
Belang van een goede urenadministratie bij rijschoolhouder 

Er was eens autorijschoolhouder die in de jaren 2002 tot en met 2006 telkens minstens drie auto's tot zijn 
beschikking had, waarvan van januari 2004 tot en met juni 2006 een auto met dubbele bediening. In de 
rijschool werkte ook de broer en de moeder  mee.  

Op enig moment vond een boekenonderzoek plaats bij de rijschoolhouder. Daarbij legde de inspecteur 
diverse naheffingsaanslagen op voor de BTW en Loonbelasting. Met vergrijpboeten daarboven op, omdat 
de rijschoolhouder geen verklaring kon geven voor de verschillen tussen het berekende aantal rijlessen en 
het aantal in de administratie van verantwoorde rijlessen. 

De inspecteur van de fiscus nam toen grof geschut in stelde dan ook, dat de administratie van de 
rijschoolhouder helemaal niet voldeed aan de wettelijke vereisten. Met als gevolg dat de administratie 
werd verworpen voor de jaren 2003 tot en met 2006. Dan sta je er niet lekker voor als ondernemer. 

De rijschoolhouder ging uiteindelijk in beroep bij de rechter in Haarlem. Deze rechtbank besliste in al haar 
wijsheid, dat de inspecteur “met betrekking tot de redelijke schatting van de omzet het jaarlijks aantal 
ingekochte examens dat niet in de agenda's van de rijschoolhouder en zijn broer was verwerkt en een 
gemiddeld aantal examens van 2,34 per leerling en een gemiddeld lessenaantal van 39,4 per leerling als 
uitgangspunt had mogen nemen”. 

In dit kader vond de Rechtbank verder, dat de belastingdienst een alleszins redelijke schatting had 
opgesteld van de loon- en omzetcorrecties. In tegenstelling tot de rijschoolhouder, had de fiscus haar zaken 
dus wel goed voorbereid. 

Ten aanzien van de opgelegde fiscale boeten besliste de Rechtbank tenslotte nog, dat het volledig aan opzet 
van de rijschoolhouder te wijten was geweest, dat te weinig belasting was betaald. Het was tevens  zijn 
eigen schuld dat de hij niet aan de wettelijke administratieplicht had voldaan. 

Gezien de kwestie vond de Rechtbank fiscale boeten van 15% in eerste aanleg passend en geboden. Maar 
de hoogte van de boeten werden evenwel verminderd tot nihil door de rechter, aangezien sprake was van 
overschrijding van de redelijke termijn totdat uiteindelijk uitspraak was gedaan. Vanwege de slepende 
onzekerheid bij de rijschoolhouder stelde de rechter zich coulant op ten aanzien van de boete. Voorwaar 
een doekje voor het bloeden. 
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