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Toetsingscommissie Hoge Transacties 

Kenmerk: CHT 21/001 

 

Op 25 maart 2021 is door de Toetsingscommissie Hoge Transacties schriftelijk geadviseerd 
aan het College van Procureurs-Generaal. Dit is een hersteladvies ten aanzien van een aantal 
omissies die middels dit advies worden hersteld. 
 

De Toetsingscommissie Hoge Transacties heeft kennisgenomen van het voornemen van de 

hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket te Amsterdam een transactie aan te 

bieden aan: 

 

verdachte rechtspersoon PriceWaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (hierna: PwC) 

 

De commissie heeft de voorgenomen transactie getoetst tijdens een hoorzitting op 18 maart 

2021. De commissie werd vertegenwoordigd door plv. voorzitter Wladimiroff, alsmede door 

de leden Van Straelen en Crijns, bijgestaan door de secretaris. 

 

De stukken met betrekking tot de voorgenomen transactie waaronder een feitenrelaas, de 

toepasselijke strafbepalingen, de conclusie van de hoofdadvocaat-generaal, een 

conceptpersbericht en de redenen om aan de verdachte een transactie aan te bieden zijn 

door de commissie ontvangen op 3 maart 2021. 

 

De commissie heeft ter zitting de volgende personen gehoord: 

 

- de vertegenwoordigers van de hoofdofficier van het Functioneel Parket, te weten: de 

behandelend officier van justitie mr. Heidema en de recherche officier van justitie mr. 

Van der Werff, alsmede;  

- de vertegenwoordigers van de verdachte, te weten: mevrouw Mooijekind en de heer 

Berk, alsmede de advocaat van PwC, mevrouw mr. Bakker. 

 

Formele vereisten 

De voorgenomen transactie heeft betrekking op de verdenking dat medewerkers en een 

partner werkzaam bij verdachte, als belastingadviseur van een belastingplichtige, opzettelijk 

onjuiste informatie als feiten hebben verstrekt aan de Belastingdienst. Aangezien deze 

gedragingen naar het oordeel van de commissie de verdachte zijn toe te rekenen, heeft 

verdachte artikel 68 lid 1 onder a AWR jo. 69 lid 1 AWR overtreden, welk feit kan worden 

bestraft met (onder meer) een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar. Aldus is het 

Openbaar Ministerie krachtens artikel 74 Sr bevoegd verdachte een transactie aan te bieden. 

 

De voorgenomen transactie houdt in dat de verdachte aan de Staat een bedrag betaalt in de 

vorm van een geldboete ter hoogte van € 300.000,-, welk bedrag in navolging van het Besluit 

Bestuurlijke Boeten Belastingdienst neerkomt op ongeveer 40% van het fiscaal nadeel dat 

door de verboden gedragingen had kunnen ontstaan. 
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De commissie heeft er kennis van genomen dat de belastingplichtige (die door verdachte 

fiscaal werd bijgestaan) de door het strafbare feit ondervonden schade, te weten de niet 

betaalde Vennootschapsbelasting (hierna: Vpb) ter hoogte van een bedrag van € 717.000,-, 

reeds aan de benadeelde - te weten de Belastingdienst - heeft voldaan.  

De commissie heeft voorts kennis genomen van de rol van verdachte bij het aan het licht 

brengen van en het doen van onderzoek naar de strafbare feiten. 

 

De commissie constateert dat de verdachte de feitelijke gedragingen die grond zijn voor de 

voorgenomen transactie erkent.  

 

Aldus stelt de commissie vast dat de voorgenomen transactie is aan te merken als een hoge 

transactie, zoals bedoeld in de Aanwijzing hoge transacties.  

 

Feitenrelaas 

Verdachte heeft de aangifte Vpb van een rechtspersoon verzorgd. Uit de aangifte volgde dat 

de vennootschap een onbelaste vermogenssprong van ruim 2,9 miljoen euro had gemaakt. 

Naar aanleiding van deze aangifte heeft de Belastingdienst aan verdachte aanvullende 

vragen gesteld. Een senior tax manager en een tax partner, beiden werkzaam bij verdachte, 

hebben de vragen van de Belastingdienst in een brief beantwoord. De beantwoording hield 

een fiscale duiding in van een feitelijke gang van zaken die in werkelijkheid niet had 

plaatsgevonden. De medewerkers en de partner handelden uit hoofde van hun functie bij 

verdachte. Het verstrekken van antwoorden aan de Belastingdienst paste in de normale 

bedrijfsvoering van verdachte en was ook de verdachte dienstig. Verdachte heeft 

bovengenoemde feitelijke gang van zaken erkend. 

 

Bewijsconclusies 

De commissie is op basis van de aangeleverde stukken en mede in aanmerking genomen 

hetgeen tijdens de hoorzitting naar voren is gebracht van oordeel dat de officier van justitie 

heeft kunnen oordelen dat de geconstateerde feitelijke gedraging bewijsbaar en strafbaar is.  

 

Overwegingen 

De commissie overweegt dat er in deze zaak geen sprake is van een of meer delicten die 

publieke verontrusting hebben veroorzaakt, waardoor deze zaak zich niet tegen afdoening 

middels een transactie verzet.  

 

De commissie overweegt voorts dat naar alle waarschijnlijkheid de rechter ook een 

geldboete van vergelijkbare hoogte zou hebben opgelegd en dat, vanwege de maatregelen 

die de verdachte rechtspersoon heeft getroffen in het kader van compliance, met een 

transactie en publicatie daarvan hetzelfde doel wordt bereikt als met het vervolgen van 

verdachte. 

 

De commissie overweegt ten aanzien van de betrokken natuurlijke personen - die allen een 

(on)voorwaardelijk sepot hebben gekregen - dit een erg magere afdoening te vinden. Dit 

geldt ten aanzien van de senior tax manager en een tax partner die de bewuste brief aan de 

Belastingdienst hebben gestuurd en wier zaken voorwaardelijk zijn geseponeerd, maar 
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zeker ook ten aanzien van de jongste betrokken medewerker wiens zaak onvoorwaardelijk 

is geseponeerd. Ter zitting van 18 maart jl. bleek immers dat deze de auctor intellectualis is 

geweest van de valse feitelijke gang van zaken. Het komt de commissie gewenst voor dat bij 

een voornemen een hoge transactie aan een rechtspersoon aan te bieden ook passende 

aandacht wordt besteed aan de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de betrokken 

individuen. Dit klemt in een zaak als de onderhavige temeer nu de strafrechtelijke 

aansprakelijkheid van verdachte slechts tot stand is gekomen door middel van toerekening 

van de handelingen van haar medewerkers en partner. De commissie overweegt hiertoe dat 

er ten aanzien van de betrokken natuurlijke personen naast het fiscale delict ook sprake kan 

zijn geweest van het plegen van valsheid in geschrifte. 

 

De commissie stelt vast dat de verdachte de feitelijke gedragingen heeft erkend en het 

aanbod vrijwillig accepteert. Met erkenning van de feitelijke gedragingen wordt invulling 

gegeven aan het besef dat er binnen de verdachte rechtspersoon veranderingen moesten 

worden doorgevoerd om de gemaakte fouten in de toekomst te voorkomen. Er zijn reeds 

veranderingen doorgevoerd.  De commissie wijst hiertoe op hetgeen namens de verdachte 

op de hoorzitting is toegelicht. Er heeft naast het strafrechtelijke onderzoek tevens een 

intern onderzoek plaatsgevonden en de compliance is aangescherpt. Zowel ten aanzien van 

startende medewerkers als ten aanzien van senior medewerkers resp. partners wordt er (bij 

voortduring in het kader van (bij)scholing) aandacht besteed aan het belang van 

transparantie en openheid naar de Belastingdienst toe. Voorts is tevens het 4-ogen-principe 

nog verder geïmplementeerd en geborgd in de organisatie, zodat dit ook daadwerkelijk 

wordt nageleefd. 

 

De commissie overweegt dat het strafbare feit niet aan het licht is gekomen door toedoen 

van verdachte. De verdachte heeft nadat het strafrechtelijke onderzoek was gestart echter 

wel volledig meegewerkt aan het onderzoek en heeft zelf ook intern uitgebreid onderzoek 

gedaan naar andere zakken binnen de portefeuilles van de betrokken medewerkers en 

partner. Hieruit is gebleken dat het een incident betreft. Er is geen strafrechtelijke recidive 

bekend van verdachte. 

 

De commissie overweegt dat de motivering van het Functioneel Parket ten aanzien van de 

beslissing aan verdachte een hoge transactie aan te bieden pas tijdens de hoorzitting 

daadwerkelijk kleur en vorm heeft gekregen. Dit kwam naar het oordeel van de commissie 

onvoldoende tot uiting in de aangeleverde stukken. 

 

Voorts overweegt de commissie dat het advies van de hoofdadvocaat-generaal erg summier 

gemotiveerd was, zowel ten aanzien van de bewijsbaarheid van de zaak als ten aanzien van 

de afwegingen om tot de voorgestelde transactie te komen en de bijzonderheden van deze 

voorgelegde transactie. Het advies was aldus weinig toegespitst op de bijzonderheden in 

deze specifieke zaak.  

 

Persbericht 

De commissie heeft kennisgenomen van het conceptpersbericht, waarin het feitenrelaas is 

opgenomen alsmede de hoogte van het transactiebedrag is vermeld. De commissie is van 
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oordeel dat met de publicatie van dit persbericht tegemoet wordt gekomen aan de noodzaak 

tot publieke verantwoording over de behandeling en afdoening van de zaak. Het persbericht 

compenseert het uitblijven van publiciteit naar aanleiding van een openbare behandeling ter 

terechtzitting en een in het openbaar uitgesproken rechterlijke uitspraak in het onderhavige 

geval afdoende. Verwacht mag worden dat van het persbericht een generaal preventieve 

werking zal uitgaan. 

 

Advies  

Gelet op de stukken en hetgeen naar voren is gebracht tijdens de hoorzitting, is de 

commissie van oordeel dat de voorgenomen buitengerechtelijke afdoening in de vorm van 

het aanbieden van een hoge transactie van voornoemde hoogte passend is. De commissie 

adviseert het transactievoorstel aan de verdachte aan te bieden. 

 

3 mei 2021, 

 

 

mr. M. Wladimiroff 

plv. voorzitter van de Toetsingscommissie Hoge Transacties 

 

namens deze,  

secretaris van de Toetsingscommissie Hoge Transacties 

 

 


