a person is

convicted of an offence (whether under this Act or otherwise), that conduct shall not

give rise to liability to a penalty under this section.' Gelijksoortige anticumulatie-

bepalingen bepalingen inzake douane zijn te vinden onder de Finance Act 1994.477

6.1.7 Geheimhoudingsplicht en informatieverstrekking

Bepaalde gegevens vallen onder geheimhoudingsverplichtingen, zoals het bank-

geheim en het beroepsgeheim. Deze geheimhouding kan alleen worden opgeheven

door tussenkomst van justitiële autoriteiten. Een belangrijke plaats wordt inge-

nomen door het leerstuk van 'disclosure'. Het gaat hier om toegang tot stukken die

verband houden met de zaak maar die niet door de vervolgingsautoriteiten worden

gebruikt in de strafzaak, en om toegang tot stukken die in handen zijn van derden.

Regels over disclosure zijn te vinden in de Criminal Procedure and Investigations

Act 1996. De vervolgende autoriteiten zijn verplicht om aan de verdediging inzage

te geven in stukken die van belang zijn voor de zaak. Het achterliggende beginsel is

dat de overheid niet in het voordeel mag zijn door na te laten inzage in stukken te

geven. Er bestaat een algemeen-belangexceptie tegen inzage. De vervolgende

instantie mag de rechter ex parte verzoeken om inzage in bepaalde documenten

die confidentiële informatie bevatten.

Informatieverstrekking van justitiële autoriteiten aan bestuurlijke

autoriteiten

Bepalingen over inzage van strafrechtelijke stukken aan derden zijn over groot

aantal wetten verspreid. De SFO is sinds 1994 bevoegd - ingevolge een wijziging

van de Criminal Justice International Cooperation Act 1990 (CRIJICA 1990) - om

stukken die zijn verzameld op basis van section 2 van de Criminal Justice Act 1987

niet alleen aan de politie ter inzage te overhandigen maar ook aan bestuurlijke

autoriteiten en handhavingsinstanties in binnen- én buitenland(!)478 (zie ook

Stessens 1997, p. 433). Dit volgt uit sections 3 (5) en 3 (6) van de Criminal Justice

Act 1987. Ingevolge section 3 (5) kan de SFO stukken meedelen aan overheidsautori-

477 Het is dus aan Customs and Excise om het delict'dishonest evasion of excise duty' aan te merken als

een bestuurlijke zaak (civil matter) of als een strafrechtelijke procedure onder section 170 (2) CEMA

1979.
478 Section 164 van de Criminal Justice and Public Order Act 1995, ter wijziging van CRIJICA 1990.
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teiten en meer in het algemeen stukken openbaren ten behoeve van de opsporing.

Onder section 3 (6) zijn - naast bepaalde belastingambtenaren (Official 13eceivers) -

aangewezen: 'anybody having supervisory, regulatory or disciplinary functions in

relation to any profession or area of commercial activity; and any person or body

having under the law of any country outside Great Britain, functions corresponding

to any of the functions of any person or body mentioned (...) above.' Wel is er een

uitzondering voor fiscale informatie. CRIJICA 1990 maakt het voor de Engelse recht-

banken mogelijk om reeds bijstand te verlenen voordat er sprake is van een formeel

strafrechtelijk onderzoek (Harding 1992, p. 241).

6.1.8 Bewijsregels

Het Britse bewijsrecht verschilt wezenlijk van het bewijsrecht in de continentale

tradities van Nederland, Frankrijk en Duitsland. Het is bijzonder technisch van aard

en er zijn strikte regels voor de vorm waarin het wordt gegoten. Deze geheel eigen

aard oefent een zeer belangrijke invloed uit op de transnationale handhaving. Een

van de hoofdregels van het bewijsrecht is het beginsel van de mondelinge verklaring

en de fysieke aanwezigheid van verdachte en getuige tijdens het onderzoek ter

terechtzitting. Mondelinge verklaringen vormen het belangrijkste bewijsmiddel. De

inferieure status van schriftelijke verklaringen heeft lange tijd medewerking aan het

verkrijgen van bewijs voor buitenlandse procedures anders dan via een rogatoire

commissie bemoeilijkt (Leigh en Chase 1999, p. 48). Sinds de inwerkingtreding van

CRIJICA 1990 wordt bewijs dat in het buitenland is vergaard - als aan de vereiste

procedure voorschriften wordt voldaan - toegelaten in de Britse strafprocedure.

Het blijft aan de Britse rechter om het bewijs al dan niet te laten meewegen.

Bewijsmiddelen en waardering

Het Engelse recht heeft een eigen systeem van bewijsmiddelen en bewijswaardering.

Hoofdregel is ook hier weer het beginsel van de mondelinge verklaring. Daarnaast

zijn er enkele regels over de bewijswaarde van schriftelijk stukken (documentary

evidence) in (transnationale) fraudezaken. Bewijswaardering is een zeer complexe

materie, waarin grofweg onderscheid wordt gemaakt tussen 'real evidence', 'hearsay

evidence' en 'circumstantial evidence'. Van groot belang is de hearsay rule: het

verbod om niet ter zitting afgelegde mondelinge verklaringen voor het bewijs te

bezigen. Dit verbod is enigszins vergelijkbaar met het in Nederland in 1927 verlaten

verbod om verklaringen van niet door een zittingsrechter gehoorde personen (de-

autitu-verklaringen) voor het bewijs te bezigen.479 In het Verenigd Koninkrijk strekt

479 Ook de regel dat getuigenverklaringen die in een proces-verbaal zijn opgemaakt niet voor het bewijs

mogen worden gebezigd (schriftelijke de-auditu) is in Nederland verlaten. Zie HR 20 december 1926,

Nl 1927, 85.
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de hearsay rule zich in beginsel ook uit tot schriftelijk bewijs. Welke betekenis heeft

een dergelijke verbod van intern bewijsrecht voor de bewijswaarde van buitenlandse

schriftelijke stukken en getuigenverklaringen? In het verleden had de hearsay rule

onder meer als consequentie dat een volgens een rogatoire commissie totstand-

gekomen proces-verbaal dat een buitenlandse getuigenverklaring bevatte ontoe-

laatbaar bewijsmateriaal was.

Tegenwoordig wordt deze regel soepeler gehanteerd. Enkele belangrijke uitzonde-

ringen op de hearsay rule zijn opgenomen in de Criminal Justice Act 1988 Section

23 noemt personen die niet in staat zijn om een mondelinge verklaring op de zitting

af te leggen, bijvoorbeeld buitenlandse getuigen (section 23 (2)). Section 23 erkent

een in een document voorkomende getuigenverklaring als bewijsmiddel (first-hand

hearsay). Section 24 rekent bijna alle vormen van schriftelijk bewijs tot uitzonde-

ringen op de hoofdregel: 'documents created or received in the course of a trade,

business, profession or other occupation or the bolder of an office'. Ingevolge

section 24 zijn dit toelaatbare bewijsmiddelen. Ook hier moet het echter gaan om

documenten die een verklaring bevatten. Section 24 (4) bevat een extra voorwaarde

voor als het document een schriftelijke verklaring bevat die gemaakt is met het oog

op of hangende een strafzaak of een strafrechtelijk onderzoek. Dergelijke verkla-

ringen zijn alleen toelaatbaar als de getuige in het geheel niet in staat is om een

mondelinge verklaring af te leggen wegens een van de in section 23 (2) genoemde

redenen (bijvoorbeeld omdat het een buitenlandse getuige betreft!). De rechter blijft

wel een discretionaire bevoegdheid houden om bewijs uit te sluiten. Op basis van

section 25 van de Criminal Justice Act 1988 is het mogelijk om schriftelijk bewijs en

schriftelijke verklaringen van het bewijs uit te sluiten als het naar de mening van de

rechter 'in the interest of justice' ontoelaatbaar is. Section 3 (8) van de CRIJICA 1990

geeft aanvullende criteria voor de waardering van buitenlandse verklaringen:

- 'to whether it was possible to challenge the statement by questioning the person

who made it;

- 'if proceedings have been instituted, to whether the local law allowed parties to

be legally represented when evidence was taken.'

Bewijsgebruik, gedwongen zelfincriminatie en sfeerovergang

Een kanttekening over de sfeerovergang tussen de verschillende procedures. Het is

mogelijk om bewijs dat is vergaard in de voorfase in de strafrechtelijke procedure in

te brengen, zowel op grond van de Finance Act 1994 (met betrekking tot handhaving

van douane en accijnzen) als op basis van VATA 1994 (terzake van BTW). Het gaat hier

om feiten die later aanleiding kunnen zijn voor een strafvervolging. Zo bevat section

22 van de Finance Act 1994 enkele bepalingen over de bewijswaarde van documen-

ten die zijn bewaard door de marktdeelnemers in het kader van de in section 21

geregelde administratie- en bewaarplicht. Kopieën van dergelijke documenten
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vormen toelaatbaar bewijs in civiele en strafprocedures. Dit geldt niet voor schrifte-

lijke verklaringen die zijn opgemaakt in elektronische vorm.480

In het kader van frauduleuze BTW-delicten ingevolge section 60 VATA 1994 (conduct

involving dishonesty) mogen afgelegde verklaringen of ter beschikking gestelde

documenten uitdrukkelijk worden gebruikt in een strafrechtelijke procedure of in

een andere (bestuurlijke) invorderingsprocedure.481 Een en ander mits ter kennis

van de betrokkene is gebracht dat:

a in relation to VAT, the Commissioners may assess an amount due by way

of a civil penalty instead of instituting criminal proceedings and, though

no undertaking can be given as to whether the Commissioners will Inake

such an assessment in the case of any person, it is in their practice to

be influenced by the fact that a person made a full confession of any

dishonest conduct to which he as been a party and has given facilities

for investigation, and

b that the Commissioners or, on appeal, a tribunal have power under section

70 to reduce a penalty under this section.

and that he was or may have been induced thereby to make the statements or

produce the documents' (section 60 (4)).

De omgekeerde situatie (gebruik van gegevens uit de strafprocedure voor de

invorderingsprocedure) is niet geregeld.

Exemplarisch voor met name de processuele gevolgen van de sfeerovergangs-

problematiek is uiteraard de zaak-Saunders. Hier stond de vraag centraal of bewijs

dat is vergaard in de voorfase kan worden gebruikt tijdens de strafprocedure. Tijdens

een controleonderzoek was Saunders, fabrikant van Guinness-bier, verplicht om op

straffe van een geldboete of vervangende hechtenis, afschriften te overleggen en

mondelinge verklaringen te geven aan inspecteurs van het ministerie van Trade and

Industry, die hun bevoegdheden baseerden op de Companies Act 1985. Tijdens de

latere strafprocedure werden deze verklaringen en afschriften gebruikt als bewijs.

Uit de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) kan

worden afgeleid dat de waarborgen die van toepassing zijn tijdens de strafrechtelijke

procedure soms toch van toepassing kunnen zijn tijdens de fase van het bestuurlijke

toezicht. Dit houdt in dat een betrokkene onder dwang van een wettelijke straf-

bedreiging kan worden verplicht om een verklaring af te leggen in het kader van

480 Zie Finance Act 1994 section 22 (2): 'A statement contained in a document produced by a computer

shall not by virtue of subsection (1) above be also admissible in evidence.'

481 Zie section 60 (5): 'The proceedings mentioned in subsection (4) above are: a. any criminal proceedings

against the person concerned in respect of any offence in connection with or in relation to VAT, and

b. any proceedings against him for the recovery of any sum due from hini or in relation to VAT.'
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een controleverplichting. In beginsel mag die verklaring echter niet worden gebruikt

voor het bewijs in de strafzaak.

In de zaak-Saunders erkent het EHRM expliciet het zwijgrecht als essentieel onder-

deel van artikel 6 EVRM.482 Het zwijgrecht kan worden ingeroepen vanaf het moment

van de criminal charge. Het beginpunt van dit moment verschilt per procedure en

per land. In het Verenigd Koninkrijk zal dit veelal samenvallen met het formele

moment van de inbeschuldigingstelling (charge), maar gezien de mogelijkheden

voor het opleggen van bestuurlijke boeten kan dit ook uit andere omstandigheden

blijken. De Engelse wetgeving is op dit punt nog niet aangepast. Gekoppeld aan het

zwijgrecht is de cautieplicht. Het is niet altijd duidelijk wanneer deze van toepassing

is. In de bijzondere wetgeving zelf is hierover niets geregeld. Een cautieplicht

bestaat in het strafrechtelijk onderzoek: 'a person against whom there are grounds

to suspect of an offence must be cautioned before any questions about it (...) are

put to him regarding his involvement or suspected involvement in that offence if

his answers or his silence (i.e. failure or refusal to answer satisfactorily) may be

given in evidence to a court in a prosecution.'483

Zoals gezegd zijn enkele PACE-bevoegdheden en de bijbehorende waarborgen (zoals

de cautieplicht) uit bij PACE 1984 horende Codes van overeenkomstige toepassing

op douanedelicten.484 Nalaten van het geven van de cautie leidt niet tot nietigheid.

De rechter heeft een discretionaire bevoegdheid op basis van section 78 PACE 1984

om bewijs uit te sluiten 'voorzover dit nodig is om het eerlijk karakter van de proce-

dure te waarborgen' (De Smet 1999, p. 60). Aanpassing van de wetgeving op deze

punten laat naar alle waarschijnlijkheid niet lang meer op zich wachten. In 1998

trad namelijk de Human Rights Act in werking. Deze wet garandeert een directe

doorwerking van de waarborgen van de Europese Conventie voor de Rechten van de

Mens (EVRM) in het Engelse recht (zie voor een commentaar Cheney e.a. 1999). In

1998 heeft de Attorney General een richtlijn uitgevaardigd waarin het prosecutors

verboden wordt om onder dwang van een medewerkingsverplichting afgelegde

verklaringen mee te laten werken voor het bewijs in strafzaken.

Op gespannen voet met de uitspraak in de Saunders-zaak staan enkele van de ruime

opsporingsbevoegdheden die aan de SFO worden toegekend onder section 2 van de

Criminal Justice Act 1987: de 'section 2 powers'. Section 2 bevat een spreekplicht

voor verdachten. Een verklaring van een verdachte die is verkregen op basis van een

482 Zie paragraaf 69 van de uitspraak: 'The right not to incriminate oneself is primarily concerned with

respecting te wilt of an accused person to remain silent.'

483 Zie section 10 PACE 1984, Code of Practice C.

484 Zie voor de toepassing van de Codes, section 67 (9): 'Persons other than police officers who are charged

with the duty of investigation offences or charging offenders shall in the discharge of that duty have

regard to any relevant provision of such a code.'
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'section 2 power' mag evenwel in het algemeen niet aan het bewijs meewerken.485

Er zijn twee uitzonderingen op deze waarborg (section 2 (8):

- vervolging inzake section 2 (14) (voor het opzettelijk geven van een valse of

misleidende verklaring);

- vervolging voor een ander delict en het blijkt dat de verklaring niet overeen-

stemt met de verklaring die is verkregen op basis van section 2.

Als de verklaring op basis van 'section 2 powers' onbruikbaar bewijsmateriaal op-

levert, bestaat er in de praktijk gewoonlijk voldoende ander materiaal (documenten,

verklaringen van getuigen). Op basis van section 2 mogen ambtenaren van de

SFO verdachten en niet-verdachten vorderen om documenten te overleggen. De

bevoegdheid van de SFO om uitlevering van documenten te vorderen, wordt niet

ingeperkt door de Saunders-uitspraak. Van een verdachte of iemand die in

beschuldiging is gesteld, mag worden geëist dat hij op basis van section 2 van de

Criminal Justice Act 1987 actieve medewerking verleent aan de uitlevering van

documenten die onafhankelijk van zijn wil bestaan.

6.2 Fiscaliteit, douane en landbouw: transnationale fraudebestrijding

6.2.1 Horizontale transnationale fraudebestrijding

Wederzijdse administratieve bijstand

Er wordt op vrij grote schaal samengewerkt tussen de Engelse autoriteiten en de

buitenlandse bijzondere opsporingsdiensten. Informatie-uitwisseling vindt (waar

mogelijk) plaats zonder de inzet van dwangmiddelen, buiten het kader van de

strafrechtelijke rechtshulp. Er bestaat geen formele rechtsbasis voor de wederzijdse

administratieve bijstand. Wederzijdse administratieve bijstand wordt omschreven

als: de uitwisseling van informatie (die vaak als bewijs kan dienen) tussen

'opsporingsinstanties' van verschillende landen, die de verzoekende staat alleen

mag gebruiken voor niet-strafrechtelijke doeleinden.486 Uit deze omschrijving blijkt

dat onderscheid tussen bestuurlijke en opsporingsautoriteiten ontbreekt. Dat komt

onder andere doordat bestuurlijke autoriteiten als de Commissioners van Customs

Excise de bevoegdheid hebben om strafvervolgingen in te stellen en ook beslissen

over de wenselijkheid van zulke vervolgingen. Slechts zijdelings wordt in de Engelse

literatuur het probleem aangestipt van het gebruiken van informatie die is verkregen

via wederzijdse administratieve bijstand. Uit praktijkinformatie blijkt dat materiaal

moet worden verkregen via een formeel verzoek om rechtshulp (via een rogatoire

485 Dit werd uitgemaakt door het House of Lords in R v director of SFO ex parte Smith 119931 AC 1.

486 Zie Mutual Assistance General Guidelines for Investigators (Appendix 1: International Requests for

Mutual Assistante): intern document van HM's Customs and Excise, juli 1998 (niet gepubliceerd).
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commissie) als de Engelse autoriteiten informatie vragen uit een ander land en deze

informatie vervolgens gebruiken in een strafrechtelijke procedure.

Het International Liaison and Mutual Assistance Team - onderdeel van Customs and

Excise - houdt zich bezig met het behandelen en doorsturen van:

- binnenkomende verzoeken om wederzijdse administratieve bijstand;

- uitgaande verzoeken om wederzijdse administratieve bijstand;

- binnenkomende verzoeken om rechtshulp.487

Een uitzondering op het ontbreken van regels over controlebevoegdheden ter uit-

voering van buitenlandse verzoeken is te vinden in de wetgeving inzake financiële

dienstverlening.488 Zie met name section 82 van de Companies Act 1985, waarin

specifieke voorzieningen te vinden zijn voor handhavingsbevoegdheden voor niet-

strafrechtelijke handhavingsautoriteiten (minder ruim dan CRITICA 1990). De

Securities and Investments Board van het ministerie van Financiën vervult hier

een filterfunctie ten aanzien van buitenlandse niet-strafrechtelijke handhavings-

instanties.489 Sections 82-91 van de Companies Act 1985 zijn van toepassing als een

'overseas regulatory authority' een verzoek doet in het kader van haar regelgevende

functie. Het gaat hier om overseas regulatory authorities die een verzoek kunnen

doen in het kader van hun financiële dienstverlening, bankwezen, verzekeringen en

handel in voorkennis. Regulatory authorities beschikken over bevoegdheden inzake

de uitlevering van documenten, inclusief bancaire documenten. Zij mogen echter

geen onderzoek doen of beslag leggen (zie Leigh en Chase 1999, p. 56-57).

Rechtshulp in strafzaken490

'Rechtshulp in strafzaken' staat in het Verenigd Koninkrijk bekend als 'mutual legal

assistance'. Hiermee wordt bedoeld: het verzamelen van bewijs met inzet van

dwangmiddelen binnen het Verenigd Koninkrijk ten behoeve van buitenlandse

vervolgende instanties. Dit type van samenwerking is geregeld in het kader van

CRITICA 1990. Behalve bepalingen over het verzamelen van bewijs bevat CRITICA

1990 bepalingen over de betekening van gerechtelijke stukken, het verkrijgen van

beëdigde getuigenverklaringen, bevoegdheden tot doorzoeking en inbeslagname,

tijdelijke overdracht van gevangenen om bijstand te verlenen in buitenlandse

strafrechtelijke procedures en tenuitvoerlegging van buitenlandse gerechtelijke

bevelen tot verbeurdverklaring.

487 Uitgaande verzoeken oni rechtshulp gaan via het ministerie van Binnenlandse Zaken, de UKCA.

488 Zie in dit verband de gids van HM's Treasury niet betrekking tot Assistance available to overseas

regulatory authorities.

489 Een vergelijkbare functie wordt in Nederland vervuld door de Stichting Toezicht Effectenverkeer.

490 Zie voor algemene achtergrondinformatie over de Angelsaksische positie inzake strafrechtelijke

samenwerking de bijdrage van Klip en Vervaele (hoofdstuk 2).
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In 1991 zijn het Europese rechtshulpverdrag en het aanvullend protocol van 1978

over fiscale delicten geïmplementeerd in het Verenigd Koninkrijk.491 Engeland

heeft aldus de verplichting aanvaard om te voldoen aan verzoeken om rechtshulp

bij fiscale delicten. Aan het vereiste van 'dubbele strafbaarheid' wordt voldaan

als het feit strafbaar is volgens de wetgeving van de verzoekende partij en over-

eenkomt met een strafbaar feit van dezelfde aard volgens de wetgeving van de

aangezochte partij. Sinds 1994 is het mogelijk om bij ernstige transnationale

fraude de SFO in te schakelen bij rechtshulp ten behoeve van buitenlandse

opsporingsinstanties.492

Verantwoordelijk voor het uitvoeren van verzoeken om rechtshulp is de UKCA.

De UKCA is onderdeel van de Judicial Co-operation Unit van het ministerie van

Binnenlandse Zaken (Home Office). De UKCA fungeert met name als filter voor alle

binnenkomende verzoeken om rechtshulp. In het algemeen bestaat de taak van de

UKCA uit het 'filteren' van binnenkomende en uitgaande verzoeken om rechtshulp

en binnenkomende verzoeken om administratieve bijstand. Meer in het bijzonder

houdt de UKCA zich bezig met:

- nagaan of een verzoek valt binnen de doelstellingen van CRIJICA 1990;

- de weigeringsgronden (openbareorde-exceptie, exceptie van fiscale misdrijven,

ne bis in idem, zelfincriminatie);

- de'rule on non-inquiry' en de locusregel (de aangezochte staat bepaalt zijn

eigen procesvoorschriften);

- bewaking van de uitvoering;

- geheimhouding en het bewaren van verzoeken;

- binnen een bepaalde tijdslimiet aan verzoeken voldoen;

- overeenstemming bereiken met buitenlandse autoriteiten over eventuele

buitengewone kosten die aan uitvoering van het verzoek zijn verbonden;

- doorgeven van ontvangen bewijsstukken aan de verzoekende autoriteiten.

De volgende instanties zijn bij de rechtshulp betrokken:

- justitiële en vervolgende autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk;

- UKCA;

- buitenlandse centrale autoriteiten;

- buitenlandse justitiële en vervolgende autoriteiten.

De UKCA wijst de rechtbank aan die met de uitvoering van het verzoek wordt belast

(section 4 (2) CRIJICA 1990; zie verderop). Daarnaast kan de UKCA aanwijzingen

geven aan politie- of douaneautoriteiten over welke procedure wordt gevolgd en

welke dwangmaatregelen daarbij mogen worden ingezet (section 4 (2) CRIJICA 1990).

491 Internationale rechtsregels gelden in het Verenigd Koninkrijk pas na transformatie van internationaal

recht (dualistische visie). Het Verenigd Koninkrijk heeft zich het recht voorbehouden om hoofdstuk 11

en III van dit protocol niet te aanvaarden.

492 Section 164 Criminal Justice and Public Order Act 1995.
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Hoewel de UKCA de aangewezen instantie is voor het behandelen en uitvoeren

van verzoeken om rechtshulp zijn ook andere justitiële autoriteiten bevoegd om

van dergelijke verzoeken kennis te nemen. Ingevolge section 3 (3) CRIJICA 1990

is de minister van Binnenlandse Zaken (UKCA) bevoegd om - middels delegatie-

wetgeving - autoriteiten aan te wijzen die internationale verzoeken om rechts-

hulp mogen indienen.493 Door middel van een departementale richtlijn zijn deze

bevoegdheden en verplichtingen gedelegeerd aan een Assistant Secretary, belast

met de leiding van de Investigation Division van Customs and Excise. Van belang

voor EU-fraude is dan met name de International Criminal Division, onderdeel

van de Sollicitor's Office van Customs and Excise. In de praktijk bekijkt de jurist die

belast is met de zaak of het om een verzoek om rechtshulp of om een verzoek om

administratieve bijstand gaat.494 CRIJICA 1990 maakt geen inbreuk op internationale

uitwisseling tussen politiediensten (die al dan niet via tussenkomst van Interpol

verloopt). Het gaat hier naar alle waarschijnlijkheid om 'andere vormen van rechts-

hulp' in de zin van artikel 15 lid 4 van het Europees rechtshulpverdrag (Wisselink

1996, p. 323), bijvoorbeeld om verzoeken om informatie en niet om beëdigde

getuigenverklaringen.

Verzoeken om rechtshulp aan buitenlandse autoriteiten

Ingevolge section 3 CRIJICA 1990 zijn politierechters (justices of the peace) en

andere rechters bevoegd om op verzoek van een vervolgende instantie een verzoek

te richten aan de buitenlandse autoriteiten met als doel bewijs te verkrijgen voor

gebruik in een strafzaak.495 Een verzoek aan een rechter om een letter of request in

te dienen, kan worden gedaan door een vervolgingsautoriteit of door een persoon

die in de strafzaak in beschuldiging is gesteld. Enkele autoriteiten die als vervolgen-

de instanties zijn aangewezen door de minister van Binnenlandse Zaken mogen zelf

een verzoek (letter of request) richten. Ze worden genoemd onder artikel 3 (3) van

de Criminal .Justice Act 1987:

- de Attorney General voor Engeland en Wales;

- de Director of Public Prosecutions (Barbara Mills);

- de directeur van het SFO en iedereen die is aangewezen onder section 1 (7) van

de Criminal Justice Act 1987;

- de minister van Handel en Industrie (department of Trade and Industry);

- de Commissioners van Customs and Excise.

493 Zie CRIJICA 1990 (Designation of Prosecuting Authorities) Order 1991 (S.1. 1991/1224).

494 Zie International Requests for Mutual Assistance - Drafting and Procedure - A guide for Prosecution

Practitioners and Officers, Sollicitor's Office 1997. In: Mutual Assistance General Guidelines for

Investigators: intern document van HM's Customs and Excise, National Investigatoon Service,

International Liaison and Mutual Assistance Team, juli 1998 (niet gepubliceerd).

495 Details van de procedure zijn te vinden in S.I. 1991/1074 en S.I. 199111288.
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Het verzoekt dient wel te worden ingediend bij de centrale autoriteit (UKCA), die het

ook zelf weer overdraagt. Alleen in spoedeisende gevallen kan het verzoek recht-

streeks worden gericht aan de buitenlandse rechter (sections 3 (4) en 3 (5) CRITICA

1990). Section 3 (8) CRIJICA 1990 geeft de rechtbank een discretionaire bevoegdheid

middels section 25 van de Criminal Justice Act 1988 om in het buitenland vergaard

bewijsmateriaal uit te sluiten en nadere voorwaarden te stellen: 'In exercising the

discretion conferred by section 25 of the Criminal Justice Act 1988 (exclusion of

evidence otherwise admissible) in relation to a statement contained in evidence

taken pursuant to a letter of request the court shall have regard:

a. to whether it was possible to challenge the statement by questioning the person

who made it; and

b. if proceedings have been instituted, to whether the local law allowed the parties

to the proceedings to be legally represented when the evidence was taken.'

Verzoeken om rechtshulp van buitenlandse autoriteiten

Section 4 CRIJICA 1990 is van toepassing wanneer de UKCA verzoeken om rechtshulp

ontvangt van buitenlandse autoriteiten (strafrechters of vervolgende instanties).

Daarbij gelden de volgende (cumulatieve) voorwaarden:

- Er is een strafbaar feit gepleegd in de verzoekende staat of er bestaat een

redelijke verdenking dat er een strafbaar feit is begaan.

- Er is in de verzoekende staat een strafrechtelijke vervolging met betrekking

tot het strafbare feit aan de gang of er wordt een strafrechtelijk onderzoek

uitgevoerd.

Dit betekent dat Engelse rechtbanken rechtshulp kunnen verlenen tijdens de

opsporingsfase, voorafgaand aan de vervolgingsfase. Als een dergelijk verzoek wordt

gehonoreerd, kan dit leiden tot het inzetten van de dwangmiddelen uit section 7.

Het gaat hier om in PACE 1984 voorziene dwangmiddelen met betrekking tot binnen-

treden, huiszoeking en inbeslagneming. Schedule 1 van PACE 1984 verklaart ook de

Bankers' Books Evidence Act (1879) van toepassing (relevant voor inspectie van

bankrekeningen). Verder is van belang dat dubbele strafbaarheid als voorwaarde

voor het verlenen van rechtshulp ontbreekt. Als aan de genoemde voorwaarden

wordt voldaan, wijst de UKCA ingevolge section 4 (2) CRIJICA 1990 een rechtbank

aan die het bewijs ontvangt ('as may appear appropriate to the court'). In de meeste

gevallen wordt een Magistrates' Court aangewezen, maar soms kan dit ook een

Crown Court of de High Court zijn. De procedures voor het aangewezen gerecht

staan beschreven in Schedule 1 van CRIJICA 1990. Uit sommige verzoeken om

rechtshulp blijkt dat er buitenlandse politie- of douaneambtenaren, leden van de

rechterlijke macht of zelfs advocaten aanwezig zijn bij het vergaren van het bewijs.

Deze personen willen misschien ook aanwezig zijn bij de procedure die wordt

gevoerd voor het aangewezen gerecht, en willen dan in de gelegenheid worden

gesteld om getuigen en verdachten te ondervragen. Hoewel de UKCA dergelijke



Hoofdstuk 6 254

verzoeken om de procedure bij te wonen en vragen te stellen onder de aandacht

van het aangewezen gerecht zal brengen, ligt de eindbeslissing hierover bij het

aangewezen gerecht.

Zoals gezegd is de Criminal Justice Act 1987 in 1995 gewijzigd, onder meer om het

mogelijk te maken de ruime opsporingsbevoegdheden in te zetten bij de trans-

nationale handhaving.496 Section 2 (IA) (A) van de Criminal Justice Act 1987 wijst

de autoriteiten aan die bevoegd zijn om de directeur van de SFO te verzoeken de

bevoegdheden van section 2 in te zetten ten behoeve van buitenlandse opsporings-

instanties bij ernstige of complexe fraude. Ingevolge section 4 (2A) en 4 (3) CRITICA

1990 is dit de minister van Binnenlandse Zaken (UKCA), in antwoord op een verzoek

om rechtshulp van een buitenlandse rechter, tribunaal of autoriteit.497 De bevoegd-

heden uit section 2 van de Criminal Justice Act 1987 kunnen grofweg in drie

categorieën worden onderverdeeld:

- het vorderen van antwoorden of het anderszins vorderen van inlichtingen met

betrekking tot zaken die van belang zijn voor het onderzoek (section 2 (2));

- uitlevering van documenten, het maken van kopieën en het vorderen van

verklaringen;

- doorzoeken en inbeslagname.

Als ingevolge section 4 (2A) CRIJICA 1990: `(...) the Secretary of State is satisfied

that an offence has been committed, or suspected to have been committed, in the

requesting state and that proceedings or an investigation have been commenced

and it appears that the request relates to an offence involving serious or complex

fraud, the request or any part of it, may be referred to the Serious Fraud Office to

obtain evidence' (Kirk en Woodstock 1997, p. 326). Section 2 (1B) van de Criminal

Justice Act 1987 stelt dat de bevoegdheden ten behoeve van buitenlandse autori-

teiten alleen mogen worden toegepast als het naar het redelijk oordeel van de

directeur van de SFO gaat om een strafbaar feit inzake ernstige of complexe fraude.

Het bewijs dat de SFO vergaart voor buitenlandse instanties wordt aan de UKCA

geleverd, die weer verantwoordelijk is voor het doorsturen van het bewijs aan de

verzoekende staat. De SFO is niet bevoegd om bewijs direct aan de verzoekende

staat over te geven.498

Een zelfstandige vraag is nog in hoeverre de waarborg van section 3 (8) CRITICA 1990

(zie hierboven) strekt als het bewijs van belang is voor een buitenlandse strafzaak. In

het algemeen wordt de vraag naar toelaatbaarheid van bewijsmateriaal beantwoord

496 Section 164 (2) van de Criminal Justice and Public Order Act, in werking sinds 3 februari 1995.

497 Mutual Assistance General Guidelines for Investigators (pararagraaf 44-49): intern document van HM's

Customs and Excise, juli 1998 (niet gepubliceerd).

498 Zie section 2 (8): 'Any evidence obtained by the Director for use by an overseas authority shall be fur-

nished by him to the Secretary of State for transmission to the overseas authority which requested it.'
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aan de hand van de lex fori. Dit zou de waarborgen van section 3 (8) CRITICA 1990

kunnen aantasten. In de praktijk wordt het probleem op vrij eenvoudige wijze om-

zeild: alvorens de UKCA het bewijs doorstuurt aan de verzoekende autoriteit, dient

de UKCA een geschreven bevestiging te ontvangen van de verzoekende autoriteit

dat verklaringen die verkregen zijn in het kader van de uitoefening van de bevoegd-

heden van de SFO alleen mogen worden gebruikt als bewijs tegen personen als de

UKCA daarvoor toestemming heeft gegeven.499

Section 4 (3) CRIJICA 1990 bevat een formele weigeringsgrond voor fiscale delicten.

Die lijkt een dode letter bij EU-BTW-fraude, aangezien de weigeringsgrond wordt

beperkt bij rechtshulpverzoeken door verdragspartners of als voldaan wordt aan het

vereiste van dubbele strafbaarheid.50° Leigh en Chase (1999, p. 52) merken in deze

context op dat: '(...) een verzoek om rechtshulp zal worden gehonoreerd zelfs als de

zaak nog in de onderzoeksfase is. De minister van Binnenlandse Zaken heeft een

discretionaire bevoegdheid om een verzoek om rechtshulp in te willigen ten aan

zien (sic) van elk willekeurig strafbaar feit. Een verzoek om rechtshulp afkomstig uit

een andere lidstaat zal hoogstwaarschijnlijk niet geweigerd worden.' Wat betreft het

verloop van de procedure, kan de minister van Binnenlandse Zaken een rechtbank

(Magistraten' Court) aanwijzen die bewijsstukken in ontvangst neemt die volgens de

rechtbank een passend antwoord zijn op het verzoek.501

Bevoegdheden en dwangmiddelen ten behoeve van buitenlandse

opsporingsinstanties

Onder het kopje'additional co-operation powers' wijst section 7 (1) CRIJICA 1990

de bevoegdheden aan die worden genoemd in deel II van PACE 1984 (betreden van

plaatsen, huiszoeking en inbeslagname) en die gebruikt kunnen worden voor het

verzamelen van bewijs ten behoeve van buitenlandse opsporingsonderzoeken. De

bevoegdheden die worden toegekend onder CRIJICA 1990 ten behoeve van buiten-

landse rechterlijke autoriteiten zijn aanzienlijk beperkter dan de bevoegdheden

waarover de Engelse autoriteiten beschikken in een Engelse strafzaak. De politie

en de douaneautoriteiten beschikken voor het uitoefenen van dwangmiddelen ten

behoeve van de rechtshulp niet over bevoegdheden uit eigen hoofde. Voor het

uitoefenen van deze dwangmiddelen is de inschakeling van een rechter vereist. Bij

de huiszoeking ter inbeslagneming mogen alleen voorwerpen in beslag worden

499 Mutual Assistance General Guidelines for Investigators (paragraaf 47): intern document van HM's

Customs and Excise, juli 1998 (niet gepubliceerd).

500 Section 4 (3) (a) en (b) CRIJICA 1990. Kan van belang zijn met betrekking tot staten die het aanvullend

protocol niet hebben geratificeerd.

501 Section 4 (2) en 4 (3).
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genomen die in de machtiging zijn omschreven.502 Bovendien gelden dan de

volgende voorwaarden:

- Er is sprake van een ernstig misdrijf (serious arrestable offence).503

- Er is sprake van dubbele strafbaarheid.

- De vervolging in het buitenland heeft een aanvang genomen of de verdachte is

gearresteerd.

- Er is een redelijke verdenking dat er op de bewoonde of onder de zeggenschap

van de persoon staande plaats in het Verenigd Koninkrijk bewijs (niet voor-

werpen die onder het beroepsgeheim vallen) aanwezig is met betrekking tot

het strafbare feit.

Zoals gezegd dient de UKCA ingevolge section 7 (4) CRITICA 1990 een aanwijzing

(direction) aan de politie of aan douaneautoriteiten504 te verstrekken met betrekking

tot het vorderen van een rechterlijke beschikking of bevel (production order) of een

rechterlijke machtiging tot huiszoeking (search warrant) voor het verzamelen van

bewijs ten behoeve van buitenlandse autoriteiten. 505 In de aanwijzing dient voorts

het dwangmiddel te worden gespecificeerd waarover politie- of douaneautoriteiten

mogen beschikken:

- een machtiging tot huiszoeking krachtens section 8 PACE 1984;

- een machtiging tot huiszoeking krachtens section 9 en Schedule 1 van PACE

1984; of

- een uitleveringsbevel (access order) krachtens section 9 en Schedule 1 van

PACE 1984; of

- een machtiging tot huiszoeking krachtens section 7 (2) CRITICA 1990.

De beslissing welke dwangmiddelen worden ingezet ten behoeve van buitenlandse

autoriteiten berust niet bij de opsporingsautoriteiten die het onderzoek leiden maar

bij de UKCA. Dit werd bepaald in R v Central Criminal Court ex parte Propend

Finance Ltd:506, It is accepted on all hands (correctly) that the Secretary of State

possesses a discretion whether or not he wijl make a direction at all. He must of

course decide whether either of the conditions specified in a) and b) of the section

502 In afwijking van het commune Engelse strafrecht. Op grond daarvan mogen ambtenaren ook voor-

werpen die verband houden niet een ander strafbaar feit in beslag nemen als ze daar bij de uitoefening

van hun bevoegdheden inzake een bepaald strafbaar feit op stuiten.

503 Section 7 (1) bepaalt dat: '(•..) Part II of the Police and Criminal Evidente Act 1984 (powers of entry,

search and seizure) shall have effect as if references to serious arrestable offences in section 8 and

Schedule 1 to that Act included any conduct whicit is an offence under the law of a country or territory

outside the United Kingdoin and would constitute a serious arrestable offence as ifit had occurred in any

part of the United Kingdom' (cursivering AB).

504 Ingevolge CRIJICA 1990 (Exercise of Power) Order 1991, S.I. 1991/1297.

505 Section 7 (4): 'No application for a warrant or order shall be made by virtue of subsection (1) or (2)

above except in pursuance of a direction given by the Secretary of State in response t oa direction

given by the Secretary of State in response to a request received.'

506 Q.B. [1996) 2 Cr. App. R. 26.
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is fulfilled, hut even where they are it clearly follows he is not bound to issue a

direction. In rare cases there may be a reason of state, perhaps touching national

security, why he would choose not to do so. But such cases aside, he must still make

a judgment as to whether to offer the assistance to the requesting state which a

direction, which alone would open the doors to PACE procedures, or to a section 7

(2) application, would provide. So he must carry out some assessment of the merits

of the application made to him. In our view such an exercise is inextricably linked to

the making of a judgment as to what form of application is appropriate (...) In our

judgment, the Secretary of State has not only the responsibility of deciding whether

assistance should be given to the requesting state; in our view he must also decide

what assistance should be given. Section 7 (4) authorises only a unitary decision,

specifying a particular form of application.'

Wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat een vordering voor een rechterlijke

machtiging alleen mag worden ingediend op aanwijzing van de UKCA, ingevolge

een verzoek van een rechter of andere bevoegde autoriteit in het buitenland.507 Ook

buitenlandse instanties mogen niet uitmaken of bepaalde opsporingen onder de

noemer 'dwangmaatregelen' vallen of tot de categorie 'onderzoeksdaden' horen: een

foute interpretatie van de verzoekende staat kan tot aantasting van grondrechten

leiden (De Smet 1999, p. 147).

Beperktere bevoegdheden tot huiszoeking en inbeslagname ten behoeve van buiten-

landse opsporingsambtenaren bestaan met betrekking tot'arrestable offences'.

Section 7 (2) kan alleen worden gebruikt als een strafvervolging is ingesteld of een

verdachte is aangehouden. Voordat een magistrate een huiszoekingsbevel afgeeft,

dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan.

a criminal proceedings have been instituted against a person in a country or

a territory outside the United Kingdom or that a person has been arrested

in the course of a criminal investigation carried on there;

b that the conduct constituting the offence which is the subject of the

proceedings or investigation would constitute an arrestable offence within

the meaning of the said Act of 1984 if it had occurred in any part of the

United Kingdom; and

c that there are reasonable grounds for suspecting that there is ot] the

premises in the United Kingdom occupied or controlled by that person

evidence relating to that offence other than items subject to legal privilege

within the meaning of the Act.

He may issue a warrant authorising a constable to enter and search those

premises and to seize any such evidence found there.'

507 Customs and Excise heeft bij een aantal gelegenheden een dergelijke aanvraag ingediend, zie

11 v Southwark Crown Court ex parte Sorsky Defries [ 19961 Crim. LR 195.
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Section 24 PACE 1984 bepaalt wanneer er sprake is van een arrestable offence: bij

delicten waarvan de strafbedreiging wettelijk is vastgesteld en bij delicten waarop

een maximale gevangenisstraf staat van vijf jaar. Daarnaast geeft section 24 (2)

een opsomming van wetten waarin delicten voorkomen die als 'arrestable offence'

moeten worden bestempeld. Dit is onder meer het geval bij de delicten uit section

1 (1) CELMA 1979. Ook deze bevoegdheden mogen alleen worden uitgegeven na aan-

wijzing van de UKCA ten gevolge van een verzoek.

Ingevolge section 7 (2) is de politierechter bevoegd om een dergelijke machtiging te

geven als hij ervan overtuigd is dat:

'a criminal proceedings have been instituted against a person in an overseas

country or that a person has been arrested in the course of a criminal

investigation carried on there;

b the conduct constituting the offence which is the subject of the proceedings

would constitute an arrestable offence, if it had occurred in any part of the

United Kingdom;

c there are reasonable grounds for suspecting that there is on the premises in

the United Kingdom occupied or controlled by that person evidence relating

to the offence other than items subject to legal privilege.'

Het uitleveren van documenten ten behoeve van buitenlandse opsporingsinstanties

is mogelijk onder een aantal wetten. Zo is het onder de Bankers' Books Evidence Act

(1879) mogelijk om bankrekeningen te inspecteren. Onder de Criminal Justice Act

1987 heeft de SFO de bevoegdheid om uitlevering van documenten te vorderen;

de PACE-powers kunnen ook worden ingezet. Het horen van getuigen is mogelijk

volgens de formele kanalen van CRIJICA 1990. Als er sprake is van ernstige fraude,

kan de UKCA de SFO aanwijzen om de 'section 2 powers' uit te oefenen; in andere

gevallen kan de UKCA een rechtbank aanwijzen die de verklaringen van de getuigen

in ontvangst neemt. Het horen van verdachten ten behoeve van rechtshulp is niet

mogelijk. Een uitzondering lijkt de spreekplicht die verdachten hebben (voordat ze

formeel in beschuldiging worden gesteld) onder de Criminal Justice Act 1987. De

waarde van deze spreekplicht voor de transnationale handhaving is beperkt. Een

verzoekende staat dient zich te verplichten om de gedwongen verklaringen niet te

gebruiken in de strafrechtelijke procedure.

Ten slotte zijn er enkele bevoegdheden, zoals de telefoontap, die niet kunnen

worden ingezet ten behoeve van de rechtshulp. Het valt te verwachten dat de

Engelse wetgeving op dit punt zal worden aangepast als de 'Ontwerp-Akte van

de Raad tot vaststelling van de Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp

in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie' van 14 juli 1999 in
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werking treedt.508 Ook is het bijvoorbeeld niet mogelijk om bankrekeningen te

bevriezen.

Section 1 CRITICA 1990 geeft procedurevoorschriften voor de kennisgeving aan

personen van een dagvaarding om in de verzoekende staat als verdachte of als

getuige te verschijnen en procedurevoorschriften voor de uitreiking van rechterlijke

beslissingen. De UKCA draagt er zorg voor dat de kennisgeving geschiedt door

betekening, via toezending over de post. Als de buitenlandse autoriteiten hierom

verzoeken, kan 'betekening in persoon' geschieden via uitreiking door hogere

politieambtenaren (section 1 (2)). Het derde lid van section 1 verklaart dat de

kennisgeving van gerechtelijke stukken niet kan worden geëffectueerd door een

rechtbank in het Verenigd Koninkrijk. In dit verband is de UKCA verplicht om de

kennisgeving vergezeld te laten gaan van een mededeling waarin de UKCA wijst

op de (strafrechtelijke) gevolgen in de verzoekende staat als aan de inhoud van de

kennisgeving geen gevolg wordt gegeven. Ingevolge section 1 (4) (b) is de UKCA

eveneens verplicht om in de bijgaande mededeling onder de aandacht van de

ontvangers van de gerechtelijke stukken te brengen dat hun rechten in de buiten-

landse strafzaak anders kunnen zijn dan de rechten en immuniteiten in een

Engelse strafzaak.

6.2.2 Verticale transnationale fraudebestrijding

Er zijn geen bepalingen in de Engelse douane- en belastingwetgeving over

samenwerking tussen nationale en communautaire autoriteiten.

6.2.3 Conclusie

Het probleem van de sfeerovergang dat zich in de continentale rechtsstelsels

voordoet, neemt in het Verenigd Koninkrijk een veel minder prominente plaats in.

Hierbij speelt het ontbreken van een conceptueel onderscheid tussen systemen van

rechtshandhaving een rol. Concepten als 'droit administratif pénal', 'Ordungswidrig-

keiten' en' bestuursstrafrecht' zijn dan ook wezensvreemd in het Engelse recht. Er

bestaan wel bestuurlijke handhavingsvarianten (compounding, civil penalties),

maar die worden niet als zodanig benoemd. Het ontbreken van een duidelijk

onderscheid tussen de systemen van handhaving (en tussen controle en opsporing)

heeft belangrijke consequenties voor de verschillende fasen van de (transnationale)

handhaving. Hoewel verschillende instanties bezig zijn met het verzamelen en

doorsturen van verzoeken om administratieve rechtshulp, ontbreken in het Engelse

recht net als in het Franse recht specifieke bepalingen over de inzet van controle-

508 0.1.2 september 1999, C 251/1. Zie in dit verband artikel 16 van het ontwerp aangaande het verzoek

om het aftappen van telecommunicatie.
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bevoegdheden ten behoeve van rechtshulp. Dit betekent dat alle (controle)bevoegd-

heden ingezet kunnen worden in het kader van de transnationale handhaving.

Verder zijn enkele bijzondere eigenschappen van Engelse procedures, zoals die in

verband met het bewijs, van grote invloed op de (effectiviteit) van de transnationale

fraudebestrijding. Dit raakt met name de bewijswaarde van in het buitenland ver-

kregen materiaal. Het toont aan dat de toepassing van eigen recht soms tot grote

problemen kan leiden, met name als dat gepaard gaat met specifieke eisen.



7

Rechtsvergelijkende conclusies

A.H. Klip en J.A.E. Vervaele

7.1 Supranationale normen voor administratieve en strafrechtelijke

samenwerking

7.1.1 Normering van horizontale samenwerking

Europa is inmiddels rijk aan samenwerkingsinstrumentarium, zelfs in die mate dat

een geautomatiseerd kennissysteem nodig is om door de bomen het bos nog te zien.

Dit systeem bestaat inmiddels in Nederland voor de belangrijkste instrumenten

inzake rechtshulp in strafzaken (Kennissysteem Rechtshulp in Strafzaken, KRIS). Een

kennissysteem dat zowel de wederzijdse administratieve bijstand als de rechtshulp

in strafzaken meeneemt, is nog niet voorhanden maar lijkt zeer wenselijk. Die

rijkdom aan instrumentarium is op zichzelf evenwel nog geen garantie voor een

coherent en homogeen samenwerkingssysteem in de Europese ruimte. De supra-

nationale normering van de rechtshulp in strafzaken is traditioneel ontwikkeld in

de schoot van de Raad van Europa (met de Benelux als voorbeeld). Vanaf de jaren

tachtig en vooral negentig is de behoefte gevoeld om met een kleinere groep staten

die samenwerking verder uit te diepen. Dit is gebeurd in het kader van de Schengen-

overeenkomsten, in het kader van de Europese Politieke Samenwerking en in het

kader van de derdepijlersamenwerking op het gebied van justitie en Binnenlandse

Zaken (Verdrag van Maastricht). De Schengen-samenwerking is een belangrijke

aanwinst. De politiële rechtshulp is als samenwerkingsvorm erkend en genormeerd.

De rechtstreekse justitiële rechtshulp is de regel geworden en enkele klassieke

fiscale excepties zijn voor BTW, douanerechten en accijnzen onmogelijk geworden.

De samenwerking in het kader van de derde pijler is veelbelovend, zeker gezien de

Napels 11-douaneovereenkomst en het verdrag voor wederzijdse rechtshulp.509 Beide

conventies zijn een belangrijke stap vooruit, aangezien zij rekening houden met de

evolutie van de telecommunicatie en de uitbouw van de nieuwe (proactieve) onder-

zoekstechnieken. Het is evenwel nog wachten op de ratificatie en inwerkingtreding

van beide conventies. Inmiddels is de derde pijler omgedoopt in het'Verdrag

509 De Napels 11-douaneovereenkomst dient nog geratificeerd te worden.
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Schema 4 Overlap tussen bijstand en rechtshulp

WAB RHS

WAB = Wederzijdse administratieve bijstand

RHS = Rechtshulp in strafzaken

van Amsterdam tot politiële en justitiële samenwerking in strafzaken' en is het

Schengen-acquis in het Verdrag van Amsterdam geïntegreerd510. In ieder geval is

daarmee ook de rechtsgrondslag gecreëerd voor operationalisering van de trans-

nationale samenwerking via het uitbouwen van transnationale teams. De spin-off

van deze verdieping van de samenwerking tussen de vijftien EU-lidstaten richting

partijstaten bij de Raad van Europa loopt via diverse wegen. In de eerste plaats

omvat het acquis communautaire voor de kandidaat-EU-lidstaten tevens het

derdepijleracquis, ook al is dat nog niet in werking voor alle lidstaten. Ten

tweede werkt de Raad van Europa aan een tweede protocol bij het Europees

rechtshulpverdrag, dat behoorlijk spoort met het rechtshulpverdrag van de

derde pijler.

De supranationale normering van de wederzijdse administratieve bijstand met

betrekking tot handhavingsaspecten is pas de afgelopen twintig jaar ontwikkeld in

liet kader van de Europese Gemeenschap. Ook al waren er duidelijke aanknopings-

punten in het internationale recht (Benelux, Napels 1-conventie, WABB-Verdrag), de

verdieping ervan heeft zich ontwikkeld in het gemeenschapsrecht, gedicteerd door

de behoeften van de afzonderlijke beleidsterreinen. Om die reden is er instrumen-

tarium ontwikkeld voor de wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken en

landbouwzaken enerzijds en in fiscalibus anderzijds. Hierbij is, en dat is historisch

verklaarbaar, wel degelijk sprake van gescheiden kokers. Het valt te bezien of de

nieuwe artikelen in het Verdrag van Amsterdam over administratieve samenwerking

en douanesamenwerking gebruikt zullen worden om die verkokering te doorbreken.

Het administratieve en strafrechtelijke instrumentarium is dus in uiteenlopende

gremia los van elkaar ontwikkeld. Dit heeft tot consequentie dat de overlappingen

510 Ook al dient hierbij ogenblikkelijk te worden aangetekend dat niet alle lidstaten (volop) participeren in

het Schengen-acquis en dat ook niet-lidstaten in Schengen participeren.



Rechtsvergelijkende conclusies 263

Schema 5 De scheiding eerste pijler - derde pijler bij douanetaken

Communautaire

douane
-voorschriften

landbouw

DIS/CIS

Niet-communautaire

douane-aangelegenheden

WAB 515/97

RH Napels II

WAB Napels II

RH Napels II

DIS: Douane informatiesysteem

CIS: Customs information system

en dwarsverbanden tussen beide systemen (zie schema 4) niet in de normering

zijn meegenomen. Historisch was daar waarschijnlijk ook minder aanleiding voor,

omdat het heffingstraject en het strafrechtelijke handhavingstraject behoorlijk van

elkaar gescheiden waren. Maar met name door de sterke ontwikkeling van het

punitieve bestuursrecht, ook in fiscale en douanezaken, is die behoefte sterk

toegenomen. Zowel het administratieve als het strafrechtelijke instrumentarium

heeft daarop ingespeeld door zich open te stellen voor het punitieve bestuurstraject.

Dit heeft tot gevolg dat het doel van de samenwerking een grote overlap vertoont.

Voorts betekent de opkomst van politiële samenwerking dat de samenwerking op

een eerder moment in (straf)procedures plaatsvindt, soms nog in een fase waarin

niet duidelijk is hoe de zaak zich zal ontwikkelen.

In de Unie speelt de institutionele scheiding tussen de eerste pijler (communautair

recht) en derde pijler (politiële en justitiële samenwerking in strafzaken) ook een

complicerende rol. De institutionele opdeling zorgt ervoor dat in de derde pijler

instrumenten worden ontwikkeld die een dubbel doel dienen: de wederzijdse

administratieve bijstand voor niet-communautaire materies én de justitiële

samenwerking in strafzaken voor communautaire en niet-communautaire materies

(zie schema 5). De Napels 11-douaneconventie is daarvan een uitstekend voorbeeld,

aangezien ze zowel niet-communautaire als communautaire taken van de douane

afdekt. Dit leidt tot weinig transparante normering, met tal van afstemmings-

problemen.

Ook de ontwikkeling op het terrein van de rechtshulp in strafzaken vergt de nodige

aandacht. Dat de rechtstreekse samenwerking tussen justitiële autoriteiten de

regel is geworden in plaats van de koninklijke weg, is toe te juichen. Maar in het

rechtshulpverdrag van de derde pijler, in het bijzonder in artikel 16, wordt duidelijk
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hoeveel gedaanten de erkende justitiële rechtshulpautoriteit kan aannemen. Dat

gaat van justitiële autoriteiten (Openbaar Ministerie, rechter-commissaris) tot

politie, douane, administratieve autoriteiten en centrale autoriteiten binnen het

departement van Justitie. Het klassieke, organieke criterium van de 'justitiële

autoriteit' is uitgespreid over een waaier aan handhavingsorganen die bij bepaalde

rechtshulpinstrumenten een rol kunnen spelen. Door het feit dat ook niet-rechter-

lijke autoriteiten in de voorfase of beginfase van de strafprocedure als 'erkende

autoriteit ' kunnen optreden, zijn de klassieke waarborgen van de justitiële rechts-

hulp in strafzaken, traditioneel verbonden met het Openbaar Ministerie of de

rechter-commissaris, deels uitgehold.

Tot slot is de vraag in welke mate de rechtshulp in strafzaken en de wederzijdse

administratieve bijstand nog steeds kunnen worden geconceptualiseerd vanuit de

filosofie van staat-staatsamenwerking. Zo heeft de mogelijkheid om transnationale

operationele teams of joint investigation teams op te zetten met justitiële experts,

douane-experts en politie-experts uit diverse lidstaten en uit supranationale organi-

saties vergaande consequenties. De rechtshulp heeft niet meer ten doel bewijs aan

te dragen voor de procedure in de verzoekende staat. De rechtshulp heeft hier ten

doel bewijs te verkrijgen in de Europese ruimte, waarbij vanuit het oogpunt van

proceseconomie één staat als jurisdictieforum voor het team wordt gekozen.

Tevens illustreert deze rechtshulpvorm de groeiende interactie met de politie-

samenwerking, de administratieve samenwerking en de douanesamenwerking.

7.1.2 Normering van verticale samenwerking en operationele bevoegdheden

voor de Unie

Tot op heden beschikt noch de Europese Commissie, noch de antifraude-eenheid

OLAF, noch Europol over operationele opsporingsbevoegdheid. Dit is an sich geen

argument om ze niet als erkende autoriteit voor de rechtshulp te erkennen. Ze zijn

evenwel geen erkende autoriteit, omdat de rechtshulpinstrumenten tot op heden

alleen staten als partijen kennen en omdat de staten in hun nationale regeling even-

min hebben voorzien dat de Commissie, Unie of organen ervan kunnen optreden als

autoriteiten die rechtshulp vragen of verlenen. Zelfs de toekenning van opsporings-

bevoegdheid aan OLAF en/of aan Europol zou hieraan niets wijzigen. Aangezien het

Verdrag van Amsterdam op dit punt geen juridische vernieuwingen heeft doorge-

voerd, vallen op dit terrein geen nieuwe ontwikkelingen te verwachten. Wel biedt

dit verdrag de ruimte voor Europol om binnen afzienbare tijd uit te groeien tot

een organisatie met operationale politiebevoegdheden. Met de wetenschap in het

achterhoofd dat de Europese Commissie en OLAF een coórdinatiebevoegdheid

hebben die zich ook uitstrekt tot de handhaving van het communautaire recht,

is het opvallend dat die bevoegdheid niet of slechts zeer sporadisch wordt uitge-

werkt. Zo is de coordinatie van OLAF met betrekking tot transnationaal onderzoek,
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inclusief rechtshulp, een feit. In de derde pijler is wel juridisch vorm aan die coor-

dinatie gegeven, door de uitwerking van het justitieel netwerk en de verbindings-

magistraten.
Op het vlak van operationele toezichtsbevoegdheden ligt het verhaal duidelijk

anders. De Europese Commissie heeft belangrijke toezichtsbevoegdheden in de

lidstaten, ook bij burgers en bedrijven. Zij kan niet alleen aan de lidstaat vragen om

onderzoekshandelingen uit te voeren maar aan die handelingen ook deelnemen, zij

het onder het gezag van de nationale toezichthouder. Bovendien kan OLAF, onder

strikte voorwaarden, zelfstandig onderzoekshandelingen uitvoeren in het kader van

de strijd tegen EG-fraude. Kortom: de Europese Commissie en OLAF zijn erkende

autoriteiten voor de wederzijdse administratieve bijstand. Opvallend is evenwel

dat het fiscale terrein (BTW, accijnzen, directe belastingen) - anders dan de douane-

rechten en landbouwheffingen - is uitgezonderd van die evolutie. In fiscalibus

heeft de Europese Commissie een zeer bescheiden rol. Dit is een uitvloeisel van de

houding van de lidstaten, die de nationale soevereiniteit in fiscalibus sterk hebben

verdedigd. In tegenstelling tot de exclusieve bevoegdheid inzake de douane-unie is

de fiscaliteit dus in sterke mate een nationale bevoegdheid gebleven en wordt er bij

BTW zelfs gesproken van'afdracht aan de Unie' en niet van (gedeeltelijk) eigen

inkomsten van de Unie. Een ander opvallend punt is dat de communautaire regel-

geving voor verticale samenwerking inzake douane en landbouw rekening houdt

met het feit dat een onderzoek in loco als toezicht kan starten en als opsporing

kan eindigen. De communautaire regelgeving houdt rekening met het feit dat de

autoriteiten in bepaalde lidstaten zowel toezichthouder als opsporingsorgaan

zijn. In die gevallen hebben de communautaire inspecteurs het recht om aan het

opsporingsonderzoek deel te nemen, behalve als het gaat om handelingen die

specifiek zijn voor strafvordering. In ieder geval hebben ze toegang tot de infor-

matie die uit het opsporingsonderzoek is verkregen.

Tot slot is de vraag welke rol supranationale handhavingsorganen als Europol511

en OLAF512 zullen spelen bij nieuwe operationale rechtshulpvormen als de trans-

nationale operationele teams of joint investigation teams, en door wie en op welke

wijze het rechterlijk toezicht zal worden uitgeoefend.

511 Zie artikel 30 Unie-Verdrag van Amsterdam.

512 Momenteel is hiervoor geen verdragsbasis aan te wijzen, maar de besluitvorming over de status en

bevoegdheden van OLAF is nog niet afgerond. Bovendien valt te bezien welke ontwikkelingen te

verwachten zijn in het kader van de volgende Intergouvernementele Conferentie ter voorbereiding van

het Verdrag van Parijs.
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Aan het onderzoek waarvan in deze bundel verslag wordt gedaan, liggen elf onder-

zoeksvragen ten grondslag (zie hoofdstuk 1). De eerste negen vragen worden in de

rest van dit hoofdstuk beantwoord, op grond van de landenanalyses in de vorige

hoofdstukken. Vraag 10 en 11 (over knelpunten en oplossingsrichtingen) komen in

hoofdstuk 8 aan bod. De onderzoeksvragen zijn hieronder steeds gecursiveerd.

Op welke wijze is in de (vier) EU-lidstaten de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke

handhaving van regelgeving op het gebied van douane-, landbouw- en fiscale

voorschriften geregeld? Analyse van wetgeving, jurisprudentie en doctrine.

Frankrijk

Het materiële recht is wat betreft de fiscaliteit in Frankrijk geregeld in een omvang-

rijke wetgeving: CGI, LPF en een groot aantal uitvoeringsbesluiten. De belasting-

wetgeving combineert voor de handhaving een fiscale en een strafrechtelijke weg,

die naast elkaar kunnen worden gehanteerd (geen una via). De fiscale weg bestaat

uit transactie, boetes en een fiscale amnestie. De strafrechtelijke uit geldboetes,

gevangenisstraffen en maatregelen. In de praktijk wordt alleen zware fiscale fraude

strafrechtelijk vervolgd. De burger is verplicht om belastingaangifte te doen. Boven-

dien zijn er verplichtingen om aan verzoeken om inlichtingen te voldoen en om

onderzoeken toe te laten (droit de vérification, droit d'enquête, droit d'investigation).

Strafbepalingen zijn zowel te vinden in de fiscale wetgeving als in de Code Pénal

(algemene valsheids- en bedrogsdelicten).

De belastingdienst en de douanedirectie vormen verschillende directies van het

ministerie van Financiën. De douane en de belastingdienst hebben een gedeelde

bevoegdheid terzake van de BTW en de accijnzen. Wat betreft de landbouwrechte-

lijke aspecten is de douane verantwoordelijk op grond van de douanewetgeving.

Het materiële douanerecht is communautair, terwijl de douanehandhaving (CD)

nationaal is gebleven. De bevoegdheden op landbouwterrein zijn toebedeeld aan de

douaneadministratie, en de internationale samenwerking terzake verloopt via het

douane-instrumentarium. Ook de Franse douane beschikt over tal van controle-

bevoegdheden (droit d'investigation, droit de saisie, droit de retenue). De laatste

twee zijn dwangmiddelen maar worden niet als opsporingsmiddel aangemerkt. Het

douanerecht wordt uitsluitend strafrechtelijk gehandhaafd. Dat verhindert tevens

in de meeste gevallen eventuele una-viaproblemen. Er bestaan transactiebevoegd-

heden, en zware overtredingen worden vervolgd. Administratieve boetes bestaan

niet in het Franse douanerecht. De CD bevat délits en contraventions die afwijkend

van de Code Pénal zijn gedefinieerd. Het onderscheid tussen délits en contra-
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ventions hangt niet samen met de vraag of er opzet in het spel is maar met de vraag

of er sprake is van verboden goederen.

In Frankrijk is de sterke scheiding tussen administratie en justitie opvallend. Het

justitiële apparaat dient traditioneel de individuele vrijheden van de burger tegen-

over de uitvoerende macht te beschermen. Daarom zijn administratieve inspectie-

diensten (zoals de belastingdienst en douane) niet voorzien van strafvorderlijke

opsporingsbevoegdheden. Voor het gebruik van dwangmiddelen dient verlof te

worden gevraagd van een rechterlijke autoriteit. Wel bestaan er detacheringen van

agenten van de gerechtelijke politie bij de DNRED die over deze bevoegdheden

beschikken. Inmiddels is de DNRED door een recente hervorming belast met

gerechtelijke bevoegdheid, zij het uitsluitend voor douanerechten, belastingen en

vervalsing van merkartikelen. De DNRED kan een klacht bij het Openbaar Ministerie

neerleggen om vervolging te bewerkstelligen. Er is in Frankrijk een apart Tribunal

de Grande Instance inzake economisch en financieel strafrecht. Er is daarentegen

geen speciale belastingrechter.

Er bestaat in Frankrijk geen heldere wettelijke structuur voor de samenwerking

tussen verschillende nationale diensten. Desalniettemin wordt er samengewerkt.

Wel bepaalt artikel R 165 CPP dat alleen het Openbaar Ministerie kan oordelen over

de opportuniteit van uitwisseling van gegevens uit strafrechtelijke bron. In het

reguliere strafrecht zijn er uitdrukkelijke bepalingen die de geheimhouding van het

vooronderzoek verordonneren. Op fiscaal en douanegebied zijn enkele uitzonde-

ringen voorzien: op initiatief van het Openbaar Ministerie, verplichte melding voor

het Openbaar Ministerie bij fiscale fraude of douanefraude, en inzage door de fiscale

administratie ter griffie. Deze uitzonderingen dekken echter niet het gehele veld

van informatieverstrekking van de justitiële autoriteiten aan de administratie. De

verschillende (niet-justitiële) administraties kunnen onderling vrijelijk informatie

uitwisselen. Strafrechtelijke autoriteiten hebben over het algemeen toegang tot

stukken van de administratie.

Nederland

In Nederland is het materiële recht voor terzake doende belastingen opgenomen

in de Wet OB en de Awr. Voor de douane zijn de Douanewet en de Awr van belang.

Voor landbouwheffingen geldt de Douanewet en voor landbouwrestituties zijn de

In- en uitvoerwet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving relevant. De

Awr voorziet in bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving ten behoeve van BTW-

overtredingen. Niet of niet tijdig voldoen aan de informatieverplichtingen die uit de

Awr voortvloeien, wordt met een tweesporensysteem gesanctioneerd. Deze hand-

having, inclusief opsporing en vervolging, behoort tot het terrein van belasting-

ambtenaren. Als beide systemen hanteerbaar zijn, zijn er una-viabepalingen.

Ingevolge de Awr mag de belastinginspecteur een bestuurlijke boete opleggen.
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Daarnaast is er een strafrechtelijk traject met inkeer- en una-viabepalingen. Trans-

actie is in het kader van bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten alleen mogelijk

door de Rijksbelastingdienst (niet door het Openbaar Ministerie).

De strafbepalingen uit de Awr zijn in het douanerecht niet van toepassing. Wel de

bepalingen over boeteoplegging. Er is echter geen inkeermogelijkheid. Aanvullende

boetebepalingen en strafbepalingen zijn opgenomen in de Douanewet, waarbij ook

una via is geregeld. Het complete strafrechtelijke traject kan worden afgelopen. Op

het terrein van de landbouw is het douanehandhavingsregiem van toepassing op

de heffingen in EOGFL-verband. Dat geldt evenzeer voor de restituties, maar daar

speelt ook de WED een bescheiden rol. Bepalingen van het commune strafrecht zijn

op alle terreinen toepasbaar. Zowel in douane- als in fiscale zaken staat tegen de

boeteoplegging beroep open bij de rechter, in verband met de in artikel 6 EVRM

gestelde eisen.

Ambtenaren van de belastingdienst hebben een breed palet aan bevoegdheden:

heffing, controle, inning en opsporing. Zij kunnen onder gezag van de inspecteur

controlebevoegdheden uitoefenen. Onder omstandigheden zijn zij ook bevoegd

tot boeteoplegging en hebben zij zeggenschap over de beslissing om al dan niet te

vervolgen. De directie Douane is onderverdeeld in zeven douanedistricten. Voorts

bestaan er enkele gespecialiseerde eenheden. De controlebevoegdheden van de

Douanewet zijn gegeven aan de hoofden van de eenheden en andere door de

minister aangewezen ambtenaren. Terzake van landbouw zijn douaneambtenaren

en AID-ambtenaren controlebevoegd. De FIOD is in het bijzonder belast met de

fraudebestrijding, zowel op het terrein van de belasting als van de douane, en

beschikt over een algemene opsporingsbevoegdheid voor in dit verband relevante

strafbare feiten. Bij de opsporings- en vervolgingsbeslissing is zowel de belasting-

dienst als het Openbaar Ministerie betrokken.

De verplichtingen in fiscalibus voor de burger kunnen in Nederland worden onder-

scheiden in de aangifteplicht en bijkomende verplichtingen. Bij de bijkomende

verplichtingen gaat het onder andere om de informatieverplichting (actief en

passief), om toegangverlening, om de bewaarplicht voor administratieplichtigen en

om de factureerplicht voor ondernemers. Er kunnen punitieve sancties volgen op

niet-nakoming van deze verplichtingen. Bij niet-nakoming van bepaalde verplich-

tingen kan een omkering van de bewijslast worden toegepast. Dit is bijvoorbeeld het

geval ten aanzien van de factureerplicht van de ondernemer bij omzetbelasting; de

ondernemer moet dan bewijzen dat de belastingaanslag onjuist is.

Ook voor douanerechten bestaat een algemene aangifteplicht, en onder omstan-

digheden een administratie- en bewaarplicht op de voet van de Awr. Gezien het

karakter van het douanerecht zijn er op dit terrein nog enkele bijzondere bevoegd-

heden, zoals onderzoek van vervoermiddelen, monsterneming en onderzoek aan
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het lichaam. Ook hier zijn punitieve sancties mogelijk als de verplichtingen niet

worden nagekomen.

In Nederland berusten controle- en opsporingsbevoegdheden in een aantal gevallen

bij dezelfde ambtenaren. Controleverplichtingen blijven bestaan, ook als er al

sprake is van een opsporingsonderzoek. Op grond van rechtspraak van de Hoge

Raad geldt de wettelijke fiscale medewerkingsplicht in het kader van controle voor

een verdachte, mits daarbij de aan de verdachte toekomende waarborgen in acht

worden genomen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de verdachte moet worden mee-

gedeeld dat hij niet verplicht is om te antwoorden op vragen. Voorzover tengevolge

van controleverplichtingen verkregen materiaal onafhankelijk van de wil van

verdachte bestaat, kan dergelijk materiaal ook in een strafzaak worden gebruikt. De

Hoge Raad heeft daarop de beperking aangebracht dat controlebevoegdheden niet

uitsluitend gehanteerd mogen worden voor een opsporingsdoel.

De geheimhoudingsplicht die op ambtenaren van de belastingdienst rust, geldt niet

als informatie wordt verstrekt ten behoeve van uitvoering van de belastingwet. De

strafrechtelijke vervolging van bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten valt

eveneens onder de uitvoering van de belastingwet. Naar Nederlands recht bestaat

er geen bezwaar tegen het gebruik van opsporingsgegevens in de fiscale procedure,

zij het dat dit soms alleen na toestemming mogelijk is.

Engeland en Wales

In Engeland en Wales vormen het douanerecht en fiscale recht geen afgebakend

rechtsgebied. Ze worden grofweg aangeduid als 'ordeningsrecht' (regulatory law).

Het strafprocesrecht is accusatoir van aard. Voorts is van belang dat er in Engeland

en Wales geen centraal Openbaar Ministerie is. De CPS speelt uitsluitend een rol bij

de vervolging van bepaalde delicten. Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd

voor de vervolging door de politie, de vakdepartementen (bijvoorbeeld Customs

and Excise) en zelfs door private personen. Een ander belangrijk kenmerk van het

Angelsaksische systeem is dat het de nadruk legt op jurisprudentiële bronnen.

Precedenten zijn een belangrijke maatstaf bij de beoordeling van nieuwe gevallen.

De belangrijkste douanebepalingen zijn te vinden in CEMA 1979. De werkingssfeer

van CEMA 1979 is zeer ruim. Hieronder vallen de uitvoering en handhaving van het

communautaire douanerecht, de landbouwheffingen en de handhaving van BTW-

delicten. Materieel recht inzake BTW-delicten is terug te vinden in VATA 1994. Voor

de handhaving in fiscalibus bevat VATA 1994 ook enkele belangrijke bepalingen. Voor

het douanerecht is de Finance Act 1994 van groot belang. Deze wet breng het pakket

aan toezichts- en opsporingsbevoegdheden inzake douanerechten en landbouw-

heffingen meer in overeenstemming met de bevoegdheden inzake BTW-heffingen

en accijnzen. Strafrechtelijk is met name PACE 1984 van groot belang. In deze wet

worden algemene opsporingsbevoegdheden toegekend aan de politie en een aantal

ambtenaren, onder andere aan douaneambtenaren. Het betreft hier bevoegdheden
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als inbeslagname, uitlevering van documenten, huiszoeking, doorzoeking van

voertuigen, onderzoek aan lichaam en kleding van personen (ook na inverzekering-

stelling), aanhouding van personen, en de telefoontap.

HM's Customs and Excise is - onder gezag van het ministerie van Financiën - belast

niet toezicht op de naleving van douanerecht, landbouwheffingen, accijnzen en

BTW-heffingen. Customs and Excise is daarnaast belast met de controle op alle

exportsubsidies en met de opsporing en vervolging van delicten waarvoor deze

instelling controlebevoegdheden uitoefent. Het bevoegdhedencomplex is zeer ruim

en varieert van het betreden van plaatsen ter inspectie tot huiszoeking doen zonder

voorafgaande rechterlijke machtiging. Deze machtiging staat bekend als de writ of

assistance. Ook de SFO heeft bijzonder ruime opsporingsbevoegdheden terzake van

complexe transnationale fraude, op grond van de Criminal Justice Act 1987. Berucht

zijn de section 2 powers. Deze bevoegdheden verplichten zowel verdachten als niet-

verdachten om mondelinge inlichtingen te geven en documenten te overleggen.

Het ontbreekt in het Engelse recht aan een conceptueel onderscheid tussen

toezichts- en opsporingsbevoegdheden. Een aantal autoriteiten (Customs and

Excise) beschikt over beide bevoegdheden. De problemen die zich als gevolg hiervan

kunnen voordoen op het gebied van de sfeerovergang tussen toezicht en opsporing

komen aan het licht in de bekende Saunders-zaak, die uiteindelijk leidde tot een

arrest van het EHRM. Sommige bevoegdheden zijn afhankelijk gesteld van een

bepaalde graad van verdenking. Dat kunnen ook bevoegdheden zijn die gericht zijn

op inspectie. Bevoegdheden als de die om plaatsen te betreden en inzagebevoegd-

heden kunnen plaatsvinden op grond van de Finance Act 1994 (douanerechten en

landbouwheffingen) en CEMA 1979 (accijnzen). VATA 1994 geeft een gelijk pakket

aan bevoegdheden terzake van BTW-delicten. Opsporingsbevoegdheden kunnen

in de regel uitsluitend worden aangewend na verlof van een rechter. Het gaat hier

om inbeslagname, het staande houden en onderzoeken van personen, aftappen,

onderzoek aan kleding en lichaam, aanhouding en het horen van getuigen en

verdachten.

Het Engels recht kent een vorm van sanctionering die kan worden vergeleken met de

bestuurlijke transactie in Nederland. Door middel van de betaling van een geldsom

wordt afgezien van verdere strafrechtelijke vervolging. Deze bevoegdheid bestaat

inzake BTW en accijnzen. Beroep tegen deze boetes staat open via de civielrechte-

lijke weg, bij de zogeheten VAT Tribunals. Voorts heeft Customs and Excise de be-

voegdheid om civil penalties op te leggen, in fiscalibus en voor accijnzen. Ook hier

is beroep mogelijk bij de VAT Tribunals. Bij het opleggen van civil penalties geldt

een cumulatieverbod: cumulatie van strafrechtelijke veroordeling en civil penalties

is niet toegestaan. De SFO tot slot, kan gegevens verstrekken aan bestuurlijke

autoriteiten op grond van de Criminal Justice Act 1987.
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Duitsland

In Duitslandis de centrale wet op het terrein van de belastingen de AO, die gelding

heeft op bonds- en landsniveau. Daarnaast zijn nog het UStG (voor BTW) en het

MOG (landbouwheffingen) van belang. De AO geldt niet alleen voor deze twee

wetten maar ook voor het CDW. Het ZVG regelt de taken van douaneautoriteiten

en hun bevoegdheden. De Zollverordnung bevat regels met betrekking tot toezicht

op het binnen of buiten het douanegebied brengen van goederen. Voorts bevat ze

uitvoeringsregels van het ZVG.

Strafbare feiten met betrekking tot EG-inkomsten zijn in het fiscale strafrecht op-

genomen (AO), strafbare feiten met betrekking tot EG-uitgaven in het Strafgesetz-

buch. Enkele overtredingen uit de AO en het MOG kunnen als Ordnungswidrigkeit

niet een boete worden afgedaan. De Ordnungswidrigkeiten zijn in het Duitse belas-

tingrecht echter van weinig gewicht. De structuur van de Duitse belastingdienst

toont de trekken van een federale staat. Bondsautoriteiten zijn belast met douane,

accijnzen, importheffingen en EG-heffingen. Alle andere belastingen worden op

landsniveau gehandhaafd. Het FVG regelt de organisatie hiervan. Op lokaal niveau

zijn de Hauptzoll^mter belast met de uitvoering van de douanewetgeving, bonds-

accijnzen, importheffingen en het EG-toezicht inzake douane. De Finanz^mter doen

de belasting, met uitzondering van de belastingen waarmee de Hauptzollamter zijn

belast.

Het Duitse belastingrecht legt de autoriteiten een ambtshalve onderzoeksplicht op.

De burger is op zijn beurt verplicht om mee te werken aan het onderzoek van de

belastingautoriteiten. De autoriteiten kunnen inlichtingen en inzage in stukken ver-

langen en kunnen plaatsen betreden. Bij ondernemingen kan ook ter plaatse worden

doorzocht (Auf?enpriifung). De Aul3enprufung is met name bedoeld als routine-

matige doorlichting van (met name) een bedrijf, maar kan ook worden ingezet om

belastingovertredingen te achterhalen. Er bestaat een algemene douanetoezicht-

bevoegdheid (zollamtliche Uberwachung). De ambtenaren van de Finanzbehórde

beschikken over een Nachschau-bevoegdheid om eigen onderzoeken en waar-

nemingen te verrichten. Op aanvraag moeten burgers hun de verlangde documen-

ten tonen. Politieambtenaren en de Steuerfahndung kunnen in beginsel het gehele

strafvorderlijke opsporingsinstrumentarium aanwenden, voorzover het gaat om

strafbare feiten. Voor bepaalde dwangmiddelen is tussenkomst van een rechterlijke

autoriteit vereist.

In het Ordnungswidrigkeitenrecht komen enkele bevoegdheden die op grond

van de StPO aan het Openbaar Ministerie toekomen nu toe aan de bestuursorganen.

Naast deze mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen, is er ook nog een

vorm van buitengerechtelijke afdoening. Het Openbaar Ministerie kan op grond

van § 398 AO afzien van vervolging bij belastingontduiking en -heling wanneer

het een gering feit betreft of als het algemeen belang niet met vervolging wordt
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gediend. In § 32 ZVG is nog een bijzondere buitengerechtelijke afdoening geregeld

voor strafbare en beboetbare douanefeiten in het kader van het grensoverschrijdend

reisverkeer. Voor zeer geringe Ordnungswidrigkeiten bestaat tot slot nog het Ver-

warnungsverfahren, dat met een waarschuwingsboete kan worden afgesloten. In

de praktijk is evenwel de mogelijkheid van § 153a StPO het belangrijkste (vorlaufige

Einstellung).

De belastingrechtspraak is in handen van de Finanzgerichte, met als hoogste

rechter het Bundesfinanzhof. Met de strafrechtspraak zijn het Amtsgericht,

Landesgericht, Oberlandesgericht en Bundesgerichtshof belast. Bij de Landes-

gerichte zijn economische kamers ingericht. Strafbare belastingfeiten worden

berecht voor de Wirtschaftskammer des Amtsgerichtes (§ 391 AO).

De belastingautoriteiten (niet de Steuer- en Zollfahndung) kunnen een Strafbefehl

aanvragen als het onderzoek voldoende gegevens heeft opgeleverd om een openbare

aanklacht uit te brengen. De Strafbefehlprocedure is eenvoudig: er vindt geen

Hauptverhandlung plaats. Het BuEgeldbescheid (Ordnungswidrigkeiten) wordt

door het bestuursorgaan vastgesteld. Er bestaat de mogelijkheid van bezwaar.

Op grond van het MOG kan het Openbaar Ministerie de Hauptzoll^mter en

Zollfahndungsamter opsporingsonderzoek op het terrein van de vermelde wet

laten uitvoeren.

In het Duitse recht moeten drie procedures op elkaar worden afgestemd: de proce-

dure voor vaststelling van de belastingschuld, de strafprocedure en de bestuurlijke-

boeteprocedure. Het belastingonderzoek en de strafprocedure kunnen parallel

lopen, op grond van de AO. Om dubbele procedures te vermijden, is de opsporing

van bepaalde strafbare feiten toebedeeld aan belastingautoriteiten (Steuerstaats-

anwaltschaften) in plaats van aan het Openbaar Ministerie. Wel kan het Openbaar

Ministerie de zaak op elk gewenst moment naar zich toetrekken, en dat zal het zeker

doen als er zwaardere middelen dienen te worden ingezet. De strafprocedure kan

worden geschorst in afwachting van de afronding van de fiscale procedure.

Het verschil tussen de procedures is van groot belang voor de betrokken burger. In

de eerste procedure is hij verplicht om mee te werken, maar in strafprocedures heeft

hij een zwijgrecht.

Vanaf het moment dat de strafprocedure begint, dient de verdachte op zijn zwijg-

recht te worden gewezen. Op dat moment eindigt ook de inkeermogelijkheid inzake

belastingen. De verdachte mag dan niet meer worden gedwongen om bewijs tegen

zichzelf te leveren. Wel bestaat er een omkering van de bewijslast bij de vaststelling

van de belastingschuld.

De geheimhoudingsplicht is in Duitsland gekoppeld aan het grondrecht op infor-

mationelle Selbstbestimmung. Gegevens mogen echter worden uitgewisseld voor-

zover dit dienstig is voor bestuurlijke procedures, strafprocedures en boeteproce-

dures. Wat betreft de onderlinge contacten is het volgende van belang. Naar Duits

recht wordt onderscheid gemaakt tussen Amtshilfe en Rechtshilfe. Dit heeft zowel
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nationale implicaties (Amtshilfe heeft bijvoorbeeld een grondwettelijke basis) als

internationale.

De Duitse belastingautoriteiten kunnen als plaatsvervanger van het Openbaar

Ministerie optreden. Als het Openbaar Ministerie zelf de regie voert, kunnen deze

belastingautoriteiten worden belast met onderzoek. De belastingautoriteiten

beschikken in grote lijnen over dezelfde rechten en plichten als de politie. De

Steuer- en Zollfahndung hebben de bevoegdheid om de belastingschuld vast te

stellen die samenhangt met fiscale strafbare feiten die zij opsporen.

7.3 De inrichting van de horizontale en verticale samenwerking in de

lidstaten

Op welke wijze is in de (vier) EU-lidstaten de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke

horizontale handhavingssamenwerking tussen de bestuurlijk en justitiële autoriteiten

geregeld? Analyse van wetgeving, jurisprudentie en doctrine.

Frankrijk

Het Franse recht inzake administratieve en strafrechtelijke samenwerking is over

het algemeen op dezelfde wijze vormgegeven als de samenwerking tussen nationale

diensten. In fiscalibus is de samenwerking onder voorbehoud van geheimhouding

geregeld. Geconcludeerd mag worden dat alle reguliere controlebevoegdheden

ter beschikking staan voor de uitvoering van buitenlandse verzoeken. Uitvoering

vindt plaats door het subdirectoraat fiscale controle CF op basis van de geheime

Guides d'assistance administrative. In het douanerecht bestaan enkele specifieke

bepalingen. Niet mogelijk is de huiszoeking. Voor het overige zijn er geen algemene

weigeringsgronden. De DNRED is verantwoordelijk voor de bijstand. Frankrijk

beschikt over douaneattachés in het buitenland. De ambtenaren van de DNRED

opereren onder het gezag van het Openbaar Ministerie en zijn van belang bij de

uitvoering van rechtshulpverzoeken van het buitenland. De douaneambtenaren

kunnen uitsluitend als expert optreden bij rogatoire commissies. De strafrechtelijke

samenwerking is vrij eenvoudig geregeld. Wel is het zo dat internationaal min of

meer dezelfde bevoegdheden van toepassing zijn als nationaal.

Nederland

In het kader van administratieve bijstand regelt in Nederland een aparte wet (WIB)

de wijze en voorwaarden waarop de fiscus met het buitenland informatie uitwisselt.

De WIB ziet niet op douanezaken. Inlichtingenverstrekking is uitsluitend mogelijk

als een verdrag of het gemeenschapsrecht daartoe verplicht. De vier vormen van

inlichtingenverstrekking op grond van de WIB: op verzoek, automatisch, spontaan

en het verlenen van ambtelijke bijstand. Alle nationale controlebevoegdheden

kunnen worden toegepast. De administratieverplichtingen staan ook ten dienste
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van buitenlandse instanties. De Nederlandse fiscus kan deze aan buitenlandse

belastingdiensten doorgeven en op verzoek een onderzoek doen instellen.

Geheimhoudingsplichten gelden niet terzake van verstrekking aan het buiten-

land, Wel geldt de Nederlandse geheimhoudingsplicht voor uit het buitenland

ontvangen gegevens.

Als via het fiscale traject rechtshulp wordt gevraagd met een strafrechtelijk aspect

dient overleg plaats te vinden met het ministerie van justitie (artikel 5 lid 5 WIB). De

uitvoering is in handen van de afdeling Wederzijdse Bijstand van de directie AFZ (op

1 januari 2000 opgesplitst in BOB, CPP en RTB) van het ministerie van Financiën, en

de FIOD. Als via het strafrechtelijke traject informatie wordt gevraagd met een fiscaal

aspect dient overleg plaats te vinden met de minister van Financiën (artikel 552m lid

3 Sv.).513 Een administratief verzoek kan worden beantwoord, ook als er sprake is

van een verdenking, mits er toestemming is van de minister van Justitie. Deze laatste

toetst of er in Nederland een strafzaak loopt en of het rechtshulpverzoek niet ook op

een andere manier zou kunnen worden ingewilligd. De administratieve uitwisseling

in verband met douane en landbouw loopt voor zowel in- als uitgaande verzoeken

via het hoofd van het DIC.

De strafrechtelijke rechtshulp van Nederland aan het buitenland is geregeld in de

artikel 552h Sv. e.v. Een coordinerende rol heeft het BIRS van het ministerie van

Justitie. Nederlandse strafrechtelijke rechtshulp wordt in beginsel op verzoek

gegeven (sommige politiële rechtshulp mag ook spontaan worden gegeven). Als

er dwangmiddelen dienen te worden toegepast, is in de regel een verdrag vereist

en wordt - afhankelijk van de gevraagde bevoegdheden - de rechter-commissaris

of de officier van justitie bij de uitvoering van het verzoek betrokken (artikel 5520

en 552oa Sv.). Consultatie van de minister van Financiën is verplicht bij fiscale

delicten (artikel 552m lid 3 Sv.). In de praktijk wordt strafrechtelijke rechtshulp

nooit geweigerd wegens het fiscale karakter ervan. Er is geen wettelijke regeling

voor Nederlandse rechtshulpverzoeken aan het buitenland; ze worden beheerst

door het verdragsrecht. De regeling van bevoegdheden van Nederlandse opspo-

ringsambtenaren in het buitenland (artikel 539a Sv.) is in internationale context

uitzonderlijk. Rechtsbescherming bestaat in de WIB terzake van belastinginformatie-

verstrekking. Tenzij er dringende redenen zijn, moet met de informatieverstrekking

aan het buitenland worden gewacht tot zes weken na de kennisgeving. In het

strafrechtelijke circuit bestaan beperkte beklagmogelijkheden terzake van in beslag

genomen stukken (artikel 552p lid 4 Sv.).

513 Bij inbeslagneming heeft de raadsman een inzagerecht. Artikel 30 en 51 Sv. zijn onverminderd van

toepassing.
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Engeland en Wales

Voor de administratieve samenwerking bestaat in Engeland en Wales geen formele

basis. Het International Liaison and Mutual Assistance Team is binnen Customs and

Excise belast met het behandelen en doorsturen van in- en uitgaande verzoeken on1

administratieve bijstand en van binnenkomende verzoeken om rechtshulp. Het

Home Office doet de uitgaande rechtshulpverzoeken. De strafrechtelijke rechtshulp

wordt verleend op basis van CRIJICA 1990. Deze wet regelt ook de bevoegdheid van

nationale rechters en vervolgingsorganen om aan het buitenland rechtshulp te

vragen, en de dwangmiddelen die kunnen worden ingezet ten behoeve van buiten-

landse opsporingsinstanties. Dit geldt overigens (nog) niet voor de telefoontap. Het

is voorts mogelijk om op basis van een aantal bijzondere wetten uitlevering van

documenten te vorderen ten behoeve van buitenlandse opsporingsinstanties. De

uitoefening van deze dwangmiddelen gaat gepaard met een voorafgaande rechter-

lijke machtiging. Met de uitvoering van de rechtshulp is de UKCA (onderdeel van

het Home Office) belast. De UKCA vervult een belangrijke filterfunctie bij binnen-

komende verzoeken om rechtshulp. Verder speelt de International Criminal Division

van Customs and Excise een rol bij de uitvoering en behandeling van rechtshulp-

verzoeken, en de SFO (in Engeland en Wales) bij het verlenen van internationale

rechtshulp bij grootscheepse internationale fraude. In deze context is van belang

dat de zeer ruime opsporingsbevoegdheden van de SFO (section 2 powers) mogen

worden ingezet ten behoeve van buitenlandse opsporingsinstanties. De SFO mag

ook gegevens verstrekken aan buitenlandse bestuurlijke autoriteiten.

Duitsland

§ 117 AO is in Duitsland de centrale bepaling voor de internationale samenwerking.

De uitvoering van de richtlijnen 77/799 en 92/12 over de gegevensuitwisseling is in

Duitsland met het EG-Amtshilfegesetz geregeld. Het gaat daarbij om gegevens over

directe belastingen, omzetbelasting en accijnzen. § 117 lid 2 AO regelt niet alleen

de verhouding met samenwerkingsverplichtingen op grond van dit EG-Amtshilfe-

gesetz, maar ook de verhouding met deze verplichtingen op grond van rechtstreeks

werkende EG-besluiten en internationale verdragen. Buiten het toepassingsgebied

van het EG-Amtshilfegesetz is § 117 AO dan ook de centrale bepaling voor samen-

werking. In een BMF-Merkblatt worden beleidsregels gegeven voor het internatio-

nale administratieve verkeer in belastingzaken. Dit Merkblatt heeft geen betrekking

op douanezaken. Daarvoor gelden andere beleidsregels: de Leitfaden fi r den

Bereich der Rechts- und Amtshilfe zwischen den Zollverwaltungen. Het Bundesamt

fi r Finanzen behartigt het verkeer met bestuursorganen bij de administratieve

samenwerking en rechtshulp. Tot op zekere hoogte kan het kiezen uit de verschil-

lende instrumenten. Het Zollkriminalamt doet dit op het terrein van de douane. Er

mag geen informatie worden verstrekt die op grond van de AO ook niet intern zou
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mogen worden verstrekt. Ook op douaneterrein geldt § 117 AO als basis voor de

informatie-uitwisseling.

Aangezien internationale bijstand meestal geen Verwaltungsaktis - waarvoor het

hoorrecht (Anh6rung) en de rechtsbescherming gelden - heeft de burger meestal

geen rechtsmiddel tegen het overdragen van informatie aan een ander land. In het

kader van de AuEenpriifung wordt een aantal Verwaltungsakte verricht. Als er naar

aanleiding van een bijstandsverzoek een AuEenpri fung plaatsvindt, is er dan ook

rechtsbescherming. Onder omstandigheden kan de overheid door middel van een

Unterlassungsklagegedwongen worden om bepaalde handelingen achterwege te

laten. Het wederzijdse strafrechtelijke rechtshulpverkeer vindt plaats op grond van

de internationale rechtshulpwet. Als met het buitenland daarover afspraken bestaan

(bilaterale verdragen met Frankrijk en Nederland, alsmede Schengen) kunnen

rechtshulpverdragen ook worden gebruikt voor Ordnungswidrigkeiten. Vanuit

Duitsland zal er steeds op worden aangedrongen om deze categorie inbegrepen

te achten.

Op welke wijze is in de (vier) ELI-lidstaten de verticale samenwerking tussen de

nationale bestuurlijke en justitiële autoriteiten en de Europese Commissie geregeld?

Analyse van wetgeving, jurisprudentie en doctrine.

In het Franse en het Nederlandse nationale recht ontbreekt elke bepaling over de

samenwerking met de Europese Commissie. Deze materie wordt enkel en alleen

beheerst door het gemeenschapsrecht. Ook in het Duitse en Engelse recht is geen

nationaalrechtelijke grondslag voor deze samenwerking aanwezig. In de zaak-

Zwartveld heeft het Hof van Justitie van de EG beslist dat de Commissie onder

omstandigheden gehouden kan zijn rechtshulp te verlenen aan de nationale

strafrechtelijke autoriteiten.

7.4 De afstemming tussen bijstand en rechtshulp in het supranationale

en nationale recht

Welke ruimte biedt de nationale en supranationale regulering van wederzijdse

administratieve bijstand voor 'bijstand' in de opsporingsfeer? En vanaf welk moment

van de opsporing dient te worden overgegaan tot 'rechtshulp'?

Op welke wijze is de nationale regelgeving zoals vermeld in de eerste drie onder-

zoeksvragen genormeerd door communautair recht en/of Unie-recht of zijn er

bevoegdheden gecreëerd voor de Europese autoriteiten?

In hoeverre bestaat de mogelijkheid om binnen een lopend onderzoek gebruik te

maken van wederzijdse administratieve bijstand? En tot welk moment?
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Hoe zijn de eigen handhavingsbelangen van de bestuursrechtelijke én strafrechtelijke

handhaving beschermd bij vormen van diagonale samenwerking?

7.4.1 De afstemming tussen bijstand en rechtshulp in het supranationale recht

Centraal staat hierbij de vraag welke ruimte de supranationale normering van de

wederzijdse administratieve bijstand enerzijds en de supranationale normering van

de rechtshulp in strafzaken anderzijds bieden voor het gebruik van bijstand in de

opsporingssfeer of tijdens de opsporingsfase. Deze vraag houdt mede de vraag in

wanneer opsporing begint en vanaf welk moment van de opsporing dient te worden

overgegaan tot rechtshulp. Bij sfeerovergang (zie schema 6) kunnen drie situaties

worden onderscheiden:

1 Het administratief onderzoek wordt gevolgd door een strafrechtelijk onderzoek,

maar na afsluiting van de wederzijdse administratieve bijstand (WAB);

2 Het administratief onderzoek wordt gevolgd door een strafrechtelijk onderzoek;

tijdens het strafrechtelijk onderzoek wordt gebruikgemaakt van wederzijdse

administratieve bijstand (WAR).

3 Het administratief onderzoek wordt gevolgd door een strafrechtelijk onderzoek;

tijdens het administratief onderzoek wordt gebruikgemaakt van rechtshulp (RFI).

Bij sfeercumulatie (zie schema 7) is er sprake van parallel onderzoek in één zaak.

Er loopt gelijktijdig een administratief en een opsporingsonderzoek. Tijdens die

onderzoeken wordt parallel gebruikgemaakt van bijstand en rechtshulp. Bij parallel

onderzoek zouden zich ook nog situaties van sfeerovergang kunnen voordoen. De

schema's laten zien welke situaties van sfeerovergang en van sfeercumulatie kunnen

worden onderscheiden. De overgang tussen het administratieve onderzoek en het

opsporingsonderzoek wordt aangeduid met een verticale streep op de tijdslijn.

Supranationale normering van de wederzijdse administratieve bijstand

In de supranationale regelingen is er geen directe normering van de afstemming

tussen wederzijdse administratieve bijstand en rechtshulp in strafzaken. Dit komt

door de uiteenlopende institutionele en materiële oorsprong van de normering (zie

hiervóór). Deze vaststelling betekent geenszins dat de supranationale regelingen

geen bepalingen bevatten die van belang zijn voor die afstemming. De problematiek

wordt hieronder door ons benaderd vanuit drie invalshoeken:

- de autonomie van de rechtshulp;

- fiscale geheimhouding en informatieverstrekking aan autoriteiten, al dan niet

via geautomatiseerde systemen;

- de reikwijdte van de administratieve 'rogatoire commissie'.

Wat de autonomie van de rechtshulpbetreft, hebben de lidstaten er steeds voor

geijverd om de rechtshulp in strafzaken buiten de invloed van het communautaire
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Schema 6 Sfeerovergang

Administratief onderzoek , Strafrechtelijk onderzoek

L WAB 1

Wie?

- Welke instrumentatie, dwangmiddelen?

- Welk doel?

- Wiens gezag?

Administratief onderzoek Strafrechtelijk onderzoek

LWABJ

1
- Wie?

- Welke instrumentatie, dwangmiddelen?

- Welk doel?
- Wiens gezag?

Strafrecht

Strafrecht

Administratief onderzoek Strafrechtelijk onderzoek
» Strafrecht

- Wie?

- Welke instrumentatie, dwangmiddelen?

- Welk doel?

- Wiens gezag?

Administratief onderzoek Strafrechtelijk onderzoek

RH

i

Strafrecht
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- Wie?

- Welke instrumentatie, dwangmiddelen?

- Welk doel?

- Wiens gezag?
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Schema 6 vervolg

Administratief Strafrechtelijk Administratieve

onderzoek onderzoek procedure Administratieve
geschillen

L WAB RH

Wie?

- Welke instrumentatie, dwangmiddelen?

- Welk doel?

- Wiens gezag?

Strafrechtelijk Administratief Administratieve

onderzoek onderzoek procedure Administratieve

LRH d

- Wie?

- Welke instrumentatie, dwangmiddelen?

- Welk doel?

- Wiens gezag?

279

geschillen

Schema 7 Sfeercumulatie

Administratief onderzoek

L WAB

- Wie?

- Welke instrumentatie, dwangmiddelen?

- Welk doel?

- Wiens gezag?

Administratieve geschillen

Strafrechtelijk onderzoek

t- RH

1
- Wie?

- Welke instrumentatie, dwangmiddelen?

- Welk doel?

- Wiens gezag?

Strafrecht
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beleid en recht te houden. De derdepijlerbepalingen in het Verdrag van Maastricht

en het Verdrag van Amsterdam zijn daarvan de vertaling. In diverse communautaire

normeringen is een standaardformule opgenomen in de trant van 'laat de toe-

passing in de lidstaten van de voorschriften inzake wederzijdse administratieve

rechtshulp in strafzaken onverlet' of 'laat de toepassing in de lidstaten van de regels

inzake de strafrechtelijke vervolging en de wederzijdse rechtshulp in strafzaken met

inbegrip van de regels betreffende het systeem van het geheim van het onderzoek

onverlet'. Wat deze formule precies betekent, is onduidelijk. Misschien hebben de

lidstaten zelfs alle wegen open willen houden. Het Hof van justitie van de EG heeft

nog niet de kans gekregen om via een prejudiciële vraag de reikwijdte van deze

bepaling te interpreteren. In ieder geval lijkt deze bepaling in te houden dat via

regeling van wederzijdse administratieve bijstand geen afbreuk kan worden gedaan

aan regeling van rechtshulp in strafzaken. Dit hoeft evenwel nog niet te betekenen

dat er geen overlap zou kunnen zijn tussen beide systemen. Zoals verderop zal

blijken, houdt de communautaire normering in zekere mate ook rekening met die

overlap. Kortom: deze formule staat het gebruik van bijstand in de opsporingsfase

niet in de weg.

Over naar de fiscale geheimhouding en informatieverstrekking aan autoriteiten.

Zowel in fiscalibus als bij douane- en landbouwzaken is de geheimhouding, in de

vorm van fiscale geheimhouding of het ambtsgeheim, het uitgangspunt. Toch zijn er

op die geheimhouding zeer veel uitzonderingen. De volgende vragen komen hierbij

aan de orde:

- Kunnen de gegevens worden verstrekt aan andere administratieve autoriteiten

voor doelgebonden gebruik?

- Kunnen de gegevens worden verstrekt aan justitiële autoriteiten voor doel-

gebonden gebruik?

-- Kunnen de gegevens worden verstrekt aan administratieve of justitiële autori-

teiten voor niet-doelgebonden gebruik?

Met 'doelgebonden gebruik' wordt bedoeld: gebruik voor de doelen van de respec-

tieve regelgeving (handhaving van fiscale bepalingen en handhaving van douane-

en landbouwvoorschriften).

In fiscalibus is de fiscale geheimhouding het uitgangspunt. Dit blijkt ook uit

richtlijn 77/799 en uit verordening 218/92. In artikel 7 van de richtlijn is evenwel

uitdrukkelijk bepaald dat de eerste twee vragen hierboven positief moeten worden

beantwoord. Het zijn echter 'mogen-bepalingen, hetgeen inhoudt dat de commu-

nautaire normering dit gebruik toelaat maar niet verplicht. Dit betekent dat lid-

staten een striktere regeling op de informatieverstrekking kunnen uitwerken en dus

een strengere geheimhoudingsplicht kunnen creëren. Alleen bij gebruik voor andere

doeleinden is de voorwaarde dat de wetgeving van de lidstaat die inlichtingen ver-
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strekt in het eigen land een gelijksoortig gebruik onder overeenkomstige omstan-

digheden dient toe te staan en dat er toestemming wordt verleend. Artikel 9 van

verordening 218/92 bevat een gelijksoortige bepaling, zij het dat de toestemmings-

vereiste er niet in voorkomt. Toch bevat de verordening een bijzonderheid in artikel

3: 'De bij deze verordening ingestelde verplichting tot het verlenen van bijstand

strekt zich niet uit tot het verstrekken van inlichtingen of documenten die de

administratieve autoriteiten als bedoeld in artikel 1 hebben verkregen, wanneer zij

handelen op verzoek van de gerechtelijke autoriteit.' Alleen in dit geval is er uit-

drukkelijke toestemming nodig van die gerechtelijke autoriteit. In de praktijk loopt

veel opsporingsonderzoek evenwel niet op verzoek van de gerechtelijke autoriteit.

Alleen bij gerechtelijk vooronderzoek zal dus uitdrukkelijke toestemming nodig zijn

van de gerechtelijke autoriteit; in andere gevallen is toestemming (of niet) afhanke-

lijk van het nationale recht. Verordening 218/92 bevat ook de rechtsgrondslag voor

het geautomatiseerde databestand VIES, maar voorziet niet in voor ons relevante

regelgeving niet betrekking tot informatieverstrekking.

In douane- en landbouwzaken is de situatie een stuk ingewikkelder. Dat komt

doordat we te maken hebben met handhaving van communautaire douane- en

landbouwvoorschriften en niet-communautaire douanevoorschriften (bijvoorbeeld

voor drugs en wapens). Het bestuursrechtelijke traject voor communautaire douane-

en landbouwvoorschriften is geregeld in verordening 515/97. Het bestuursrechte-

lijke traject voor niet-communautaire douanevoorschriften én het strafrechtelijk

traject voor communautaire en niet-communautaire douane- en landbouw-

voorschriften zijn geregeld in de derdepijler-douaneconventie Napels II. Bovendien

is voor het bestuursrechtelijke en voor het strafrechtelijke traject een geautomati-

seerd informatiesysteem opgezet (namelijk DIS/CIS). De normering van het DIS is

zowel te vinden in douaneverordening 515/97 als in een speciale derdepijler-DIS-

overeenkomst. In de verordening wordt het toepassingsgebied in artikel 23 als volgt

omschreven: 'Het DIS heeft tot doel, in overeenstemming met het bepaalde in deze

verordening, bij te dragen tot het voorkomen, het opsporen en het bestrijden van

handelingen die in strijd zijn met de douane- of landbouwvoorschriften, door

verbetering, via een snellere verspreiding van informatie, van de doeltreffendheid

van de samenwerkings- en controleprocedures van de in deze verordening bedoelde

bevoegde autoriteiten.' De bepaling over het toepassingsgebied van het DIS in de

DIS-conventie (artikel 2 (2)) luidt: 'Het DIS heeft tot doel, in overeenstemming met

het bepaalde in deze Overeenkomst, bij te dragen tot het voorkomen, het onder-

zoeken en liet vervolgen van ernstige overtredingen van nationale wetten, door

verbetering, via een snelle verspreiding van informatie, van de doeltreffendheid van

de samenwerkings- en controleprocedures van de douaneadministraties van de Lid-

Staten.' Verder dient 'douaneautoriteiten' zowel in de verordening als in de derde-

pijlerconventies te worden gelezen als 'als douaneautoriteiten erkende autoriteiten'.
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Dat betekent dat ook niet-douaneautoriteiten van deze regeling gebruik kunnen

maken, voorzover ze hiervoor door de lidstaat zijn aangewezen514.

Verordening 515/97 definieert in artikel 1 duidelijk het toepassingsgebied: 'Bij deze

verordening worden de voorwaarden vastgesteld waaronder de administratieve

autoriteiten die in de lidstaten met de tenuitvoerlegging van de douane- en land-

bouwvoorschriften belast zijn, onderling en met de Commissie samenwerken om

de naleving van deze voorschriften in het kader van een communautair systeem

te verzekeren.' De Napels 11-douaneconventie doet hetzelfde in artikel 1: 'Onvermin-

derd de bevoegdheden van de Gemeenschap verlenen de lidstaten van de Europese

Unie elkaar wederzijds bijstand en werken zij samen via hun douaneadministraties,

om a/ inbreuken op nationale douanevoorschriften te voorkomen en op te sporen,

en b/ inbreuken op communautaire en nationale douanevoorschriften te vervolgen

en te bestraffen.' Inbreuken zijn dus volgens Napels II zowel handelingen die in

strijd zijn met de nationale douanevoorschriften als handelingen die in strijd zijn

met communautaire douanevoorschriften. Die definities zijn ook bepalend voor het

toepassingsgebied van de DIS-conventie, en dus van het DIS.

Verordening 515/97 regelt in diverse artikelen de geheimhoudingsplicht en de uit-

zonderingen in het belang van de informatieverstrekking. Uit artikel 45 is duidelijk

op te maken dat doelgebonden informatieverstrekking, ook aan gerechtelijke

autoriteiten, communautair toelaatbaar is. Als de informatie wordt gebruikt in

gerechtelijke procedures, bijvoorbeeld in een strafrechtelijk traject, dan wordt de

informatieverstrekker hiervan op de hoogte gesteld. Deze inlichtingenplicht is geen

formele toestemmingsprocedure. Alleen niet-doelgebonden gebruik is afhankelijk

van toestemming van de autoriteit die de informatie heeft verstrekt. Ook artikel 30

voorziet in dezelfde regeling, maar voegt daaraan toe dat het niet-doelgebonden

gebruik, los van de toestemming, ook in overeenstemming dient te zijn met de

wettelijke regeling van de lidstaat waar de informatie wordt gebruikt en met de

bijlage bij de verordening. In deze bijlage (punt 3) is de volgende specifieke clausule

opgenomen over internationale gegevensverstrekking: 'Verstrekking van gegevens

aan buitenlandse autoriteiten is alleen toegestaan indien: a/ er een duidelijk wette-

lijk voorschrift bestaat dat voortvloeit uit nationaal of internationaal recht; b/ bij

ontbreken van een voorschrift, de verstrekking noodzakelijk is om een dreigend en

onmiddellijk gevaar af te wenden en voorzover er geen inbreuk wordt gemaakt

op de nationale regelgeving betreffende de bescherming van de betrokkene.' De

andere bepalingen gaan over gegevensverstrekking aan openbare instanties en

particulieren. Samenvattend kan worden gesteld dat gegevensverstrekking is

toegelaten als er een duidelijke wettelijke basis is (verplichting of machtiging)

514 Zo kunnen milieuautoriteiten worden erkend in het kader van de overbrenging van afvalstoffen.
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of als de verstrekking in het belang is van de betrokkene of noodzakelijk is om

een ernstig en onmiddellijk gevaar af te wenden.

De Napels 11-douaneconventie bevat ook bepalingen in het kader van de gegevens-

bescherming (titel V). Grosso modo is gegevensverstrekking mogelijk voor doel-

gebonden gebruik door administratieve en gerechtelijke autoriteiten; voor niet-

doelgebonden gebruik is toestemming vereist van de autoriteit die de gegevens heeft

verstrekt. Dit blijkt ook uit de toelichting bij artikel 25515. Vermeldenswaard is dat

artikel 27 een specifieke bepaling bevat over vertrouwelijkheid, om de geheim-

houding van het onderzoek te vrijwaren: 'De douaneadministraties houden in elk

afzonderlijk geval van informatie-uitwisseling rekening met de vereisten inzake de

geheimhouding van het onderzoek. Te dien einde kan een lidstaat voorwaarden

opleggen met betrekking tot het gebruik dat door een andere lidstaat wordt gemaakt

van de informatie die hem zou kunnen worden verstrekt.' De DIS-conventie vult dit

aan door in artikel 8 (1) te bepalen dat doelgebonden informatieverstrekking

mogelijk is, ook aan gerechtelijke autoriteiten. Alleen voor niet-doelgebonden

gebruik dient het gebruik in overeenstemming te zijn met de wettelijke regelingen

van de lidstaat die de gegevens wil gebruiken. De conclusie is dat het Unie-recht het

gebruik van gegevens die zijn verkregen uit de bijstand voor het opsporingstraject

geenszins in de weg staat. Alleen voor niet-doelgebonden gebruik zijn er specifieke

voorwaarden gesteld: toestemming, toestemming en een wettelijke basis in de

gegevensverstrekkende lidstaat, toestemming en een wettelijke basis in de

gegevensgebruikende lidstaat, of een tussenvorm. Van echte coherentie is op dit

punt geen sprake.

De derde invalshoek die van belang is bij de supranationale afstemming tussen

wederzijdse administratieve bijstand en rechtshulp, is de reikwijdte van de admini-

stratieve rogatoire commissie. In fiscalibus voorziet richtlijn 77/799 in artikel 6 in

een vorm van administratieve rogatoire commissie. Maar dit artikel beperkt zich

tot de mogelijkheid an sich en verwijst voor de verdere invulling naar een overleg-

procedure tussen lidstaten, en dus naar het nationale recht. In douane- en land-

bouwzaken is het transnationale onderzoek duidelijk voorwerp van communautaire

regulering. Zo bevat verordening 515/97 een expliciete definitie van het begrip

'administratief onderzoek', in artikel 2: 'Alle controles, verificaties en handelingen die

door ambtenaren van de in artikel 1, lid 1, bedoelde, administratieve autoriteiten bij

de uitvoering van hun functie worden verricht met het oog op de juiste toepassing

van de douane- en landbouwvoorschriften en, in voorkomend geval, de vaststelling

van het onregelmatige karakter van verrichtingen die in strijd lijken te zijn met deze

515 Toelichtend Verslag over de Overeenkomst vastgesteld op grond van artikel K. 3 van het Verdrag

betreffende de Europese Unie, inzake de wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douane-

administraties, PbEG C 189 van 17 juni 1998.
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voorschriften, met uitzondering van handelingen die op verzoek of onder rechtstreeks

gezag van een rechterlijke instantie worden verricht (...)' (cursivering auteur). Aange-

zien veel opsporingsonderzoek niet op verzoek of onder rechtstreeks gezag van een

rechterlijke instantie wordt verricht, kan deze definitie dus ook een deel van het

opsporingstraject omvatten. Op zich is dat niet zo vreemd, omdat de afbakening

tussen toezicht en opsporing in de lidstaten niet eenduidig is geregeld. Bovendien

houdt de verordening er in artikel 3 rekening mee dat er voor of tijdens het uit-

voeren van het verzoek tot administratieve bijstand handelingen moeten worden

verricht die alleen met toestemming of na een vordering van de rechterlijke

instantie ten uitvoer kunnen worden gelegd. Deze bepaling kan zowel betrekking

hebben op strafvorderlijke dwangmiddelen die een machtiging van de rechter-

commissaris behoeven als op machtiging voor bepaalde dwangmiddelen die door

toezichthouders kunnen worden ingezet (een machtiging die in bepaalde landen

wordt afgegeven door de civiele rechter). Hoe dan ook, zelfs als er strafvorderlijke

dwangmiddelen worden ingezet, moet de essentiële informatie die op die wijze

wordt verkregen via het bijstandskanaal worden verstrekt aán de andere admini-

stratieve autoriteiten in de lidstaten of aan de Europese Commissie. Artikel 3 geeft

dus duidelijk aan dat de bijstand niet wordt stopgezet, maar informatie die via

gerechtelijk onderzoek is verkregen, wordt uitgewisseld via de bijstand. Opvallend

is ook dat artikel 3 op geen enkele manier verwijst naar een verplichting om voor

die gerechtelijke handelingen alsnog een rechtshulpverzoek in te dienen. Hier is

dus sprake van processuele sfeerovergang in alle betekenissen van het woord.

Daarom kan worden gesteld dat de supranationale normering inzake douane-

en landbouwvoorschriften de bijstand zodanig heeft geregeld dat die ook een

gedeelte van het opsporingstraject omvat, en in een aantal gevallen zelfs

vergaande dwangmaatregelen.

Op de vraag of de supranationale regulering van wederzijdse administratieve

bijstand ruimte biedt voorbijstand' in de opsporingssfeer, kan dus volmondig met

ja' worden geantwoord. Die ruimte wordt geboden door én een zeer ruime definitie

van de begrippen, die mede een deel van het opsporingstraject insluiten, én ruime

mogelijkheden tot informatieverstrekking tussen administratieve en justitiële

autoriteiten. Die ruimte heeft evenwel 'mogen'- en 'moeten'-bepalingen. In een

aantal gevallen kan de toelaatbare ruimte worden ingeperkt door het nationale

recht; in een aantal gevallen is er sprake van verplichte bijstand.

Op de vraag of de supranationale regulering aanknopingspunten biedt om te

bepalen vanaf welk moment van de opsporing dient te worden overgegaan tot

rechtshulp', kan uitdrukkelijk met'nee' worden geantwoord. De begrippen

opsporing', 'verdenking' en 'strafbaar feit' worden niet gedefinieerd. Concreet

betekent dit dat de invulling in sterke mate afhankelijk is van de nationale institu-
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tionele autonomie, dus van de letter en de geest van de nationale wetgeving én van

de toepassing ervan in de praktijk.

De supranationale normering van de rechtshulp in strafzaken

Tot voor kort was in supranationale normering van de rechtshulp in strafzaken

i berhaupt geen verwijzing te vinden naar bijstand. Ook werden de begrippen

'opsporing', 'verdenking' en 'strafbaar feit' niet gedefinieerd. De invulling is

afhankelijk van het nationale recht. De laatste jaren zijn er evenwel belangrijke

ontwikkelingen waar te nemen, die van invloed zijn op het concept'rechtshulp'

zelf. Zowel de SUO als het EU-ontwerpverdrag voor wederzijdse rechtshulp voorziet

dat rechtshulp ook kan worden verleend ten behoeve van bestuursrechtelijke hand-

havingsprocedures, als er maar beroep openstaat bij een met name in strafzaken

bevoegde rechter. Kortom: we zien hier de mogelijkheid om de rechtshulp aan te

wenden voor bepaalde vormen van bestuurlijke handhaving, en niet om de bijstand

aan te wenden in de opsporingsfase. Belangrijk is ook dat de SUO de politiële

rechtshulp heeft geregeld. Ze mag worden aangewend terzake van 'voorkoming

en opsporing van strafbare feiten', zolang er maar geen dwangmiddelen hoeven

te worden aangewend. Hier wordt dus een opening gecreëerd om tijdens de op-

sporingsfase gebruik te maken van politiële rechtshulp in plaats van justitiële

rechtshulp. Voorwaarde is wel dat voor het bewijsgebruik toestemming wordt

gegeven door de justitiële autoriteiten van de aangezochte staat.

In douanezaken is de Napels 11-douaneconventie een aardig staaltje van onmoge-

lijke combinaties van alle vormen van samenwerking. Artikel 3 (1) bepaalt: 'Deze

overeenkomst is van toepassing op wederzijdse bijstand en samenwerking in het

kader van strafrechtelijke onderzoeken betreffende inbreuken op nationale en

communautaire douanevoorschriften, terzake waarvan de verzoekende autoriteit

bevoegd is op grond van de nationale bepalingen van de betrokken lidstaat.' Het feit

dat deze overeenkomst zowel de bijstand regelt voor niet-communautaire douane-

aangelegenheden als de rechtshulp voor communautaire en niet-communautaire

douaneaangelegenheden, verklaart de ingewikkelde constructie. Bij de samen-

werking in het kader van strafrechtelijke onderzoeken is de zaak ook ingewikkeld,

zoals uit artikel 3 (2) blijkt: 'Wanneer een strafrechtelijk onderzoek wordt verricht

door of onder leiding van een justitiële autoriteit, bepaalt deze autoriteit of ver-

zoeken om wederzijdse bijstand of samenwerking in verband daarmee ingediend

worden op de grondslag van de toepasselijke bepalingen betreffende wederzijdse

rechtshulp in strafzaken dan wel op grondslag van deze overeenkomst.' Hier is geen

sprake van 'op verzoek van een gerechtelijke autoriteit' of 'onder diens rechtstreeks

gezag' maar van'onder leiding van een justitiële autoriteit'. De vraag is of een

douaneambtenaar met opsporingsbevoegdheid een justitiële autoriteit is zoals

bedoeld in deze definitie. Daaruit blijkt al dat de definitie en de invulling ervan per
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land verschillen. De justitiële autoriteit krijgt dus zo nodig een keuzebevoegdheid.

Veel hangt dus af van de zaak en het toepasselijke recht van de verzoekende

autoriteit. Artikel 3 (2) verwijst ook naar verzoeken om wederzijdse bijstand in

het kader van strafrechtelijk onderzoek. Het mag dan wel zo zijn dat Napels II

ook betrekking heeft op bijstand in niet-communautaire zaken, dan nog blijft de

vraag waarom de bijstand hiermee wordt betrokken in de keuzeoptie. De formule

is ongelukkig: je kunt toch moeilijk een verzoek om bijstand indienen volgens de

bepalingen van de rechtshulp. Daarmee is tevens aangegeven dat Napels II een

buitenkans heeft laten liggen om de afstemming tussen bijstand en rechtshulp ook

inhoudelijk te regelen, in plaats van zich te beperken tot de materiële bevoegdheids-

verdeling tussen de eerste en de derde pijler.

Concluderend kan worden gesteld dat in de wederzijdse administratieve bijstand

(met name in douane- en landbouwaangelegenheden) is gezocht naar grensver-

legging, waardoor een deel van de nationale opsporing mede in het toepassings-

gebied is betrokken. Dit is zonder enige twijfel te verklaren door de positie van de

Europese Commissie, die gedwongen werd (en grotendeels nog steeds wordt) om

binnen de institutionele context van de eerste pijler (en dus van de bijstand) de

handhaving van het communautaire recht en de financiële belangen van de Unie in

het bijzonder te garanderen. Dit leidt tot voorschriften waarbij de lidstaten worden

gedwongen tot informatieverstrekking en medewerking, ook al staan nationale

bepalingen van strafvordering die medewerking in de weg. In fiscalibus is de

supranationale normering van de samenwerking opvallend bescheidener. Om

evidente bevoegdheidsredenen is de Europese Commissie er daar niet in geslaagd

om de wederzijdse administratieve bijstand verder vorm en inhoud te geven. Via het

programma Fiscalis en Mattheus-Tax is wel belangrijk werk verricht op het terrein

van vorming, coordinatie en multilaterale controle. De Europese Commissie heeft

in fiscalibus evenwel nog niet de status van 'erkende autoriteit' voor verzoeken en

evenmin de mogelijkheid om in loco onderzoekshandelingen te stellen.

Doordat de harmonisatie van de handhaving met betrekking tot financiële belangen

van de Unie aan de lidstaten een keuzevrijheid laat wat betreft de inrichting van de

handhaving, ligt het voor de hand dat bestuursrechtelijke en strafrechtelijke hand-

havingsorganen in transnationale situaties met elkaar dienen samen te werken. Het

feit dat administratieve en justitiële autoriteiten grensoverschrijdend met elkaar

moeten samenwerken, wordt in de lidstaten onvoldoende onderkend. Er kunnen

zich sfeerovergang en diagonale samenwerking voordoen, doordat tijdens het

onderzoek zelf sfeerovergang optreedt. Dat laatste kan komen door systeem-

verschillen in de handhavingsinrichting in de lidstaten of door samenwerking

tussen lidstaten en de Europese Commissie. In het beste geval zijn de diverse

autoriteiten door de lidstaten als autoriteit erkend; in het slechtste geval loopt de

samenwerking stuk omdat die op grond van de taakstelling en bevoegdheden of
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op grond van bewijsgebruik en rechtsbescherming niet mogelijk is. Een specialis

die bijzondere aandacht verdient, is in ieder geval de verticale samenwerking met

de Europese Commissie.
Het probleem van diagonale samenwerking kan worden opgelost door de betrokken

autoriteiten in beide samenwerkingssystemen (bijstand en rechtshulp) te erkennen

als 'autoriteit'. In dat geval stroomt de informatie diagonaal, waarbij zich de vraag

stelt of de rechtsbescherming van de justitiabelen voldoende is gegarandeerd. Een

andere oplossing is om bij diagonale situaties de samenwerking formeel te laten

lopen via het gerechtelijke of het administratieve kanaal. Met andere woorden: door

er een niet-diagonale situatie van te maken bij verkrijging van het bewijs, terwijl dat

bewijs achteraf wel diagonaal wordt gebruikt. Kortom: de administratieve autoriteit

verzoekt de gerechtelijke autoriteit (of omgekeerd) om een verzoek te richten tot

samenwerking. Los van het feit dat hierdoor doelafwending kan optreden, is het

niet ondenkbaar dat dit in een aantal lidstaten niet kan of dat daardoor het bewijs

stukloopt bij de rechter.

7.4.2 Nationale normering

Nederland

Voor Nederlands is kenmerkend dat het heffingstraject, het bestuurlijk toezichts- en

sanctietraject en een gedeelte van de bevoegdheden (opsporing en een bevoegdheid

inzake de vervolging) bij het strafrechtelijk traject in handen zijn van dezelfde

handhavingsorganen. Dit is de bekende tweepettenproblematiek met de naar

Nederlands recht gekende fenomenen van sfeercumulatie en sfeerovergang. De

vraag is dus hoe de afstemming tussen bijstand en rechtshulp in het Nederlands

recht is geregeld.

De WIB is in beginsel niet bedoeld voor gevallen waarin informatie wordt gevraagd

voor een strafzaak. Daarvoor gelden namelijk de nationale bepalingen over rechts-

hulp en treedt de minister van justitie op als centraal punt, overigens in overleg met

de minister van Financiën (en namens hem het hoofd van de FIOD). Als er echter

bijstandverzoeken ten behoeve van strafzaken worden gedaan, bepaalt de WIB dat

eerst overleg met de minister van justitie moet worden gevoerd (artikel 5 lid 5 WIB)

om te voorkomen dat de ministeries langs elkaar heen werken. Artikel 5 lid 5 WIB

fungeert derhalve als spiegelbeeldbepaling van artikel 552m lid 3 Sv. (bij rechtshulp

in fiscalibus overleggen de ministers ook). Uitgangspunt is dus dat het niet verboden

is om bijstand te verlenen voor een strafzaak. Maar bij het verlenen van deze

bijstand geldt dan wel uitdrukkelijk de voorwaarde dat er coordinatie plaatsvindt

voordat tot informatieverstrekking wordt overgegaan, zodat voorschriften ter

bescherming van de verdachte niet door de keuze voor een bijstandstraject kunnen

worden omzeild. De vraag is wanneer er sprake is van een verzoek ten behoeve van

strafzaken, en dus wanneer er overleg tussen de ministeries moet plaatsvinden. In
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ieder geval wordt aangehaakt bij de soort autoriteiten; als dat justitiële autoriteiten

zijn, is er kennelijk sprake van een strafrechtelijk onderzoek.516 Op zich staat een

verzoek terwijl er reeds sprake is van verdenking van een strafbaar feit bijstands-

verlening niet in de weg, mits die wordt verstrekt met toestemming van de minister

van Justitie. Bij dergelijk overleg toetst het BIRS namens de minister van justitie of er

in Nederland een strafzaak terzake loopt (dat is dan bekend in fiscalibus/douane bij

de FIOD) en in hoeverre in casu een rechtshulpverzoek zou worden toegestaan. In dit

verband speelt mogelijk ook de vraag in hoeverre er - doordat sprake is van een

buitenlandse strafzaak - dringende redenen zijn die machtigen tot informatie-

verstrekking zonder kennisgeving vooraf aan de betrokkene (artikel 5 lid 4 WIB).

Als de verzochte informatie conform artikel 5 lid 5 WIB wordt verstrekt, lijkt dus

aparte toestemming van de minister nodig om die informatie te gebruiken voor

een ander doel dan belastingheffing (namelijk voor een strafzaak), op grond van

artikel 15 lid 3 WIB.

De Nederlandse rechtshulpregeling zegt niets over het gebruik van bijstand tijdens

een lopende strafzaak. De rechtshulpregeling 552m ziet alleen toe op rechtshulp-

verzoeken aan Nederland en zegt dus niets over mogelijk tegelijkertijd lopende

bijstandsverzoeken aan Nederland. Maar gezien het overleg tussen het ministerie

van Justitie en het ministerie van Financiën zal eventuele samenloop van verzoeken

die via beide kanalen binnenkomen, bekend zijn.

Tot slot, het is in Nederland dus niet ondenkbaar dat er in een en dezelfde zaak

zowel bijstandsverzoeken als rechtshulpverzoeken lopen op verzoek van het

buitenland. De diverse regelingen sluiten dit niet uit. Gezien de codrdinatieregeling

tussen de ministeries zal echter bekend moeten zijn en getoetst moeten worden of

beide wegen bewandeld kunnen worden of dat er sprake is van een détournement

de procédure. Voor de uitgaande verzoeken is er niets geregeld. Niet alleen omdat

hier de ministeries in de regel niet meer tussen zitten, ook omdat men hier geen

toetsende taak voor de Nederlandse autoriteiten aanwezig acht.

Frankrijk

Frankrijk gaat uit van de autonomie van de fiscaal-administratieve en de fiscaal-

strafrechtelijke procedure. Dit betekent dat voor een en dezelfde zaak zowel een

fiscale procedure kan lopen met het oog op heffing, transactie of boete als een

strafrechtelijke procedure. Beide procedures kunnen bovendien leiden tot punitieve

sancties. Una-viabepalingen of anticumulatiebepalingen zijn er niet. Alleen het

grondwettelijk proportionaliteitsbeginsel gebiedt tot eventuele verrekening bij de

tweede sanctieoplegging. In douanezaken is de cumulatie minder uitgesproken,

omdat het administratieve traject beperkt is tot heffing en transactie; de pecunaire

516 Bijlagen Handelingen 11, 1984-1985, 18852, nr. 9 (nota naar aanleiding van het eindverslag), p. 13.
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sancties in het douanestrafrecht worden evenwel door de jurisprudentie gekwalifi-

ceerd als 'reparatoire sancties met een semi-civielrechtelijk karakter die gecombi-

neerd kunnen worden met punitieve strafrechtelijke sancties'.

Door de autonomie van beide procedures is het mogelijk dat er in een en dezelfde

zaak gelijktijdig bijstands- en rechtshulpverzoeken lopen. Noch de schaarse bepa-

lingen over rechtshulp, noch de bepalingen over fiscale bijstand in het Franse recht

bevatten een normering over de afstemming tussen bijstand en rechtshulp. De

bevoegdheid tot uitwisseling in de bijstandsbepalingen is ingericht als een uit-

zondering op de geheimhoudingsplicht. Door die parallelle procedures is het

interessant om zien of de informatie die is verkregen uit het bijstandskanaal ook kan

worden gebruikt in het strafrechtelijk traject. Uit de bepalingen in de fiscale wet-

geving, douanewetgeving en strafvordering is gebleken dat die informatieverstrek-

king aan de justitiële autoriteiten zo goed als onbegrensd is, ook voor informatie die

is verkregen uit het buitenland. De uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht zijn

zeer ruim en de justitiële autoriteiten beschikken zo nodig over dwangmaatregelen

om die informatie bij de administratie af te dwingen.

Voor Frankrijk kan dus worden gesteld dat het nationale recht alle ruimte biedt om

tijdens opsporingsonderzoek gebruik te maken van wederzijdse administratieve

bijstand, aangezien de twee procedures parallel kunnen lopen. Bovendien zijn er

ruime mogelijkheden tot informatieverstrekking tussen administratieve en justitiële

autoriteiten. Het Franse recht bevat evenmin bepalingen die aangeven vanaf welk

moment in de opsporing gebruik moet worden gemaakt van rechtshulp. Wanneer

Frankrijk verzoekende autoriteit is, zijn beide procedures mogelijk. Wanneer

Frankrijk aangezochte autoriteit is, dan zijn de bepalingen van strafvordering van

toepassing. Het Franse Wetboek van Strafvordering bevat evenwel geen duidelijke

definitie van de (hier vertaalde) begrippen 'opsporing', 'verdenking' of 'redelijk

vermoeden'. Veel Franse strafrechtsjuristen koppelen die definities aan een formeel

moment in de strafprocedure, zoals een vordering tot verhoor. In feite kan daardoor

de opsporingsambtenaar de aanvang van de opsporing inplannen.

Duitsland

Ook in Duitsland loopt de scheiding tussen bijstand en rechtshulp niet parallel met

de scheiding tussen toezicht (Uberwachung) en opsporing (Ermittlungsuerfahren).

Het begin van de opsporingsfase is in het Duitse nationale recht vastgeknoopt aan

objectieve criteria. Op het moment dat de financiële autoriteiten (Finanzbehfrden),

de politie, het Openbaar Ministerie of zijn hulpbeambten dan wel de strafrechter

een maatregel treffen die 'erkennbar darauf abzielt, gegen jemanden wegen einer

Steuerstraftat strafrechtlich vorzugehen', is het Ermittlungsverfahren eingeleitet

(§ 397 lid 1 AO). Op deze manier hebben de financiële autoriteiten niet de vrijheid

om dat moment naar believen te verschuiven. Aan deze Einleitungis een aantal

rechtsgevolgen verbonden. Een van die rechtsgevolgen is dat er vanaf het moment
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waarop de Einleitung een feit is geen dwangmiddelen meer tegen de verdachte

mogen worden ingezet. De medewerkingsplicht blijft overigens wel van kracht, al

geldt in Duitsland het nemo-teneturbeginsel voor stukken die onafhankelijk van

de wil van de verdachte bestaan.

Zowel voor de douaneautoriteiten als voor de fiscale administratie is bijstand

mogelijk, ook in de fase van het opsporingsonderzoek. Dit betekent dat het

bijstandskanaal kan worden aangewend zolang de zaak in handen is van de

administratie en nog niet in handen is van het Openbaar Ministerie (of niet door

het Openbaar Ministerie naar zich toe is getrokken), ook tijdens de opsporing. In

die fase kunnen de douaneautoriteiten en de fiscale administratie ook bijstand en

rechtshulp parallel laten lopen, weliswaar iedere keer met de doelbinding van het

instrument. De verkregen informatie kan ook worden gebruikt in het strafdossier.

Het is aan de rechter om te kijken of er geen bewijsuitsluitingsgronden zijn. Als de

zaak eenmaal in handen van het Openbaar Ministerie is, staat enkel de rechtshulp-

weg open. Als de Duitse fiscale autoriteiten worden aangezocht door buitenlandse

autoriteiten terwijl er in het buitenland sprake is van opsporing, dan dienen zij

evenwel door te verwijzen naar het rechtshulpkanaal.

Engeland en Wales

Hoewel de punitieve handhaving in Engeland strafrechtelijk is georiënteerd, zijn

er met name op gebieden van regulatory law (zoals Customs and Excise en BTW)

belangrijke elementen van bestuurlijke handhaving. Zo is HM's Customs and Excise

verantwoordelijk voor niet alleen toezicht, opsporing en vervolging maar ook voor

buitengerechtelijke afdoening door middel van compounding en het opleggen van

civil penalties terzake van BTW-overtredingen. Sinds 1995 bestaat een dergelijk

systeem ook voor accijnzen.

De procesfilosofie in het Engelse strafrecht is sterk gericht en gedacht vanuit

een contradictoire terechtzitting. Om die reden moet ook de verhouding bijstand-

rechtshulp worden benaderd vanuit die optiek. In feite zou je kunnen stellen dat alle

handelingen in het onderzoek van relatieve of generlei waarde zijn zolang ze geen

bewijswaarde hebben ter terechtzitting. Zodra de bewijsgaring een strafrechtelijk

doel moet dienen, is rechtshulp de énige voorgeschreven weg, hetgeen niet uitsluit

dat vooraf een bijstandsverzoek heeft gelopen en dat op basis van de daarbij

vergaarde kennis alsnog een verzoek tot rechtshulp wordt gedaan. In de praktijk

wordt veel gebruikgemaakt van de bijstand, voorzover er geen dwangmiddelen

nodig zijn. Het doel bepaalt dus het instrument. Dit in tegenstelling tot in de

continentale regimes, waarin bewijs uit iedere instrumentatie (onder randvoor-

waarden) bruikbaar kan zijn voor diverse doelen. Niets belemmert dus in Engeland

de mogelijkheid om tijdens een strafrechtelijk onderzoek gebruik te maken van

bijstand; alleen zal het bewijs voor het bewijsgebruik bij de rechtbank verkregen

moeten zijn via rechtshulp.
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In Engeland bestaat er geen conceptueel onderscheid tussen toezicht en opspo-

ring. Specifieke wettelijke bepalingen in bijzondere wetten voorzien in bepaalde

bevoegdheden voor een bepaald doel. Inmiddels is het gebruik van bepaalde

bevoegdheden wel gekoppeld aan een bepaalde verdenkingsgraad (reasonable

ground to suspect or to belief). Dit kan zowel gelden voor toezichts- als opsporings-

bevoegdheden. Voor de zware dwangmiddelen zijn de reasonable ground to belief

en de voorwaarden uit PACE 1984 van toepassing, hetgeen meestal een rechterlijke

machtiging inhoudt. Wel dient te worden onderstreept dat HM's Customs and Excise

over een permanente machtiging beschikt (de writ of assistante), zij het alleen bij

een zeer sterke verdenkingseis.

Slotsom

Uit de analyse van de afstemming tussen bijstand en rechtshulp in het nationale

recht kan naar onze mening een dubbele conclusie worden getrokken. In de eerste

plaats zijn er opmerkelijke verschillen tussen de lidstaten qua inrichting van

bijstand en rechtshulp; van een ius-commune-traditie is in ieder geval geen sprake.

Die verschillen zijn uiteraard verbonden met de inrichting van de handhaving in de

lidstaten zelf en met de verhouding tussen administratie en justitie. In de tweede

plaats kan worden vastgesteld dat het onderscheid tussen bijstand en rechtshulp

niet parallel loopt met het onderscheid tussen toezicht en opsporing, voorzover dat

bestaat. Sfeerovergang en sfeercumulatie zijn meer regel dan uitzondering.

7.5 Gebruik van bewijs

In hoeverre kan strafrechtelijk verkregen informatie op basis van wederzijdse

administratieve bijstand worden verstrekt aan het buitenland?

In hoeverre mogen stukken die op basis van wederzijdse administratieve bijstand zijn

verkregen worden gebruikt als bewijs in het strafprocesrecht?

Hét knelpunt is hier de vraag of het gebruik van niet-strafrechtelijk verkregen bewijs

in strijd is met de waarborgen die aan een verdachte in een strafzaak toekomen.

Probleem hierbij is dat de onderzochte landen noch de begrippen 'verdachte' of

'strafzaak', noch het begrip 'administratieve samenwerking' eenduidig definiëren

(áls ze die begrippen al definiëren).

Het Franse Wetboek van Strafprocesrecht bevat geen aparte regels over bewijsver-

krijging of bewijsgebruik. Bewijs dient rechtmatig te worden verkregen. Vervolgens

is het aan de rechter om daar op basis van zijn innerlijke overtuiging (conviction

intilne) de kracht aan te geven die hij nodig acht. Zowel in fiscalibus als in het

douanerecht bestaan enkele uitzonderingen waarbij bewijskracht dwingend is

voorgeschreven. In het CD is nadrukkelijk opgenomen dat deze bewijskracht zich
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ook uitstrekt over buitenlands bewijs. Bewijs dat is verkregen uit horizontale en

zelfs verticale administratieve bijstand is bruikbaar in strafzaken. Het Franse stelsel

gaat uit van een verschillend bewijsregime voor strafrechtelijke en administratieve

procedures. Dit betekent dat een beslissing van de ene rechter niet bindend is voor

de andere. Strafrechtelijk bewijs moet rechtmatig zijn verkregen.

In Nederland is zowel in het strafrecht als in bestuurlijke procedures sprake van een

grote vrijheid in de toelaatbaarheid van bewijs en in de waardering ervan. De recht-

spraak stelt weinig eisen aan (de totstandkoming van) buitenlands bewijs. Neder-

land heeft in de rechtshulp en bijstand formeel een waterscheiding aangebracht

tussen strafrechtelijke en administratiefrechtelijke hulp. In de praktijk wordt toe-

stemming steeds gegeven. In het Nederlandse (en Duitse) recht lopen opsporings-

en controle-toezichtsbevoegdheden samen. De una-viabepalingen hebben betrek-

king op het treffen van slechts één sanctie, niet op de uitoefening van bevoegd-

heden. Dit laatste is door de Hoge Raad in zijn rechtspraak bevestigd. Het heeft tot

gevolg dat nationaal over en weer kan worden geput uit verschillende procedures.

Als zodanig is er in het nationale recht geen beletsel om dit ook met het buitenland

te doen. Dit probleem speelt in Frankrijk niet, omdat daar een 'pettenscheiding' is.

Daarom is daar ook geen behoefte aan een una-viabepaling.

In Engeland en Wales bestaat ook geen una-viabepaling. Ook vanuit het Angel-

saksiche stelsel is dit logisch, omdat het de rechtsgebieden niet op een met het civil

law vergelijkbare wijze onderscheidt. Een Saunders-geval zal zich dan ook eerder

weer in Engeland voordoen dan in andere landen. Voor Engeland en Wales is het

ontvangen van buitenlands bewijs sowieso moeilijk, vanwege de zeer strikte bewijs-

regels. Daarbij gaat het niet zozeer om eventueel diagonaal gebruik maar om de

vreemde herkomst als zodanig. Tegen het verstrekken van dergelijke informatie

aan het buitenland bestaat minder bezwaar, omdat het gaat om informatie die

naar Engels recht (nog) niet bruikbaar is als bewijs. In Engeland en Wales bestaat

een wezenlijk ander bewijsrecht dan in de continentale landen. Het is bijzonder

technisch van aard en er zijn strikte regels over de vorm waarin het wordt gegoten.

Zo vormt de mondelinge verklaring van getuigen ter zitting een van de hoofdregels

van het bewijsrecht. Er is een algemeen verbod van het gebruik van verklaringen

van horen-zeggen. Schriftelijke verklaringen en processen-verbaal werden

daarom lang niet als bewijs toegelaten. Inmiddels zijn hier enkele belangrijke

uitzonderingen op geformuleerd. Met CRITICA 1990 kan onder voorwaarden

buitenlands schriftelijk bewijs worden toegelaten. De waardering blijft echter

nog ter discretie van de rechter. Uit de strenge regels voor toelating van bewijs

volgen eveneens strenge regels voor het uitsluiten van bewijs. De toepassing van

eigen recht bij de totstandkoming van het bewijs leidt in zoverre tot problemen

bij het gebruik van het verkregen materiaal dat de betrokken staat daaraan zeer

specifieke eisen stelt.
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Het Duitse strafprocesrecht onderscheidt wettelijke en buitenwettelijke bewijs-

uitsluitingsgronden. Naast de wettelijke bewijsuitsluitingsgronden wordt in na-

volging van het Bundesgerichtshof in de praktijk een Schutznorm-vereiste gesteld.

Beschermde de regel die geschonden is het belang van de verdachte/betrokkene?

Zo ja, dan dient aldus verkregen bewijs te worden uitgesloten. In beginsel gelden

de normen uit het strafprocesrecht ook voor de boeteprocedure.

Verordeningen bepalen soms dat bewijs dat is verkregen via administratieve

bijstand bewijskracht heeft in andere lidstaten, zowel bij horizontaal uitgewisselde

gegevens als bij gegevens die verkregen zijn van (of door tussenkomst van) de

Commissie. Opvallend is dat hier naar de letter van de bepaling uitsluitend de

bewijskracht wordt geregeld. De stukken hebben bewijskracht. Dit laat onverlet

dat voordat de bewijskracht aan de orde komt de vraag dient te worden beantwoord

of administratief verkregen stukken mogen worden gebruikt. Het nationale recht

van de onderzochte landen zegt niet zozeer iets over het gebruik of de verstrekking

van bewijs uit een andere procedure maar stelt eerder eisen aan de verkrijging van

dat bewijs.

Vanwege de meewerkverplichting die in fiscalibus, in het douanerecht en in het

landbouwrecht op de betrokkenen rust, kan via het gebruik van deze controle- en

toezichtsbevoegdheden bewijsmateriaal worden verkregen van personen tegen wie

op basis van het verkregen materiaal een verdenking rijst.517 Zouden ingevolge de

verdenking van een strafbaar feit uitsluitend strafvorderlijke bevoegdheden zijn

aangewend, dan had wellicht een deel van het bewijsmateriaal niet kunnen worden

verkregen. Dit vloeit voort uit de rechtspraak van het EHRM in de zaken Funke en

Bendenoun. De rechtspraak van de Hoge Raad (FIOD-arrest) is conform het EVRM.

Leidt het gebruik van de administratieve weg tot omzeiling van andere waarborgen

uit de strafrechtelijke rechtshulp, conform de mogelijkheden op grond van sommige

verordeningen? Allereerst is dan de vraag aan de orde of er naast de waarborgen van

verdachten in een strafrechtelijk onderzoek (cautie, alleen dulden en niet actief

meewerken) nog andere waarborgen bestaan die specifiek uit de internationale

rechtshulp voortvloeien. Bij de beantwoording van die vraag moet met name op

twee dingen worden gelet. In de eerste plaats op de autoriteit die zo'n verzoek in

de regel behandelt, namelijk een rechterlijke autoriteit en geen ambtenaar. In de

tweede plaats op het feit dat er in het strafrechtelijk rechtshulpverkeer weigerings-

gronden bestaan, namelijk de weigeringsgronden in artikel 2 van het Europees

rechtshulpverdrag, die nader zijn uitgewerkt in artikel 5521 Sv. Zou via de admini-

stratieve weg strafrechtelijk verkregen informatie worden overgedragen en zou

daarop bij een strafrechtelijk verzoek een weigering zijn gevolgd, dan is ons inziens

517 Van nature betekent dit dat knelpunten eerder bestaan bij gebruik van de administratieve weg voor

strafrechtelijke doelen dan bij gebruik van de strafrechtelijke weg voor administratieve doelen.
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sprake van oneigenlijk gebruik van het administratieve kanaal. Een andere opvatting

zou elke noodzaak tot het maken van onderscheid tussen strafzaken en andere

procedures irrelevant maken. Juist dat laatste laat artikel 6 EVRM niet toe.

De verhouding tussen verschillende verdragen (bijvoorbeeld tussen de Napels II-

douaneconventie 1997 en het Europees rechtshulpverdrag) is volkenrechtelijk

moeilijk te bepalen. De vraag daarbij is evenwel op welke bezwaren dit stuit.

Worden er waarborgen voor burgers omzeild? Wat betreft de niet-strafrechtelijke

instrumenten valt in sommige verordeningen soms een bepaling waar te nemen

die stelt dat het instrument de verdragen inzake rechtshulp in strafzaken onverlet

laat. Daarmee draagt zo'n bepaling niet bij tot het kiezen van de ene of de andere

weg, omdat de bepaling geen dwingend criterium is. Gezien de geschiedenis van

de verhouding tussen het gemeenschapsrecht en het strafrecht is de verklaring

dat het de gemeenschap niet vrij stond om regels met betrekking tot het strafrecht

op te stellen.

Opvallend is dat onderscheid tussen de strafrechtelijke weg en andere wegen

vooral organiek gestalte heeft gekregen. Beslissend voor het gebruik van de ene

of de andere weg lijkt derhalve in de praktijk de status te zijn van de autoriteit van

wie het verzoek uitgaat. Voor de praktijk betekent dit dat de normering vanuit de

rechtspraak dient te komen.

Het is ambtenaren die werkzaam zijn op de scheidslijn tussen strafrechtelijke en

administratieve samenwerking niet gemakkelijk gemaakt om voor de ene of de

andere weg te kiezen. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste definiëren niet alle

instrumenten voor welke feiten een bepaald instrument al dan niet kan worden

toegepast. Ten tweede is een en dezelfde ambtenaar (of een bepaalde dienst)

bevoegd om beide trajecten te hanteren. In dit opzicht kan dus gesproken worden

van een probleem met betrekking tot het toepassingsbereik en van een organiek

probleem. Wat betreft het eerste valt vooral in de strafrechtelijke verdragen op

dat daarin formuleringen voorkomen in de trant van `dit verdrag is van toepassing

op strafzaken'. Een dergelijke bepaling geeft wel positief aan dat het verdrag mag

worden aangewend bij strafzaken, maar zegt niet expliciet dat het verdrag ook moet

worden aangewend bij strafzaken. Verder geven strafrechtelijke verdragen geen

criterium om te bepalen wat een strafzaak is. Het lijkt erop dat staten elkaar een

zekere mate van vrijheid hebben willen laten. Zo bepalen staten in de praktijk aan

de hand van hun eigen recht of iets strafrechtelijk is of niet. Zowel de verzoekende

als de aangezochte staat heeft hierin een eigen, autonome positie. Institutioneel

toont zich een gemis aan regels over de verhouding tussen gemeenschapsrecht

en volkenrecht, ofwel eerste- en derdepijlerrecht. Voorts heeft dit gemis te maken

met de vrijheid van de lidstaten om hun handhavingsmechanisme naar eigen

inzicht in te richten. Dat heeft tot gevolg dat waar de ene staat een strafrechtelijk
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handhavingsstelsel in het leven roept de andere staat dit administratiefrechtelijk

kan doen.

De sfeerovergang heeft in geen van de onderzochte landen tot een stortvloed

aan rechtspraak geleid. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat er in de praktijk

nauwelijks van een knelpunt sprake zou zijn. Het is echter evenzeer mogelijk (lat

het samenwerkingstraject (onafhankelijk van de vraag of het strafrechtelijk is of niet)

dusdanig voor de burger verborgen blijft dat hij niet klaagt over het gebruik ervan.

Voor justitiabelen vereist een en ander dat zij zicht hebben op het voortraject. Zowel

in de strafrechtelijke als in de administratiefrechtelijke instrumenten zijn aan de

verdediging nauwelijks rechtsmiddelen toegekend. Deze zullen daarom nationaal

moeten worden uitgeoefend, maar ook dat biedt in de meeste landen geen rechts-

ingang. Als er rechtsmiddelen bestaan, gaat het meestal om klagen achteraf, nadat

de bijstand of rechtshulp al aan het buitenland is geleverd en er geen zeggenschap

meer bestaat over het gebruik ervan.



8

Knelpunten, oplossingsrichtingen en

aanbevelingen

A.H. Klip en J.A.E. Vervaele

8.1 Knelpunten

Uit de analyse van de supranationale normering en van de nationale normering in

de vier onderzochte lidstaten blijkt dat de inrichting en uitvoering van de weder-

zijdse administratieve bijstand én van de rechtshulp in strafzaken in zeer grote mate

wordt bepaald door het nationale recht. In de regel worden voor de uitvoering van

de verzoeken ook de reguliere handhavingsbevoegdheden van respectievelijk de

administratieve en strafrechtelijke handhavingsautoriteiten ingezet. De afstemming

tussen bijstand en rechtshulp is dus op structurele wijze verbonden met de afstem-

ming tussen toezicht en opsporing en de informatieverstrekking tussen beide hand-

havingskanalen. Een deel van het probleem vloeit voort uit het feit dat beide wegen

voor dezelfde dienst ter beschikking staan. Dit is iets wat op nationaal niveau is

geregeld. Het lijkt erop dat het in die zin vooral om een Nederlands (en in mindere

mate een Duits) probleem gaat. Een dergelijk probleem zou misschien kunnen

worden opgelost door de administratieve en strafrechtelijke aspecten van de dienst

te scheiden, dan wel door nationaal een dwingende regel op te nemen over het

gebruik van het samenwerkingstraject. Toch denken wij dat de oplossing van dit

probleem uit een andere richting zou moeten komen.

Uiteraard is de laatste decennia gewerkt aan nieuwe supranationale normering,

op het terrein van de bijstand en rechtshulp, op functioneel-materiële terreinen

en wat betreft douane- en politiesamenwerking. Door die normering is het instru-

mentarium voor internationale samenwerking zonder twijfel verruimd en zijn ook

de verplichtingen voor lidstaten toegenomen. Uit de analyse is evenwel ook geble-

ken dat het onderscheid tussen bijstand en rechtshulp behoorlijk is vervaagd. Die

vervaging heeft zowel betrekking op het doel van de samenwerking als op het instru-

mentarium, de autoriteiten en de gezagsverhoudingen. De rechtshulp wordt niet

meer alleen gebruikt als samenwerkingsinstrument voor strafrechtelijke afdoening;

het toepassingsveld is verruimd. Bovendien zijn door het inschakelen van autori-

teiten in de voorfase (politie, douane enzovoort) de klassieke waarborgen die eigen
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zijn aan gerechtelijke autoriteiten (Openbaar Ministerie, rechter-commissaris) niet

meer per definitie ingebouwd. Dit heeft tevens tot gevolg dat de gezagsrelatie met

deze gerechtelijke autoriteiten niet altijd meer aanwezig is of in ieder geval als in-

direct, formeel en afstandelijk kan worden bestempeld. Je zou kunnen stellen dat

zich binnen de rechtshulp een vorm van politiële bijstand heeft ontwikkeld. Qua

instrumentarium is er tevens uitbreiding naar proactieve onderzoekstechnieken,

die onder een aantal voorwaarden ook kunnen worden aangewend voordat er enig

strafbaar feit is gepleegd. Het toepassingsveld van de wederzijdse administratieve

bijstand is evenmin beperkt gebleven tot gegevensuitwisseling voor de heffing en de

daarmee verbonden reparatoire sancties. De bijstand heeft steeds vaker punitieve

bestuurlijke sanctionering of strafrechtelijke sanctionering ten doel. In het laatste

geval werkt de wederzijdse administratieve bijstand als de voorfase voor het straf-

rechtelijk traject. Door deze ontwikkeling is er ook een uitbreiding van de autori-

teiten die in het veld optreden. In de bijstand zijn bovendien nieuwe instrumenten

ontwikkeld voor transnationaal onderzoek, die vergelijkbaar zijn met de rogatoire

commissie en zijn gericht op punitieve afdoening via het bestuursrecht of strafrecht.

Door de groei van het punitieve bestuurstraject zijn de gezagsverhoudingen ook

anders komen te liggen. In een aantal landen is er minstens afstemming nodig

met het Openbaar Ministerie of heeft het Openbaar Ministerie hierin mede een

taakstelling. Dit alles heeft uiteraard gevolgen voor de inrichting van de rechts-

waarborgen en rechtsbescherming van betrokkenen.

Hoe sterk wederzijdse administratieve bijstand en rechtshulp elkaar inmiddels

kunnen overlappen en hoezeer ze door elkaar kunnen lopen, blijkt overduidelijk uit

de Napels 11-conventie over douanesamenwerking. Termen als 'politiële rechtshulp'

en 'douanerechtshulp' geven al aan dat de oude waterscheidingen tussen bijstand

en rechtshulp niet meer actueel zijn. Het is dus zeer de vraag of - en zo ja in welke

mate - een absoluut onderscheid tussen beide samenwerkingsvormen nog zinvol is,

an sich en in het kader van de materiële en justitiële integratie in EU-verband. Het

wordt dus de hoogste tijd om na te denken over de fundamentele uitgangspunten

van de samenwerkingssystemen, over het instrumentarium van die samenwerking

en over de rechtsbescherming voor de burger in een zich internationaliserende

(justitie)omgeving. Daarbij spelen enkele knelpunten een rol, die hieronder worden

aangestipt.

Knelpunten op Unie-niveau

Algemeen:

- Er is een institutionele versplintering tussen de eerste en derde pijler, waarbij de

bevoegdheidsverdeling de inhoud bepaalt van de samenwerkingsinstrurnenten.

- De samenwerkingsbevoegdheid is gekoppeld aan de erkenning van organen

door de staat als 'erkende autoriteit', hetgeen betekent dat de bevoegdheids-

uitoefening afhankelijk is van een organiek criterium.
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De normering van de operationale samenwerking tussen organen van de eerste

pijler en de derde pijler is afwezig of zwak (OLAF, Raad, Europol).

De rechtsbescherming is nationaal gebleven, terwijl de samenwerking steeds

meer internationaal is geregeld. Voor de burger kan dit leiden tot het ontbreken

van een rechtsingang.

Er is geen regeling die bepaalt welke internationale rechtsinstrumenten voor-

rang krijgen.

Wederzijdse administratieve bijstand:

- De wederzijdse administratieve bijstand is gespreid over de eerste en de derde

pijler, respectievelijk voor de handhaving van communautaire en niet-commu-

nautaire normering.

- De wederzijdse administratieve bijstand in de eerste pijler is zeer ad hoc in-

gevuld. Er is geen kaderregeling.

- De fiscale wederzijdse administratieve bijstand is in vergelijking met de weder-

zijdse administratieve bijstand in douane- en landbouwzaken minder ontwik-

keld.

- Er is geen coherente regeling van de verticale wederzijdse administratieve

bijstand.

- Bij de uitwerking van de wederzijdse administratieve bijstand is weinig tot geen

aandacht besteed aan de noodzaak tot rechtsbescherming. Dit is volledig of

grotendeels overgelaten aan het nationale recht.

Rechtshulp:

- In de rechtshulp in het Unie-recht wordt weinig tot geen aandacht besteed aan

de afstemming met de bijstand.

- De coordinerende en/of ondersteunende rol van de Unie bij de rechtshulp is

niet afdoende geregeld. Dit geldt zowel voor de taak van OLAF als voor die van

de Raad (justitieel netwerk, liaison-magistraten, Europol).

- Bij de uitwerking van de rechtshulp is weinig tot geen aandacht besteed aan de

noodzaak tot rechtsbescherming. Dit is volledig of grotendeels overgelaten aan

het nationale recht.

Knelpunten op nationaal niveau

Algemeen:

- Het naar elkaar toegroeien van bijstand en rechtshulp heeft nationaal nog niet

geleid tot het herijken van beide systemen.

- De forse groei van het punitieve bestuursrecht is niet doordacht op zijn trans-
nationale dimensie.

- Bewijstoelating houdt noch rekening met buitenlandse herkomst van bewijs

noch met diagonale of verticale aspecten.
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Wederzijdse administratieve bijstand:

- Er is geen aanvullende regelgeving voor bijstand in douanezaken.

- De aanvullende regelgeving voor bijstand in fiscalibus is soms te beschermend.

- Er is geen kaderregeling voor de bijstand in het bestuursrecht.

Rechtshulp:

- Nationale bepalingen zijn vaak alleen van toepassing op de positie van de aan-

gezochte staat.

- Soms zijn er specifieke, strengere regelingen voor onderzoek op transnationaal

verzoek dan voor het nationaal onderzoek.

- Er is geen of weinig afstemming met de bijstand.

8.2 Oplossingsrichtingen en aanbevelingen

Bij het streven naar een Unie van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid zijn door

de regeringsleiders op de Europese Raad van Tampere in oktober 1999 meerdere

interessante conclusies getrokken. Als richtsnoer geldt hierbij dat er dient te worden

gestreefd naar een ware rechtsruimte, waarin de burgers in elke andere lidstaat even

gemakkelijk toegang hebben tot de rechter en de autoriteiten als in hun eigen lid-

staat, en dat er een betere compatibiliteit en meer convergentie tussen de recht-

stelsels van de lidstaten tot stand moet worden gebracht. In de conclusies stellen de

regeringsleiders uitdrukkelijk dat het beginsel van wederzijdse erkenning van rech-

terlijke beslissingen ook van toepassing moet zijn op aan het proces voorafgaande

gerechtelijke bevelen. Door de autoriteiten van een lidstaat legaal verkregen bewijs-

materiaal moet gebruikt kunnen worden in rechtszaken in andere lidstaten, reke-

ning houdend met de daar toepasselijke normen. Tot slot concluderen de regerings-

leiders dat er optimaal profijt getrokken moet worden van de samenwerking van de

autoriteiten inzake grensoverschrijdende criminaliteit. De Britse delegatie heeft

hierop aansluitend een voorstel gedaan om te komen tot wederzijdse erkenning van

gerechtelijke beslissingen en vonnissen in strafzaken.518 Vrij verkeer van bewijs en

wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in een model van justitie-

integratie zijn uitstekende streefdoelen. Toch dient bij het herijken van de weder-

zijdse administratieve bijstand en de rechtshulp in strafzaken in de Europese Unie

uitgangspunt te zijn dat aansturing van de nationale handhavingssystemen (fiscus,

douane, strafrecht) via harmonisatievoorschriften een duidelijk en gerechtvaardigd

518 Zie Council of the European Union Document, 6375/00 LIMITE CATS 13 CRIMORG 33 COPEN 12,

Note UK Delegation to Article 36 Committee, Mutual recognition of judicial decisions and judgements

in criminal matters: programme of measures to be adopted by December 2000: 'Mutual recognition

implies - as a final goal - acceptance of the equal validity of the different rules of proof, judicial

systems and substantive laws which underlie the decisions taken in other jurisdictions.'
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doel moet dienen. Bovendien moeten de harmonisatievoorschriften het meest

geschikte en evenredige middel zijn om dat doel te bereiken. Het doel van deze

herijking is te komen tot samenwerkingssystemen voor de handhaving waarin

knelpunten in het instrumentarium en de rechtsbescherming op een zodanige

manier zijn weggewerkt dat in de Unie een met rechtswaarborgen omkleed effectief

systeem van transnationale handhaving kan worden gerealiseerd. Conform de

opdracht tot een inventariserend onderzoek zijn de aanbevelingen daarom niet

specifiek gericht op en beperkt tot de Nederlandse situatie. De blauwdruk is

bestemd voor de Europese ruimte van de vijftien lidstaten; de rechtsbetrekkingen

tussen de lidstaten en derde landen vallen hier niet onder.

De consequentie van de bovenstaande uitgangspunten is dat het geen zin heeft om

de nationale handhavingssystemen te harmoniseren, en evenmin om de samen-

werkingssystemen van bijstand en rechtshulp in strafzaken te fuseren. Beide

operaties zijn veel te ambitieus, vergen een onevenredige investering in relatie

tot de doelstelling en zouden bij implementatie wel eens heel contraproductief

kunnen werken. Het komt erop aan te erkennen dat de bijstand en rechtshulp

elkaar inmiddels zodanig overlappen en zodanig op elkaar zijn gaan lijken dat we

maar beter een aantal waterscheidingen kunnen weghalen en hieruit ook de nodige

consequenties moeten trekken voor het instrumentarium en de rechtsbescherming.

Tevens moeten we erkennen dat de staat-staatverhouding van de natiestaten van

weleer niet meer beantwoordt aan de economisch-politieke realiteit binnen en van

de Europese Unie. De lidstaten en de nationale rechtsstelsels zullen een belangrijke

rol blijven spelen in de Europese Unie van morgen, maar het is onmiskenbaar dat de

Europese en transnationale dimensie van die rol fors zal groeien. Op handhavings-

gebied betekent dit dat handhavingsorganen Europese taken hebben te vervullen,

die meer losgekoppeld worden van het nationale territoir en van de nationale

politieke agenda. Bovendien staat de ontwikkeling naar supranationale hand-

havingsorganen en naar operationele handhaving in de Europese ruimte in de

steigers. Kortom: de rechtshulp en de bijstand kunnen niet meer alleen worden

geconceptualiseerd vanuit de filosofie van nationale soevereine staten die met

elkaar samenwerken. Rechtshulp en bijstand zijn noodzakelijke instrumenten

geworden voor de handhaving in het kader van de Europese integratie. Dit alles

neemt niet weg dat de lidstaten en hun rechtsstelsels de operationale werkvelden

zijn en blijven van de Europese Unie en dat dus de herijking vanuit en in de richting

van het nationale recht dient te worden geconceptualiseerd. Ook dit leidt tot de

conclusie dat de nationale handhavingssystemen de hoeksteen blijven. Ze moeten

echter op een aantal punten worden aangestuurd via supranationale voorschriften,

die vervolgens in het nationale recht doorwerken of moeten worden geïmplemen-

teerd. Dit kan worden geïllustreerd met de derde Commissie-evaluatie van ver-
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ordening 218/92 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van

de indirecte belastingen (BTW)519 en met de evaluaties van de nationale systemen

van rechtshulp in strafzaken door de Multidisciplinary Group on Organised Crime

van de Raad520. Uit de BTW-evaluatie blijkt overduidelijk dat de nationale fiscale

controlesystemen hun communautaire dimensie onvoldoende zien en waarmaken.

De samenwerkingsinstrumenten worden zeer matig benut en allerhande juridische

problemen worden opgeworpen om multilaterale controles niet uit te voeren. De

aanbevelingen onderstrepen zowel het belang van een kaderaanpak voor de admi-

nistratieve samenwerking in fiscalibus (nu verspreid over een richtlijn en een

verordening) als zeer gedetailleerde aanbevelingen voor de lidstaten, zowel op het

vlak van fiscale controle als op het vlak van fiscale wederzijdse administratieve

bijstand. Ook de evaluatie van het systeem en het functioneren van de rechtshulp

in strafzaken in de lidstaten is een uitermate geschikt instrument om de lidstaten

duidelijk te laten zien dat het functioneren van de rechtshulp niet enkel kan worden

beoordeeld vanuit het perspectief van de lidstaat zelf.

De consequentie van dit alles is dat de opstelling van lidstaten met betrekking tot

samenwerking inzake handhaving niet afhankelijk mag zijn van het feit of ze in de

positie verkeren van verzoekende of aangezochte staat. Hiervoor dienen dezelfde

juridische regels te gelden. Tevens verdient het de voorkeur dat de voorhanden

zijnde handhavingsbevoegdheden in het nationale recht in beginsel parallel lopen

met de handhavingsbevoegdheden die kunnen worden ingezet voor het uitvoeren

van verzoeken om bijstand of rechtshulp. Uiteraard zijn ook allerhande voorbehou-

den, zoals de fiscale exceptie, uit den boze. De weigeringsgronden voor het verlenen

van bijstand of rechtshulp dienen heel beperkt te zijn, dienen uitdrukkelijk te wor-

den gemotiveerd en moeten door het Hof van Justitie van de EG kunnen worden

getoetst. De consequentie is ook dat veel 'mogen- en kunnen-bepalingen' in de

supranationale normering dienen te worden vervangen door'moeten-bepalingen'.

Het komt immers aan op handhavingsresultaten, conform rechtsstatelijke eisen.

Tevens moet de verticale samenwerking (tussen lidstaten en de Europese Commissie

én tussen lidstaten en de handhavingsorganen van de Unie, zoals OLAF en Europol)

op Unie-niveau beter worden genormeerd en in het nationale bestuursrecht en

nationale strafrecht worden ingebed. Tot slot dient bij de implementatie van de

resultaten van de lopende onderhandelingen in de Europese Unie in het nationale

bestuursrecht en nationale strafrecht aandacht te worden besteed aan de juridische

inbedding van joint investigation teams in de Europese ruimte. Het optreden van

519 Com. (2000) 28 def. Zie ook Speciaal Verslag nr. 9/98 van de Europese Rekenkamer over de bescherming

van de financiële belangen van de Europese Unie inzake de BTW in het intracommunautaire handels-

verkeer, vergezeld van de antwoorden van de Commissie, PbEG 1998, C 356.

520 Alle afgeronde rapportages zijn tot op heden als openbare documenten gekwalificeerd en zijn beschik-

baar op de internetsite van de Raad. Tot nu toe zijn afgerond: Ierland, Luxemburg, Griekenland en

Denemarken.
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dergelijke teams heeft gevolgen voor de vraag welk recht van toepassing is op hun

handelen, maar ook welke rechter er aan de hand van welk recht toezicht op

kan houden. Aparte problemen kunnen rijzen als 'multinationaal' bewijs wordt

verkregen.

Inhoudelijk stellen we voor om de formele waterscheidingen en schotten tussen

wederzijdse administratieve bijstand en rechtshulp in strafzaken weg te halen.

Dit heeft meteen als voordeel dat situaties van diagonale samenwerking (tussen

administratieve autoriteiten in één lidstaat en justitiële autoriteiten in een andere

lidstaat) mee in het oplossingstraject worden getrokken. Het weghalen van die

waterscheidingen en schotten betekent niet dat we de twee samenwerkingssystemen

fuseren. Het betekent dat we niet uitgaan van autonome, niet nader ingevulde

definities die zijn gekoppeld aan het handhavingsdoel en aan organieke criteria

('erkende autoriteit'). Laat je het (strafrechtelijk) karakter van een procedure op

nationaal niveau bepalen, dan zal het oordeel per definitie uiteenlopen. Dan

verandert er met andere woorden feitelijk weinig of niets aan de huidige situatie.

Dit probleem zou alleen kunnen worden opgelost als er een gemeenschappelijk

criterium wordt gehanteerd. Noch het gemeenschapsrecht noch het Unie-strafrecht

biedt daarvoor echter enig handvat. Wel zou aan de hand van de criteria uit artikel 6

EVRM (om te bepalen of er sprake is van een criminal charge) een objectievere maat-

staf kunnen worden gehanteerd. Met name het punitieve handhavingstraject wordt

voor de samenwerking geregeerd door dezelfde uitgangspunten en principes. Voor

de definitie van het punitieve handhavingstraject wordt aangesloten bij de artikel-6-

EVRM-jurisprudentie. In de plaats van een institutioneel (eerste pijler of derde pijler)

offunctioneel-organiek criterium (erkende autoriteit) komt een materieelrechtelijk

handelingscriterium, dat mede is gekoppeld aan bevoegdheden en dwangmiddelen en

het punitieve doel.

De wederzijdse administratieve bijstand en de rechtshulp in strafzaken vormen

samen de publiekrechtelijke samenwerking inzake handhaving. Die samenwerking

heeft drie handhavingsdoelen: heffing en reparatoire bestuurssancties, punitieve

bestuurssancties én strafrechtelijke sancties. De punitieve bestuurssancties en de

strafsancties vormen samen het punitieve handhavingstraject. Wij stellen voor om

bij de publiekrechtelijke samenwerking inzake handhaving in de Europese Unie

onderscheid te maken tussen drie samenwerkingsvarianten:

- gegevensuitwisseling;

- beperkt handhavingsonderzoek;

- bijzonder handhavingsonderzoek.

Onderscheidend criterium is daarbij de gevraagde handeling, en niet de autoriteit

die het verzoek doet of waaraan het verzoek is gericht. Tevens wordt hiermee een

concrete en een op effectiviteit en rechtsbescherming afgewogen invulling gegeven
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van de concepten 'vrij verkeer van bewijs' en 'wederzijdse erkenning van gerechte-

lijke beslissingen in de voorfase', zoals die in de conclusies van het voorzitterschap

van de Europese Raad te Tampere zijn neergelegd. De drie voorgestelde samen-

werkingsvarianten worden hieronder toegelicht.

Gegevensuitwisseling

Erkende handhavingsautoriteiten kunnen zowel spontaan als op verzoek gegevens

uitwisselen, en al of niet geautomatiseerd. Alle gegevens die zich bij de justitiële

en bestuurlijke handhavingsautoriteiten bevinden, kunnen en moeten worden uit-

gewisseld. Er is dus vrij verkeer van gegevens voor de drie handhavingsdoeleinden.

Bij dit vrije verkeer dient uiteraard rekening te worden gehouden met eisen van

privacybescherming en ambtelijke of justitiële geheimhoudingsplichten ten op-

zichte van derden (niet-handhavingsautoriteiten).

Beperkt handhavingsonderzoek521

Erkende handhavingsautoriteiten kunnen verzoeken om onderzoekshandelingen te

verrichten bij een 'verdachte' of bij derden. De verzoekende autoriteit kan aan het

onderzoek deelnemen.

Bij een dergelijk verzoek kan het bijvoorbeeld gaan om het betreden van bedrijfs-

ruimtes, het inzien van een boekhouding en het vorderen van uitlevering van docu-

menten. De bevoegdheden tot het uitvoeren van zulk onderzoek kunnen worden

uitgeoefend op basis van de nationale toezichts- of opsporingsbepalingen, door

- afhankelijk van het karakter van het verzoek (bijstand of rechtshulp) - toezicht-

houders, de politie (in haar hoedanigheid van administratieve of gerechtelijke

politie) of opsporingsambtenaren. Voor het aanwenden van deze bevoegdheden

is geen rechterlijke machtiging vereist. De bevoegdheidsgrondslag wordt door

lidstaten wederzijds erkend. Bij het uitoefenen van de bevoegdheid moeten toe-

zichthouders er rekening mee houden dat hun onderzoeksresultaten eventueel

gebruikt kunnen worden in punitieve procedures. Dat betekent dat ze fundamentele

procedurewaarborgen moeten garanderen, zoals de cautie en het zwijgrecht bij

'verhoorsituaties'.

Alleen als de verzoekende lidstaat via de bijstand om onderzoek heeft verzocht en

achteraf de verkregen gegevens als bewijs bij punitieve sanctieoplegging wil aan-

wenden met het doel een punitieve bestuurssanctie of een strafsanctie te doen

opleggen, moet de verzoekende staat aan de aangezochte staat om een formele

521 Opmerking verdient dat de begrippen 'beperkt handhavingsonderzoek' en 'bijzonder handhavings-

onderzoek' niet refereren aan begrippen uit het huidige Nederlandse strafprocesrecht. Hier is met opzet

voor gekozen, omdat de aanbevelingen een ruimere gelding hebben dan voor Nederland alleen. Voorts

valt in het bestek van dit inventariserende onderzoek uitsluitend een oplossingsrichting aan te geven.

Dat laat onverlet dat nauwkeurig aandacht dient te worden besteed aan de scheidslijn als het uitgangs-

punt van het maken van een dergelijk onderscheid wordt gevolgd.
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rechterlijke toestemming vragen. Hiervoor dient een contradictoire 'nihil-obstat-

procedure' te worden ingericht bij een rechterlijke autoriteit (rechter-commissaris

of zittingsrechter). De rechter is bevoegd tot een legaliteits- en rechtmatigheidstoets

die zich beperkt tot de vraag of de informatie transnationaal mag worden verstrekt

voor het gebruik in een punitieve procedure. De nihil-obstatprocedure is dus niet

noodzakelijk als het bewijs is verkregen via onderzoekshandelingen van gerechte-

lijke autoriteiten (Openbaar Ministerie, rechter-commissaris) of als het bewijs enkel

wordt gebruikt voor de heffing of voor het opleggen van reparatoire sancties. Als de

toestemming niet is gevraagd of niet is verkregen, dient het bewijs te worden uit-

gesloten; de gegevens kunnen wel worden gebruikt als kenbron voor ander direct

bewijs, maar niet als direct bewijs in het dossier.

Bijzonder handhavingsonderzoek

Als voor het uitvoeren van het onderzoek bijzondere bevoegdheden en dus zware

dwangmiddelen nodig zijn die fors inbreuk maken op de rechten en vrijheden van

de burger, dan is een voorafgaande rechterlijke machtiging in de aangezochte staat

een vereiste. Bij 'bijzondere bevoegdheden' dient te worden gedacht aan vrijheids-

beroving, doorzoeking (in bedrijfsruimtes en in woningen), het aftappen van

telecommunicatieverkeer, inzetten van infiltranten of informanten enzovoort. Als

richtsnoer kunnen hier artikel 5 en 8 EVRM en artikel 1 van protocol 1 bij het EVRM

dienen. De bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend door toezichthouders en

opsporingsorganen. De rechterlijke machtiging dient te worden gegeven door een

onafhankelijke rechterlijke autoriteit (rechter-commissaris of zittingsrechter). Het

gaat hier niet om een contradictoire procedure. In tegenstelling tot bij de voor-

gaande nihil-obstatprocedure betreft het hier een in beginsel voorafgaande toets

van de rechter; de rechter toetst of het dwangmiddel mag worden ingezet. Als het

bijzonder onderzoek wordt uitgevoerd door de rechter-commissaris zelf, is geen

speciale machtiging vereist. De rechterlijke autoriteit die beslist over de vraag of

het onderzoek mag worden verricht, beslist ook over de vraag of het resultaat in

het buitenland als bewijs mag worden gebruikt.

Als de machtiging niet is gevraagd of niet is verleend, heeft een onrechtmatige

bevoegdheidsuitoefening plaatsgevonden en dient het bewijs te worden uitgesloten.

Bovendien mag dergelijk materiaal ook niet anderszins aan het buitenland worden

verstrekt.

8.3 Slotsom

Wanneer deze drie varianten van gevraagde handelingen met hun principes als

blauwdruk worden gehanteerd, wordt zowel het probleem van de diagonale samen-

werking als dat van de sfeerovergang tussen en sfeercumulatie van bijstand en

rechtshulp opgelost:
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- De inrichting van het samenwerkingsinstrument (instrumentarium en rechts-

bescherming) is niet meer afhankelijk van de 'handhavingsweg' maar van

hetgeen wordt gevraagd en van het handhavingsdoel (aanwending voor bewijs).

- Er hoeven geen ingewikkelde constructies te worden bedacht voor de veelheid

aan nationale en supranationale 'erkende autoriteiten', omdat op hen dezelfde

principes van toepassing zijn. Bovendien wordt daardoor de samenwerking

tussen deze autoriteiten makkelijker.

- Met deze oplossing wordt vermeden dat uit samenwerking verkregen bruikbare

uitkomsten op papier worden gereconstrueerd in termen van een rechtmatig

samenwerkingstraject.

- Het is niet meer noodzakelijk om in de supranationale normering van samen-

werking een definitie te geven van 'opsporing', 'strafbaar feit' en 'verdenking'. Er

kan rechtstreeks worden aangesloten bij het artikel-6-EVRM-criterium.

Samengevat kan worden gesteld dat er, als aan de randvoorwaarden wordt voldaan,

een effectief samenwerkingssysteem kan worden uitgewerkt dat rekening houdt met

de variaties aan handhavingsorganisaties en -instrumentarium in de lidstaten. Het

materiaal dat is verkregen uit de rechtshulp moet in administratieve procedures als

bewijs kunnen worden gebruikt, op voorwaarde dat het rechtshulpverzoek en de

uitvoering daarvan niet zijn aangetast door wezenlijke vormvoorschriften. Wat geldt

voor het meerdere, geldt ook voor het mindere (a majore ad minus). Andersom moet

het materiaal dat is verkregen uit de wederzijdse administratieve bijstand in straf-

rechtelijke procedures als bewijs kunnen worden gebruikt, op voorwaarde dat het

bijstandverzoek en de uitvoering ervan niet zijn aangetast door wezenlijke vorm-

voorschriften. De rechtsbescherming situeert zich voornamelijk bij de procedure

ten gronde (sanctieoplegging), met uitzondering van de contradictoire nihil-obstat-

procedure. Uitgangspunt is wederzijdse erkenning van gegevens, van bevoegdheids-

uitoefening enzovoort, maar met een volle toets door de beoordelende rechter over

het gehele traject. Hij dient daarbij te kijken naar onbevoegdheidsgronden en naar

bewijsuitsluiting of niet-ontvankelijkheid. Verzoeken kunnen immers nog steeds

niet-ontvankelijk zijn, omdat ze kunnen worden ingediend door niet-erkende auto-

riteiten. Verzoeken kunnen ook door niet-bevoegde instanties worden uitgevoerd.

Alle handelingen dienen te worden beoordeeld overeenkomstig het recht van de

staat waar ze zijn verricht (locus regit actum) en verkrijgen de consequentie die uit

dat recht voortvloeit. Dat heeft tot gevolg dat de rechter gehouden kan zijn vragen

van buitenlands procesrecht te beantwoorden. Tot dusver is dit, anders dan in het

internationaal privaatrecht, in het strafrecht niet gebruikelijk. Een oordeel over

vreemd recht is echter niet geheel afwezig; ook bij de beoordeling van de vraag of

er sprake is van dubbele strafbaarheid, beoordeelt de straf- of uitleveringsrechter

vreemd strafrecht.

De vraag blijft nog hoe deze blauwdruk voor de publiekrechtelijke samenwerking

inzake handhaving dient te worden ingevoerd in de Unie. De institutionele schei-
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ding tussen de eerste en derde pijler is nu eenmaal een juridische realiteit onder het

Verdrag van Amsterdam, en het ziet er niet naar uit dat die in de volgende Inter-

gouvernementele Conferentie en -in het aanstaande Verdrag van Parijs op de helling

gaat. Om die reden verdient een 'cross-pillarbenadering' veruit de voorkeur. In het

kader van de ruimte voor vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid zouden er twee

instrumenten kunnen worden ontwikkeld - onder de eerste en onder de derde pijler

- waarbij de blauwdruk als uitgangspunt geldt. Niets belemmert intussen uiteraard

de lidstaten, en dus ook niet Nederland, om zelf alvast nationaal aan de weg te

timmeren.

Puntsgewijs komen onze aanbevelingen op het volgende neer:

- Er dient een algemene Europese bijstandsregeling te worden opgesteld.

- In beginsel zouden gegevens vrijelijk uitgewisseld moeten kunnen worden

tussen handhavingsorganen, voorzover er voor het verkrijgen van die gegevens

geen onderzoekshandelingen bij burgers of bedrijven noodzakelijk zijn.

- Er dient een rechterlijke toelatingsprocedure te bestaan in het land waar mate-

riaal via onderzoekshandelingen is verkregen als dit materiaal in een ander land

voor het bewijs zal worden gebruikt bij punitieve sanctieoplegging.

- Bewijs waarvoor een dergelijke toestemming niet is verkregen, kan niet worden

gebruikt.

- Een en ander impliceert zowel een regel van wederzijdse erkenning van bewijs,

als dit naar het recht van de locus rechtmatig is verkregen, als een regel (lat ook

de strafrechter vragen van buitenlands strafprocesrecht zou mogen (en zelfs

moeten) beantwoorden.
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CVI/team internationaal

Fiscal liason officer British Embassy, Brussel

Institut fi r internationales Steuerrecht, Universiteit

Munster
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Afkortingen

A.A.M.I. Assistance Administrative Internationale (dienst wederzijdse

administratieve samenwerking van de DNRED)

Abs. Absatz (lid)

AFZ Algemene Fiscale Zaken (directie van de belastingdienst, opgesplitst in

BOB, CPP en RTB)

AID Algemene Inspectiedienst

Anm. Anmerkung

AO Abgabenordnung

ATV-richtlijnen Aanmeldings-, transactie- en vervolgingsrichtlijnen voor fiscale delicten

en douanedelicten

Awb Algemene wet bestuursrecht

Awbi Algemene wet op het binnentreden

AWDA Algemene Wet inzake de Douane en Accijnzen

Awr Algemene wet inzake rijksbelastingen

BBBB Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

BFH Bundesfinanzhof

BGBI. Bundesgesetzblatt

BGH Bundesgerichtshof

BIRS Bureau Internationale Rechtshulp in Strafzaken

BMF Bundesministerium der Finanzen

BNB Beslissingen in Belastingzaken (fiscaal-juridisch periodiek)

BNP bruto nationaal product

BOB Bestuursondersteuning Belastingdienst

BStBI Bundessteuerblatt

Buil. civ. Bulletin des arrêts civils de la Cour de Cassation

Buil crim. Bulletin des arréts de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation

BUPO VN-verdrag over burgerlijke politieke vrijheden

BuStra BuRgeld- und Strafsachenstellen

BVerGE Bundesverfassungsgericht

BW Burgerlijk Wetboek

CD Code des Douanes (het Franse douanewetboek)

CDW Communautair Douanewetboek

CE Conseil d'Etat

CE ICT Centrale Eenheid Intracommunautaire Transacties (belastingdienst)

CEMA 1979 Customs and Excise Management Acts 1979
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CESDIP Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Instiutions

Pénales

CF Controle Fiscal

CGI Code Général des Imp6ts (Frankrijk), die bestaat uit Livre 1 en Livre II

CIF Commission des Infractions Fiscales (commissie voor fiscale strafzaken)

CIS Customs Information System

CLO bijlage: instituut in Brussel

comm. arréts de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation

concl. conclusions

CPP - Code de Procédure Pénale (Franse Wetboek van Strafprocesrecht)

- Centrum voor Proces- en Productontwikkeling (belastingdienst)

CPS Crown Prosecution Service

CRIJICA Criminal Justice International Cooperation Act

CVI Centrale Vestiging Informatie (belastingdienst)

CVO Centrale Vestiging Opsporing (belastingdienst)

D.G.I. Direction Générale des Imp6ts et ses services extérieurs

DACG Direction des Affaires Crimininelles et des Gráces

DBA Doppelbesteuerungsabkommen

DED Direction des enquêtes douanières (enquêtedienst van de DNRED)

DGI Direction Générale des Imp6ts

DIC Douane-informatiecentrum

DIS Douane-informatiesysteem

DNEF Direction nationale d'enquêtes fiscales

DNRED Direction nationale du renseignement et des enquétes douanières

DNVI Direction des vérifications nationales et internationales

DNVS Direction nationale des vérifications des situations fiscales

Dr. Fis. Dropt Fiscal

DRD Direction du renseignement et de la documentation (inlichtingendienst

van de DNRED)

DStR Deutsches Steuerrecht

DVO Durchfuhrungsverordnung

EHRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens

EOGFL Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw

EPS Europese Politieke Samenwerking

ERV Europees rechtshulpverdrag

Euratom Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

EuZW Europaische Zeitschrift fur Wirtschaftsrecht

EVRM Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

EWG Europaische Wirtschaftgemeinschaft (EG)

FA Finanzamt

ff. en verder
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FG Finanzgerichte

fin. publ. Revue Frangaise de finances publiques

FIOD Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

FVG Finanzverwaltungsgesetz

GAM/MAG Groupe d'Assistance Mutuelle/Mutual Assistance Group

GBP Brits pond (internationaal genormeerd symbool voor -)

GG Grundgesetz (Duitse Grondwet)

HR Hoge Raad

HvJEG Hof van Justitie van de EG

IBAP Intervention Board for Agricultural Produce

ICT intracommunautaire transacties

ILMA International Liaison and Mutual Assistance Team

IRG Gesetz fiber die Internationale Rechtshilfe in Strafsachen

JCP Jurischasseur périodique (Semaine juridique)

JO Journal officiel

KStG Kórperschaftsteuergesetz

LPF Livre des Procédures Fiscales (artikelen uit het LPF worden aangeduid

met L, de bijlage met regelgeving met R)

MAFF Britse ministerie van Landbouw, Visserij en Levensmiddelen

MDG Multidisciplinary Group on Organised Crime

MOG Marktordnungsgesetz

MWSt Mehrwertsteuer (BTW)

NJ Nederlandse Jurisprudentie

OB omzetbelasting

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OLAF Organisation de la Lutte Anti-Fraude

OPJ officiers de police judiciaire (Franse officieren van justitie)

OWiG Ordnungswidrigkeitengesetz

PACE Police and Criminal Evidence Act

PbEG Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Q.B. Queen's Bench Division

req. Arréts de la Chambre des requétes de la Cour de Cassation

RF Revue Frangaise

RHS rechtshulp in strafzaken

RiStBV Richtlinien fi r das Strafverfahren und das Bu(geldverfahren

RiVASt Richtlinien fi r den Verkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen

Angelegenheiten

RJF Revue de Jurisprudence Fiscale

RO zie Wet RO
RTB Rechtstoepassing belastingdienst
RvE Raad van Europa
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SAEI

SCENT

Sect.

SFO

SPO

S.I.

Sr

Stb.

Stcrt.

StPO

StraBu

StVj

SUO

Sv

TCDW

Trb.

TVA

u.a.

U KCA

UrBd

Ust-EADA

U StG

VAT

VATA

VIES

VIV 1993

WAB

WABB-Verdrag

WARB

WED

Wet BOB

Wet OB

Wet RO

WIB

Wistra

WOB

WTO

z.B.
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Service des Affaires Européennes et Internationales

System of Customs Enforcement Network

Section

Serious Fraud Office

StrafprozeRordnung

Statutory lnstruments

Wetboek van Strafrecht

Staatsblad

Staatscourant

StrafprozeRordnung

zie BuStra

Steuerliche Vierteljahresschrift

Uitvoeringsovereenkomst Schengen

Wetboek van Strafvordering

Toepassingsverordening Communautair Douanewetboek

Tractatenblad

Taxe sur la valeur ajoutée (BTW)

o.a.

United Kingdom Centra) Authority

Uitvoeringsregeling Belastingdienst

Dienstanweisung zur Durchfi hrung von Einzelauskunftsersuchen im

Rahmen der Zusammenarbeit der Verwaltungsbesi rden der EG-

Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der indirekten Besteuerung (MWSt.) van

22 juni 1993

Umsatzsteuergezetz

Value Added Tax (BTW)

Value Added Tax Act

Value Added Tax Information Exchange System

Voorschrift Informatievoorziening

wederzijdse administratieve bijstand

Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken

Wet administratieve rechtspraak belastingzaken

Wet op de Economische Delicten

Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden

Wet op de Omzetbelasting

Wet op de Rechterlijke Organisatie

Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen

Zeitschrift fur Wirtschaft, Steuer, Strafrecht

Wet openbaarheid van bestuur

World Trade Organization

zum Beispiel (bijvoorbeeld)
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