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AANGIFTE VAN STRAFBARE FEITEN 

 

 

 

 

 

ALS SCAN VIA E-mail:   Oost-Nederland@om.nl 

Openbaar Ministerie 

Arrondissementsparket Oost-Nederland 

Aan de Hoofdofficier van Justitie  

De heer mr. J.J.A. Lucas  

Postbus 9032  

6800 EP Arnhem 

mailto:Oost-Nederland@om.nl
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Ondergetekende,  hierna  te noemen “aangever” 

Achternaam:    

Voornamen:    

Geboren:    

Geboorteplaats/Land:   

Geslacht:    

Nationaliteit:    

BSN:  

Adres:     

Postcode plaats:  
 
wenst aangifte te doen van navolgende vermelde gepleegde strafbare feiten tegen hierna 
vermelde drie verdachten. 

Naar de mening van aangever hebben (ieder van) navolgende vermelde verdachten, althans 
één van hen tenminste navolgende vermelde delicten (mede)gepleegd, en hebben zij  (al 
dan niet in vereniging) navolgende vermelde (wets)bepalingen overtreden,  althans 
tenminste enig strafbaar feit, gepleegd. Aangever verzoekt u derhalve tegen ieder van 
navolgende vermelde verdachten, hierna aangeduid als plegers 1 t/m 3, althans tegen één 
van hen strafvervolging in te stellen. 

Nu deze aangifte mede strafbare feiten betreft die zijn gepleegd door het hierna vermelde 
Tweede Kamerlid (pleger 3) en (mogelijk) sprake is van gepleegde ambtsdelicten, verzoekt 
aangever u terzake pleger 3 toepassing te geven aan het Protocol inzake de behandeling 
van aangiften bij  het Openbaar Ministerie  tegen leden van de Staten-Generaal, 
alsmede de daarbij behorende toelichting.  Dit protocol is ook van toepassing is op de 
hierna vermelde deelneming van pleger 3 aan de vermelde strafbare feiten zijnde: 
medeplegen, doen plegen, uitlokken en medeplichtigheid. Dit Protocol met de toelichting is 
gepubliceerd in de Staatscourant op 31 januari 2018 om 09:00 uur en schrijft u voor dat u 
deze aangifte (terzake pleger 3) dient door te zenden aan de Minister van Veiligheid en 
Justitie die op zijn beurt de aangifte zal doorsturen aan de heer mr. J. Silvis, procureur-
generaal bij de Hoge Raad.  

 

____________       ____________ 

(handtekening)       (plaats en dagtekening) 
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Plegers: 

 

Pleger  1: onbekende taxateur, wiens naam blijkt uit het hierna onder punt 2 
vermelde authentieke akte gehechte kopie-taxatie rapport;   

Pleger 2: de heer mr. Derk Gerhardus Hoek, (destijds) notaris te Wageningen, 
hierna te noemen “notaris”, kantoorhoudende aan het adres (6703 BM) 
Generaal  Foulkesweg 45 te Wageningen; 

Pleger  3: de heer drs. Alexander Pechtold,  (lid van de Tweede Kamer van 
de Staten- Generaal,  alsmede lid van Vaste Commissie voor de 
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, alsmede lid van  de Vaste 
commissie Koninkrijksrelaties),  (destijds) wonende aan het adres  
(6703 ED) De Wildwal 7 te Wageningen, en/of het adres (2586 EE) 
Seinpostduin 543 te Scheveningen (gemeente ‘s Gravenhage), 
geboren te Delft op 16 december 1965;   

 

 

 

Plaats delict: Wageningen/Scheveningen, gemeente Den Haag 

 

Pleegdatum/tijd: terzake de hierna onder punt 1,3,4 en 5 vermelde feiten:   
4 januari 2017 omstreeks 14.45 uur 

terzake het hierna onder punt 2 vermelde feit:  onbekend 
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Gepleegde delicten:  

1) ambtelijke corruptie gepleegd door pleger 3  (Pechtold) door het bij 
aannemen van een dienst door het voor 2017 pachten van de onder 
punt 3 vermelde onroerende zaak, alsmede bij de onder punt 3 
vermelde authentieke akte op 4 januari 2017 aanvaarden van een 
schenking van een appartementsrecht terzake diezelfde onroerende 
zaak, wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze dienst en/of 
schenking hem gedaan, verleend of aangeboden wordt ten gevolge of 
naar aanleiding van hetgeen door hem in zijn huidige of vroegere 
bediening is gedaan of nagelaten en/of  waarvan hij weet of 
redelijkerwijs kan vermoeden dat deze schenking aan hem is gedaan 
teneinde hem te bewegen iets na te laten of te doen;  

2) valsheid in geschrift gepleegd door onbekende pleger 1  
(onbekende taxateur) in een onderhandse akte (te weten een 
taxatierapport van een onroerende zaak, zijnde een 
appartementsrecht), welk taxatierapport kennelijk is gehecht aan de 
navolgende onder punt 3 vermelde authentieke akte;  

3) alsmede valsheid in geschrift gepleegd  in een door pleger 2 
(notaris  Hoek )  op 4 januari 2017 verleden akte van schenking  van 
een appartementsrecht (hierna  te noemen:  “de authentieke akte”)  
terzake het appartement aan het adres (2586 EE) Seinpostduin 543 te 
Scheveningen (gemeente ‘s Gravenhage), in deze akte is pleger 3 
(Pechtold) als begiftigde verkrijger van het appartementsrecht vermeld 
en de oud-diplomaat van Canada, de heer Serge Marcoux als 
schenker vermeld. Deze authetieke akte is ingeschreven ten kantore 
van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op  5 
januari 2017 om 9.00 uur in register Onroerende Zaken Hyp4 in 
deel 69839 nummer 113 en is gepubliceerd op 
https://markdehollander.files.wordpress.com/2018/02/afschrift_op
enbaar_register_hyp4_dl_69839_nr_113-04-01-2017.pdf naar welke 
inhoud wordt verwezen; 

 4) alsmede valsheid in geschrift gepleegd  door pleger 3 (Pechtold) 
door opzettelijk gebruik te maken van beide voormelde onder punt 2 en 
3 vermelde geschriften (kopie-taxatierapport en de authentieke akte ) 
als zijnde echt en onvervalst;  

5) alsmede het door pleger 2 (notaris Hoek) en/of pleger 3 
(Pechtold) (al dan niet in vereniging) een bij de Wet belastingen 
van rechtsverkeer voorziene aangifte overdrachtsbelasting  
onjuist  te doen, zulks vanwege een door pleger 3 (Pechtold) in de 
vermelde authentieke akte gecreëerde schijnwerkelijkheid, althans  
(schijn)constructie, met betrekking tot een persoonsgebonden zakelijk 
recht van gebruik en bewoning  ex artikel  3:226 BW voor de heer 
Serge Marcoux.   
Voormeld zakelijk recht is niet rechtsgeldig gevestigd (zoals hierna 

https://markdehollander.files.wordpress.com/2018/02/afschrift_openbaar_register_hyp4_dl_69839_nr_113-04-01-2017.pdf
https://markdehollander.files.wordpress.com/2018/02/afschrift_openbaar_register_hyp4_dl_69839_nr_113-04-01-2017.pdf
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door aangever uiteen zal worden gezet) en aangever stelt dat als dat 
wel zo is dan daarvan door de heer Serge Marcoux  in de authentieke 
akte afstand van is gedaan.  Bovendien  (zoals hierna uiteen zal 
worden gezet) heeft dat zakelijk recht als dat nog zou bestaan (-quod 
non!-) volgens aangever geen enkele reële betekenis omdat de 
daadwerkelijke bewoning door de heer Serge Marcoux niet is 
voortgezet (zoals wettelijk is verplicht, zoals is vermeld in het te dezer 
zake van toepassing zijnde  punt 4 van het Besluit van de Minister 
van 19 februari 2007: Overdracht woonhuis onder voorbehoud 
van een vruchtgebruik  (Nr. CPP2006/878M)) zijnde een 
(limitatieve) voorwaarde om voor vermindering van de maatstaf 
van overdrachtsbelasting in aanmerking te komen).  
Mede daardoor heeft voormeld (niet bestaand) zakelijk recht  geen 
enkele niet-fiscale betekenis en is dat zakelijk recht derhalve strijdig 
met doel en strekking van de bepalingen van de Wet op belastingen 
van rechtsverkeer en de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 (terzake 
het onderdeel eigen-woning) en is voormeld zakelijk recht van gebruik 
en bewoning enkel en alleen bedoeld ten behoeve van en ter 
onrechtmatige bevoordeling van pleger 3 (Pechtold), waardoor pleger 3 
(Pechtold) zich door (niet werkelijk bestaande) waardedruk naar het 
oordeel van aangever heeft onttrokken aan de heffing  van 
overdrachtsbelasting, derhalve volstrekt in strijd met de in artikel 9 lid 1 
Wet op belastingen van rechtsverkeer,  in verbinding met artikel 52 
Wet op belastingen van rechtsverkeer  vermelde,  te dezer zake 
geldende maatstaf, zijnde:  de waarde in het economisch verkeer. 
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Aangever verklaart dat tenminste onderstaande geciteerde regelgeving door 
voormelde 3 plegers,  (al dan niet in vereniging), althans 1 van hen, is overtreden en 
zal dat daarna toelichten: 

 

wetsbepaling  1): Artikel 2 van de Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal 
bepaalt dat: “Bij de aanvaarding van hun ambt leggen de leden der 
Staten-Generaal in de vergadering van de kamer waarin zij zijn 
verkozen,  de volgende eden of verklaringen en beloften af:  “Ik zweer 
(verklaar) dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden 
benoemd,  rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk 
voorwendsel ook, enige gift of  gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer 
(verklaar en beloof), dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, 
rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb 
aangenomen of zal aannemen.  Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, 
aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.  Ik zweer 
(beloof) dat ik de plichten die mijn ambt  mij oplegt getrouw zal 
vervullen.  Zo waarlijk helpe mij God almachtig!” (Dat verklaar en 
beloof ik!”).  

Handelingen in strijd met de onderliggende verplichtingen van deze eden of verklaringen en 
beloften, alsmede andere handelingen in strijd met hetgeen van een lid in de uitoefening van 
zijn ambt mag worden verwacht , zijn strafrechtelijk vervolgbaar als ambtsmisdrijven 
(opgenomen in Titel XXVIII van het Tweede Boek juncto artikel 84 van het Wetboek van 
Strafrecht; m.n. artikel 363, eerste juncto derde lid ) of ambtsovertredingen (opgenomen in 
Titel VIII van het Derde Boek juncto artikel 84 van het Wetboek van Strafrecht ). 

Daarnaast wordt een aantal commune delicten tot ambtsdelict verheven indien door het 
begaan van het strafbare feit een bijzondere ambtsplicht is geschonden of indien bij het 
begaan van het strafbare feit gebruik is gemaakt van macht, gelegenheid of middel door het 
ambt geschonken (artikel 44 juncto artikel 84 van het Wetboek van Strafrecht juncto artikel 
76, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie). 

bepaling  2): Artikel 150a van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, luidt 
als volgt:  
“Registers  
1. Ter griffie wordt een register bijgehouden waarin de leden hun 
nevenactiviteiten en de (te verwachten) inkomsten uit hun 
nevenactiviteiten vermelden, uiterlijk één week na aanvaarding 
daarvan, alsmede belangen die redelijkerwijs als relevant kunnen 
worden beschouwd. Onder inkomsten wordt verstaan: loon in de zin 
van artikel 9 van de Wet op de loonbelasting 1964, verminderd met de 
eindheffingsbestanddelen, bedoeld in artikel 31 van die wet of winst uit 
onderneming in de zin van afdeling 3.2 van de Wet op de 
inkomstenbelasting 2001. Op uiterlijk 1 april na ieder kalenderjaar 
waarin de inkomsten zijn genoten vermelden de leden opnieuw hun 
inkomsten over dat kalenderjaar.  
2. Ter griffie wordt een register bijgehouden waarin de leden hun 
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buitenlandse reizen waarvan vervoers- en verblijfskosten geheel of 
gedeeltelijk door derden worden betaald vermelden, uiterlijk één week 
na terugkeer in Nederland.  
3. Ter griffie wordt een register bijgehouden waarin de leden de door 
hen ontvangen geschenken en voordelen met een hogere waarde dan 
50 euro vermelden, uiterlijk één week na ontvangst van het geschenk 
of het voordeel. 
4. De drie registers liggen voor een ieder ter inzage.  
5. De Griffier is belast met de publicatie, twee maal per jaar, van de 
opgaven in het register voor de nevenfuncties en belangen.”  

wetsbepaling  3): Artikel 44 van het Wetboek van Strafrecht luidt als volgt:  
“Indien een ambtenaar door het begaan van een strafbaar feit een 
bijzondere ambtsplicht schendt of bij het begaan van een strafbaar feit 
gebruik maakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt 
geschonken, kan de op het feit gestelde straf, met uitzondering van 
geldboete, met een derde worden verhoogd. “ 

wetsbepaling  4): Artikel 363 Wetboek van Strafrecht, luidt als volgt:  
“Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de 
vijfde categorie wordt gestraft de ambtenaar: 
1°. die een gift of belofte dan wel een dienst aanneemt, wetende of 
redelijkerwijs vermoedende dat deze hem gedaan, verleend of 
aangeboden wordt teneinde hem te bewegen om in zijn bediening iets 
te doen of na te laten; 
2°. die een gift of belofte dan wel een dienst aanneemt, wetende of 
redelijkerwijs vermoedende dat deze hem gedaan, verleend of 
aangeboden wordt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door 
hem in zijn huidige of vroegere bediening is gedaan of nagelaten; 
3°. die een gift of belofte dan wel een dienst vraagt teneinde hem te 
bewegen om in zijn bediening iets te doen of na te laten; 
4°. die een gift of belofte dan wel een dienst vraagt ten gevolge of naar 
aanleiding van hetgeen door hem in zijn huidige of vroegere bediening 
is gedaan of nagelaten.” 

wetsbepaling  5): Artikel 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht dat luidt:  “Hij die een geschrift 
dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt 
of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te 
gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan 
valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
jaren of geldboete van de vijfde categorie.”   

wetsbepaling  6): Artikel 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht  dat luidt:  “Met dezelfde straf 
wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of 
vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk 
zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of 
redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor 
zodanig gebruik.” 

https://www.navigator.nl/document/openCitation/%20id43c6e10e16ede45f67a65a37af32a778
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bepaling  7): Artikel 9 lid 1 Wet belastingen van rechtsverkeer  onderdeel 
overdrachtsbelasting [Heffing over waarde]:  “De belasting wordt 
berekend over de waarde van de onroerende zaak of het recht 
waaraan deze is onderworpen, waarop de verkrijging betrekking heeft. 
De waarde is ten minste gelijk aan die van de tegenprestatie. “  

wetsbepaling  8): Artikel 52 [Waarde], Wet belastingen van rechtsverkeer,  dat luidt: 
“Onder waarde wordt verstaan: waarde in het economische verkeer.” 

wetsbepaling  9): Artikel 226 lid 1 onder 1° Wetboek van Strafrecht , dat luidt:  
 “De schuldige aan valsheid in geschrift wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren of geldboete van  de 
vijfde categorie, indien zij gepleegd is:  1° in authentieke akten;” 

Besluit Minister  10): Punt 4 van het Besluit van de Minister van 19 februari 2007  
Overdracht woonhuis onder voorbehoud van een vruchtgebruik  
(Nr. CPP2006/878M):, dat luidt:  
“Een eigenaar-bewoner kan zijn woning overdragen onder het 
voorbehoud van vruchtgebruik. De overdrachtsbelasting is dan 
verschuldigd over de waarde van de blote eigendom van de woning, 
dan wel over de hogere tegenprestatie.  
De waarde van de blote eigendom is de waarde van de woning in vrij 
opleverbare staat verminderd met de waarde van het vruchtgebruik. De 
waarde van het vruchtgebruik is afhankelijk van de duur van het recht 
en de waarde van het woongenot.   
Op praktische gronden ontmoet het bij mij geen bezwaar dat het 
woongenot wordt gewaardeerd naar een vast percentage van de 
waarde van de woning in vrij opleverbare staat.  
Hierbij kan worden uitgegaan van het in artikel 10 van het 
Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 vermelde percentage. Het aldus 
berekende bedrag geldt als een periodieke schuldplichtigheid.  
 
De waarde daarvan wordt voor de heffing van overdrachtsbelasting 
vastgesteld met inachtneming van de in de bijlage bij het 
Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer 1971 opgenomen 
tabellen.  
De bovenvermelde berekeningsmethode van de waarde van de 
blote eigendom geldt onder de volgende voorwaarden:   
–  degene die overdraagt zet de bewoning daadwerkelijk zelf 
voort; 
– het voorbehouden vruchtgebruik heeft reële betekenis.  
Er is bijvoorbeeld geen reële betekenis als het vruchtgebruik van 
uitzonderlijk korte duur zal zijn.” 

wetsbepaling  11): Artikel 17 Wet op het notarisambt onder 1, dat luidt: “De notaris oefent 
zijn ambt in onafhankelijkheid uit en behartigt de belangen van alle bij 
de rechtshandeling betrokken partijen op onpartijdige wijze en met de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid ;” 



   Pagina 9 van 28 
 

wetsbepaling 12): Artikel 21 Wet op het notarisambt onder 2, dat luidt: “De notaris is 
verplicht zijn dienst te weigeren wanneer naar zijn redelijke overtuiging 
of vermoeden de werkzaamheid die van hem verlangd wordt leidt tot 
strijd met het recht of de openbare orde, wanneer zijn medewerking 
wordt verlangd bij handelingen die kennelijk een ongeoorloofd doel of 
gevolg hebben of wanneer hij andere gegronde redenen voor 
weigering heeft.” 

bepaling  13):  Artikel 6 Verordening beroeps- en gedragsregels 2011, onder 1, dat 
luidt:  De notaris is verplicht zijn dienst te weigeren indien hij de 
redelijke overtuiging of het vermoeden heeft dat misbruik wordt 
gemaakt van juridische onkunde of feitelijk overwicht.  

bepaling  14): Artikel 6 Verordening beroeps- en gedragsregels 2011, onder 2, dat 
luidt: “De  notaris is verplicht zijn dienst te weigeren indien hij de 
redelijke overtuiging of het vermoeden heeft dat de inhoud van de akte 
waarvoor zijn tussenkomst is ingeroepen in strijd is met de waarheid. “ 

bepaling  15): Artikel 6 Verordening beroeps- en gedragsregels 2011, onder 3, dat 
luidt: “De notaris is verplicht zijn dienst te weigeren indien zijn 
medewerking wordt gevraagd aan het vaststellen van door hem niet 
controleerbare feiten. “ 

bepaling  16): Artikel 11 Verordening beroeps- en gedragsregels 2011, onder 1 , dat 
luidt: “Bij de levering van registergoederen en bij de vestiging en 
levering van beperkte rechten op die registergoederen stelt de notaris 
een zodanig onderzoek in dat over de rechtstoestand van het 
registergoed zo min mogelijk onzekerheid bestaat. Eenzelfde 
verplichting rust op de notaris bij de levering van aandelen op naam en 
bij de vestiging en levering van beperkte rechten op die aandelen. “ 

bepaling  17): Artikel 11 Verordening beroeps- en gedragsregels 2011, onder 2 , dat 
luidt: “De notaris neemt in de akte de gegevens op die voor de 
rechtstoestand van belang zijn. Hij ziet erop toe dat de koper het 
verkochte verkrijgt overeenkomstig de gemaakte afspraken. “ 

wetsbepaling  18): Artikel 11 Verordening beroeps- en gedragsregels 2011, onder 3 , dat 
luidt: “De notaris ziet toe op de juiste financiële afwikkeling. “ 

wetsbepaling  19) Artikel 3:226 BW [Gebruik en bewoning], waarvan lid 1 luidt: 
“Op een recht van gebruik en een recht van bewoning vinden de 
regels betreffende vruchtgebruik overeenkomstige toepassing, 
behoudens de navolgende bepalingen. “ 

wetsbepaling  20) Artikel 3:226 BW [Gebruik en bewoning], waarvan lid 2 luidt: 
“Indien enkel het recht van gebruik is verleend, heeft de rechthebbende 
de bevoegdheid de aan zijn recht onderworpen zaken te gebruiken en 
er de vruchten van te genieten, die hij voor zich en zijn gezin behoeft. “ 

wetsbepaling  21) Artikel 3:226 BW [Gebruik en bewoning], waarvan lid  3 luidt: 
“Indien enkel het recht van bewoning is verleend, heeft de 
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rechthebbende de bevoegdheid de aan zijn recht onderworpen woning 
met zijn gezin te bewonen.” 

wetsbepaling  22) Artikel 3:226 BW [Gebruik en bewoning], waarvan lid 4 luidt:  
“Hij die een der in dit artikel omschreven rechten heeft, kan zijn 
recht niet vervreemden of bezwaren, noch de zaak door een 
ander laten gebruiken of de woning door een ander laten 
bewonen. “ 

wetsbepaling  23): Artikel 69 [Strafbare feiten],  Algemene wet inzake rijksbelastingen, 
misdrijven], waarvan lid 2 luidt:  
“Degene die opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte 
onjuist of onvolledig doet, dan wel het feit begaat, omschreven in 
artikel 68, eerste lid, onderdeel c, wordt, indien het feit ertoe strekt dat 
te weinig belasting wordt geheven, gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie of, indien dit 
bedrag hoger is, ten hoogste eenmaal het bedrag van de te weinig 
geheven belasting, met dien verstande dat voor zover de onjuistheid in 
of onvolledigheid van de aangifte betrekking heeft op belastbaar 
inkomen als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 
de geldboete ten hoogste driemaal het bedrag van de te weinig 
geheven belasting bedraagt.” 

wetsbepaling  24): Artikel 69 [Strafbare feiten; misdrijven],  Algemene wet inzake 
rijksbelastingen,  waarvan lid 3 luidt:  
“Het recht tot strafvervolging op de voet van dit artikel vervalt, indien de 
schuldige alsnog een juiste en volledige aangifte doet, dan wel juiste 
en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen verstrekt vóórdat 
hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat een of meer van de in 
artikel 80, eerste lid, bedoelde ambtenaren de onjuistheid of 
onvolledigheid bekend is of bekend zal worden. In afwijking van de 
eerste volzin vervalt het recht tot strafvervolging op de voet van dit 
artikel niet voor zover de schuldige alsnog een juiste en volledige 
aangifte doet, dan wel juiste en volledige inlichtingen, gegevens of 
aanwijzingen verstrekt die betrekking heeft, onderscheidenlijk hebben, 
op inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is 
opgekomen.”  

wetsbepaling  25): Artikel 69 [Strafbare feiten; misdrijven],  Algemene wet inzake 
rijksbelastingen, waarvan lid 4 luidt:  
“Indien het feit, ter zake waarvan de verdachte kan worden vervolgd, 
zowel valt onder een van de bepalingen van het eerste of het tweede 
lid, als onder die van artikel 225, tweede lid, van het Wetboek van 
Strafrecht, is strafvervolging op grond van genoemd artikel 225, 
tweede lid, uitgesloten.”  

  

https://www.navigator.nl/vakstudie/WKNL_CSL_606/openCitation/%20idfe62d206b6354f507f65bfd3818957f8
https://www.navigator.nl/vakstudie/WKNL_CSL_606/openCitation/%20id04960ce5d88b4f86e0be2c3227f1b10c
https://www.navigator.nl/vakstudie/WKNL_CSL_606/openCitation/%20id75614edb6f49f4ca5db4577300faecc2
https://www.navigator.nl/vakstudie/WKNL_CSL_606/openCitation/%20idbe7a24edb101c273013194ea8c25887b
https://www.navigator.nl/vakstudie/WKNL_CSL_606/openCitation/%20idcb442e7e8e1e830e86aeb55acdb3d469
https://www.navigator.nl/vakstudie/WKNL_CSL_606/openCitation/%20idcb442e7e8e1e830e86aeb55acdb3d469
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Aangever verklaarde ter toelichting op het voorgaande het volgende:  

DELICT 1: AMBTELIJKE CORRUPTIE GEPLEEGD DOOR PLEGER 3 
(PECHTOLD) 

Aangever wijst er op dat in 2015 in het nieuws kwam dat  pleger 3 (Pechtold) en kamerlid 
Verhoeven (beiden D’66) op kosten van een Nederlandse zakenman met belangen in 
Oekraïne een reis hadden gemaakt naar Kiev, voorafgaande aan het referendum over het 
Associatieverdrag met Oekraïne.  

Deze reis werd, zij het met enige vertraging, geregistreerd in het daartoe bestemde register 
van de Tweede Kamer. Met het oog op de ambtelijke integriteit van Kamerleden roept  deze 
reis van beide Kamerleden op kosten van derden volgens aangever echter vragen op vanuit 
een oogpunt van schijn van belangenverstrengeling, wat ook relevant is voor de bepaling 
van strafbaarheid en vervolging in deze zaak. 

Vaststaat dat pleger 3 (Pechtold) zijn verkrijging bij de authentieke akte van het 
appartementsrecht niet in voormeld geschenkregister van de Tweede Kamer heeft doen 
opnemen. Ook heeft pleger 3 (Pechtold) nooit  in het register doen opnemen dat hij 
voorafgaand aan het passeren van de authentieke akte door pleger 2 (notaris Hoek) het 
betreffende appartement al jaren pachtte nu de heer Serge Marcoux al jaren van zijn 
pensioen geniet en in Canada woont op het hierna vermelde adres. Die pacht dient volgens 
aangever als dienst in de zin van artikel 363 Wetboek van Strafrecht te worden 
gekwalificeerd. Aangever wijst er op dat in de authentieke akte in de tweede zin van artikel 5 
lid 2 is vermeld dat een tussen pleger 3 (Pechtold) en voormelde heer Serge Marcoux  
bestaande pachtovereenkomst op de transportdatum zijnde 4  januari 2017 is geëindigd.  

Aangever stelt dat zowel de pacht van het appartement als deze verkrijging van het 
appartementsrecht van invloed is of kan zijn op de stellingname van pleger 3 (Pechtold) in 
een publiek vraagstuk, en pleger 3 (Pechtold) zowel deze pacht en deze verkrijging wel 
degelijk in het geschenkregister had moeten doen opnemen. Dan kan immers nooit gesteld 
worden dat die omstandigheid verborgen is gehouden. Dat is nu zowel voor de pacht als 
voor de schenking wel het geval. Het gaat er volgens aangever niet om of die omstandigheid 
daadwerkelijk van invloed is geweest op het politiek functioneren van pleger 3 (Pechtold).  

Daarmee staat de heimelijkheid van zowel de pacht en de schenking volgens aangever vast. 
Beide zijn immers niet intern gemeld in het geschenkregister. Achteraf heeft pleger 3 
(Pechtold) getracht de sociaal gezien zeer ongebruikelijke schenking waarover veel 
maatschappelijke verontwaardiging over is ontstaan te bagatelliseren en te  maskeren door 
in zijn uitlatingen tegenover de media te stellen dat de in de akte vermelde schenking  
uitsluitend een privékwestie betreft en privégiften buiten het voormeld geschenkregister 
zouden vallen.  

Prof. W. Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht, geeft in een interview in de 
Volkskrant op 20 december 2017 aan dat pleger 3 (Pechtold) als ervaren politicus beter had 
moeten weten. Pleger 3  (Pechtold) verkreeg immers een appartement van een bevriende 
Canadese oud-diplomaat (voor zijn land Canada). Die verkrijging van dat appartement had 
pleger 3 (Pechtold) volgens Prof. Voermans wel degelijk moeten doen registreren in het 
geschenkregister op basis van de voormelde onder (wets)bepaling 1 en 2 door aangever 
geciteerde regelgeving.  
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Prof. Voermans geeft op 20 december 2017 in de Volkskrant verder  aan dat de reglementen 
hier niets over zeggen: “Er staat niet eens een verschil tussen privé en niet-privé in de regels 
van de Tweede Kamer.” 

Aangever stelt dat de in deze aangifte door pleger 3 (Pechtold) vermelde gedragingen door 
pleger 3 (Pechtold) slechts konden worden verricht dankzij zijn hoedanigheid van lid van de 
Tweede Kamer van de Staten-Generaal. Immers, schenker Marcoux is oud diplomaat en 
zonder de hoedanigheid van pleger 3 (Pechtold) van lid van de Tweede Kamer van de 
Staten-Generaal zou de betreffende schenking naar het stellige oordeel van aangever niet 
hebben plaatsgevonden. De stelling van pleger 3 (Pechtold) dat de schenking enkel 
voorspruit uit een tussen Marcoux en hem bestaande jarenlange vriendschappelijke relatie 
wordt door aangever niet geloofwaardig geacht.  

Het kan volgens aangever niet anders zijn dan dat pleger 3 (Pechtold) heeft geweten dat de 
dienst terzake de pacht en de schenking aan hem werden gedaan teneinde een 
tegenprestatie te verkrijgen. Uit het door aangever geraadpleegde curriculum vitae van de 
heer Serge Marcoux1 blijkt dat de heer Marcoux   tijdens zijn loopbaan Ambassadeur van 
Canada is geweest en daarna voor Canada met 11 landen bilaterale betrekkingen heeft 
onderhouden in het kader van EFTA, waarvan de Nederlandse vertaling luidt, De Europese 
Vrijhandelsassociatie (EVA). 

Aangever wijst op het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA-verdrag) 
tussen de Europese Unie en Canada dat gaat over het afschaffen van de heffingen op de 
handel in goederen en diensten en ook maatregelen bevat die investeringen stimuleren en 
beschermen.  

Juridisch gezien is het CETA-verdrag volgens de Europese Commissie een handelsverdrag. 
Dit zou betekenen dat goedkeuring alleen verleend hoeft te worden door het Europees 
Parlement en de Raad van Ministers; niet door de lidstaten. Veel lidstaten waren daar niet 
gelukkig mee, want CETA ligt politiek zeer gevoelig. Begin juli 2016 besloot de Commissie 
dat goedkeuring van het CETA-verdrag via de uitgebreide procedure zal verlopen. Dat 
betekent dat het verdrag door het Europees Parlement en iedere lidstaat afzonderlijk 
goedgekeurd moet worden. In Nederland en de meeste lidstaten hebben de parlementen 
dan over goedkeuring gestemd. 

De handelsverdragen tussen de Europese Unie en Canada (CETA) en de Europese Unie en 
de Verenigde Staten van Amerika (TTIP) zijn omstreden. Tegenstanders zijn bang dat ze 
zullen leiden tot een verlaging van de normen voor voedselveiligheid en het milieu, en tot 
stijgende werkloosheid en aantasting van rechten van werknemers. Er zijn omvangrijke 
protesten geweest in Europa, en ook in Nederland tegen beide handelsverdragen. 

Aangever wijst er nadrukkelijk op dat pleger 3 (Pechtold) namens zijn partij D66 in 2016 zijn 
steun heeft uitgesproken voor CETA. 

Naast regeringspartijen VVD en PvdA stemden van de grote partijen alleen 
oppositiepartijen D66 en CDA voor het verdrag. Onder meer de SP, PVV, ChristenUnie, 
GroenLinks en SGP stemden tegen. Die stemming is volgens aangever zeer opvallend.  

                                                           
1 http://cdn.proz.com/profile_resources/125575_r4378d7b8a895e.doc 
 

https://www.volkskrant.nl/opinie/-alexander-pechtold-had-als-ervaren-politicus-beter-moeten-weten%7Ea4546662/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
https://www.europa-nu.nl/id/vg8wpxh23yz5/europese_unie_eu
http://cdn.proz.com/profile_resources/125575_r4378d7b8a895e.doc
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Er kan volgens aangever zeker niet worden uitgesloten dat pleger 3 (Pechtold) daarvoor is 
beloond door de schenking van het appartementsrecht aan hem nu Canada groot belang 
had bij de totstandkoming van dat CETA vrijhandelsverdrag. Wat zich precies heeft 
afgespeeld zal volgens aangever dan ook moeten worden onderzocht door het OM.  

Met de enkele verklaring van pleger 3 (Pechtold) dat te dezer zake uitsluitend sprake is van 
een privé-kwestie, en dat de sociaal gezien zeer ongebruikelijke schenking van een 
appartement enkel voortspruit uit een jarenlang bestaande vriendschap, kan deze heimelijke 
schenking (die niet is gemeld in het geschenkregister van de Tweede Kamer) volgens 
aangever niet worden afgedaan. Het OM zal volgens aangever dienen te onderzoeken op 
welke wijze de schenking van het appartement tot stand is gekomen en zowel pleger 3 
(Pechtold) en de schenker Marcoux en anderen moeten horen.   

Aangever wijst daartoe op navolgende (2) citaten: 

“Corruptie is het misbruik maken van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin. Corruptie 
schaadt iedereen wiens leven, levensonderhoud of geluk afhankelijk is van de integriteit van 
mensen in een gezagspositie” (Transparency International.) 

“Corruptie is een fenomeen met vele verschijningsvormen. Corruptie vormt een ernstige 
aantasting van de integriteit van de overheid, met grote morele en politieke gevolgen. 
Bovendien leidt corruptie in het zakenleven tot grote economische schade en valse 
concurrentie. Voor een overheid die integer en transparant wil zijn is het zaak om zo krachtig 
mogelijk tegen corruptie op te treden. “ (bron: OM, Aanwijzing opsporing en vervolging 
ambtelijke corruptie in Nederland (2011A014). 

Volgens aangever wordt voldaan aan verscheidene criteria die zijn vermeld in deze circulaire 
van het OM.  

Aangever wijst op berichten over zelfverrijking door een bestuurder, politicus of een 
ambtenaar. Soms zijn er signalen over te weinig afstand tussen uitvoering van publieke 
taken en persoonlijke belangen van overheidsfunctionarissen of van anderen. Dat kan 
duiden op corruptie of ander crimineel gedrag. Vermoedens die kunnen leiden tot een 
verdenking en de wens de waarheid boven tafel te krijgen.   

Aangever wijst op het vonnis van de Rechtbank  Rotterdam in de zaak waarin oud-
wethouder Van Rey werd veroordeeld vanwege ambtelijke corruptie, Rechtbank Rotterdam, 
12-07-2016, nr. 10/964013-122, en stelt dat deze zaak daarmee grote gelijkenis vertoont. 

Passieve ambtelijke corruptie begint volgens aangever - heel kort gezegd - bij het aannemen 
(of vragen) van giften door de ambtenaar van een ander (hierna: de gever). Als is komen 
vast te staan dat de ambtenaar giften heeft aangenomen of gevraagd, komt het er op aan 
om vast te stellen of die ambtenaar wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze giften 
hem werden gedaan om hem als ambtenaar iets te laten doen of na te laten. Voor weten lijkt 
op grond van door aangever bestudeerde jurisprudentie voorwaardelijk opzet de ondergrens.  

Redelijkerwijs moeten vermoeden komt er volgens aangever in gewone mensentaal op neer 
dat pleger 3 (Pechtold) op zijn klompen kon aanvoelen dat zowel de pacht alsmede de 
schenking van het appartement hem niet (alleen) werden gedaan omdat de heer Serge 
                                                           
2 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2016:5272 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2016:5272
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Marcoux hem zo’n aardige vent vond maar tevens omdat die gever als oud-diplomaat 
verbonden blijft aan (het belang van) een vreemde mogendheid waarmee Nederland 
samenwerkt en via de Europese Unie een omstreden CETA handelsverdrag zou sluiten wat 
“op enig moment” een voordeel kon opleveren en/of kan opleveren.  

Op “enig moment” is relevant omdat er volgens aangever voor de bepaling van de 
strafbaarheid niet een direct verband hoeft te worden vastgesteld tussen de schenking  en 
een bepaalde (concrete) tegenprestatie.  

Sterker, aangever wijst er op dat ook als er (nog) geen of in het geheel geen tegenprestatie 
door pleger 3 (Pechtold) is geleverd, is er ook sprake van passieve ambtelijke corruptie. In 
deze zaak is volgens aangever absoluut sprake van passieve ambtelijke corruptie gelet op 
de door aangever vermelde feiten en omstandigheden (die aangever heeft verkregen door 
het raadplegen van openbare informatie) en die alle elementen van de van toepassing zijnde 
delictsomschrijving van artikel 363 Wetboek van Strafrecht vervullen. 

Volgens artikel 363 Wetboek van Strafrecht  (oud en nieuw) (zoals hiervoor is geciteerd) is 
de ambtenaar slechts strafbaar als hij wist (of redelijkerwijs moest vermoeden) dat de gift 
hem werd gedaan ‘ten einde hem te bewegen’ om iets te doen of na te laten.   

Naar het oordeel van aangever is het niet vereist dat pleger 3 (Pechtold) daadwerkelijk door 
de schenking van het appartementsrecht is  bewogen tot, en/of is beloond voor het 
verrichten van een tegenprestatie. Dat wil zeggen dat niet pas sprake is van strafbaarheid, 
als na het aannemen van deze schenking door pleger 3 (Pechtold) het met die schenking 
(beoogde) handelen of nalaten ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden of is gevolgd. 

In artikel 84 Wetboek van Strafrecht is het begrip ‘ambtenaar’ niet omschreven. Slechts de 
omvang ervan is aldaar verwijd, door daaronder nog twee categorieën van personen te 
scharen: leden van algemeen vertegenwoordigende organen en scheidsrechters, terwijl 
als ambtenaar mede worden beschouwd allen die tot de gewapende macht behoren 
(waarmee is beoogd de lageren in rang zonder ambtelijke status, onder het begrip 
‘ambtenaar’ te brengen). 

Voldoende is dat pleger 3 (Pechtold) weet of behoort te weten dat de schenking  hem is 
gedaan om hem te belonen en/of te bewegen in de toekomst (nogmaals) iets te doen of na 
te laten. Artikel  363 Wetboek van Strafrecht  (oud en nieuw) ziet naar het oordeel van 
aangever ook op het doen van een schenking aan pleger 3 (Pechtold) die ten doel heeft  een 
relatie met pleger 3 (Pechtold) door beloning te onderhouden met het doel een (verdere) 
voorkeursbehandeling te verkrijgen. 

Volgens aangever zal in deze zaak door het OM moeten worden beoordeeld of uit de 
uiterlijke verschijningsvorm van de feiten en omstandigheden van en rondom de schenking 
aan pleger 3 (Pechtold)  volgt dat pleger 3 (Pechtold) wist dan wel redelijkerwijs moest 
vermoeden dat het doel van de schenking van het appartement was om hem te belonen voor 
een doen of nalaten en/of (nogmaals) te bewegen tot een doen of nalaten. Daarbij spelen in 
het kader van de beoordeling van die uiterlijke verschijningsvorm volgens aangever de 
volgende feiten en omstandigheden een belangrijke rol. 

Pleger 3 (Pechtold) heeft op gemeentelijk en landelijk niveau, diverse (politieke) functies 
bekleed:  

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001854&artikel=84&g=2018-02-09&z=2018-02-09
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• Veilingmeester en adjunct-directeur, Van Stockum's Veilingen, Den Haag,  
1992 - 1997 

• Gemeenteraadslid, Leiden, 1994 - 2002 
• Wethouder, Gemeente Leiden, Sport, cultuur, recreatie en monumenten, milieu 1997-

2002, grotestedenbeleid 1998-2002, onderwijs 2002-2003, verkeer en vervoer 2002-
2003, 1997 - 2003 

• Burgemeester, Wageningen, 2003 - 2005 
• Minister, Minister zonder portefeuille (minister voor bestuurlijke vernieuwing en 

Koninkrijksrelaties), 2005 - 2006 
• Fractievoorzitter Tweede Kamerfractie D66, Tweede Kamer der Staten-Generaal, 

2006 

De staat van dienst van pleger 3 (Pechtold), centraal in het brandpunt van de belangstelling 
als fractievoorzitter van D66 maakt dat hij veel sneller dan bijvoorbeeld een ambtenaar van 
een ministerie, die net een jaar als ambtenaar werkzaam is, zeer alert moet zijn op giften of 
schenkingen die aan hem worden gedaan. 

Pleger 3 (Pechtold) heeft door het ontvangen van de dienst door het pachten van het 
appartement voor 2017 en door de schenking van voormeld appartementsrecht volgens 
aangever immers willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de schenker een 
oud-diplomaat van Canada de schenking van het appartement heeft gedaan als beloning 
voor de stemming van pleger 3 (Pechtold) voor CETA. Danwel in de toekomst een  concrete 
tegenprestatie terug te krijgen of de speciale relatie verder te ontwikkelen die (nogmaals) zal 
leiden tot een voorkeursbehandeling.   

Volgens aangever dient door het OM na onderzoek buiten redelijke twijfel te worden 
vastgesteld dat pleger 3 (Pechtold) wist dat de heer Serge Marcoux de schenking van het 
appartementsrecht aan pleger 3 (Pechtold) deed om pleger 3 (Pechtold) te belonen en/of te 
bewegen tot een (nogmaals) doen of nalaten in zijn functie van Kamerlid. Onbekend voor 
aangever is of de heer Serge Marcoux in of buiten Canada op enige wijze door de staat 
Canada op enige wijze voor de waarde van de schenking van het appartementsrecht aan 
pleger 3 (Pechtold)  is gecompenseerd en/of de heer Serge Marcoux contacten onderhoudt 
of onderhield met lobbyisten voor de totstandkoming van CETA.  

Aangever merkt op dat dat pleger 3 (Pechtold) wist of willens en wetens de aanmerkelijke 
kans voor lief nam dat de heer Serge Marcoux deze schenking  aan pleger 3 (Pechtold) heeft 
gedaan als beloning voor een doen of nalaten en/of met als doel om een concrete 
tegenprestatie terug te krijgen of de speciale relatie verder te ontwikkelen die (nogmaals) zal 
leiden tot een voorkeursbehandeling, dan geldt volgens aangever het volgende: 
 
Pleger 3 (Pechtold) had gelet op zijn positie en zijn verhouding met de heer Serge Marcoux 
van wie hij het betreffende appartement ten tijde van de stemming op 12 oktober 2016 
pachtte (en daardoor dus zakelijk met Marcoux verbonden was) op zijn klompen kunnen 
aanvoelen (althans redelijkerwijze moeten vermoeden) dat dit doel er bij de heer Serge 
Marcoux  mogelijk was. Daarom kan buiten redelijke twijfel worden vastgesteld dat pleger 3 
(Pechtold) redelijkerwijs moest vermoeden dat de heer Serge Marcoux de schenking van het 
appartementsrecht deed om pleger 3 (Pechtold) te belonen voor doen of nalaten terzake zijn 
stemming voor het CETA verdrag en/of te bewegen tot een (nogmaals) doen of nalaten in 
zijn functie van lid van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. 
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Prof. Voermans deelt aan de Volkskrant op 20 december 2017 verder als volgt mede: 
“'Waarom dat noemen van die privékwestie me zo tegenstaat, is omdat ik me ook bezig houd 
met de transparancy-discussie wereldwijd. Elke minister in zwakke democratieën of 
bestuurders van een voetbalbond die van belangenverstrengeling of zelfs corruptie worden 
verdacht, doen meestal twee dingen: degene die het aankaart wordt belachelijk gemaakt en 
vervolgens wordt het schild van de privékwestie ingezet - met al dan niet een rechtszaak 
vanwege smaad erachteraan. Corruptie stuit altijd op de muur van 'privé'. Dat dit nu ook hier 
de eerste reflex is, valt me tegen in Nederland. Dat verwacht je eerder in een 
bananenrepubliek.” 

Prof. Voermans vindt dat een politicus zich in een kwetsbare positie bevindt en deelt  de 
Volkskrant op 20 december 2017 voorts mede:  
“ Als politicus doe je in de openbare ruimte veel zaken, ook achter gesloten deuren. Dat is 
kwetsbaar. Je moet dus continu duidelijk maken dat je geen banden hebt met wie dan ook. 
Een ervaren politicus als Pechtold had moeten weten dat je hier gefronste wenkbrauwen van 
kunt krijgen en dat dit afstraalt op de hele politiek.”  

Volgens aangever is de Tweede Kamer gebaat bij een onberispelijk imago. Wanneer een lid 
van deze Kamer betrokken wordt in een publieke discussie over niet-integer handelen, raakt 
dit niet slechts het betrokken lid of zijn fractie, maar tevens de Kamer als geheel.  

Aangever doet gelet op hetgeen door hem hiervoor is gesteld terzake voormelde pacht 
en schenking welke feiten zijn  vastgelegd respectievelijk in een onderhandse akte 
alsmede in een  authentieke akte aangifte tegen pleger 3 vanwege het plegen van 
passieve omkoping een en ander zoals bedoeld in art. 336 lid 1 onder 1 en onder 2,  
(zoals hiervoor is geciteerd) Wetboek van Strafrecht.  

 

VALSE WAARDE IN HET ECONOMISCH VERKEER: 

- DOOR VALSE TAXATIEWAARDE 

Aangever heeft vastgesteld dat in de authentieke akte onder het kopje HEFFING 
OVERDRACHTSBELASTING wordt verwezen naar een niet in de openbare registers van 
het Kadaster ingeschreven  kopie-taxatierapport dat aan die authentieke akte is gehecht. 
Blijkens die authentieke akte blijkt uit dat kopie-taxatierapport een waarde in het economisch 
verkeer ad  € 135.000,00.  

Voormelde authentieke akte van schenking betreft volgens aangever een valse akte doordat 
daarin een te lage maatstaf voor de heffing van overdrachtsbelasting is vermeld namelijk een 
bedrag ad € 135.000,00 welke waarde vervolgens door middel van een schijnhandeling met 
betrekking tot een persoonsgebonden recht van gebruik en bewoning ex artikel 3:226 BW 
vervolgens is verminderd tot € 77.232,00. Het betreft een schenking van een 
appartementsrecht ter zake een appartement met uitzicht op zee gelegen aan de 
Seinpostduin 543 te Scheveningen (gemeente Den Haag).  

Aangever heeft door recherche op Internet (blijkens voormeld onder voetnoot 1op Internet 
gepubliceerd curriculum vitae) vastgesteld dat de schenker van voormeld appartementsrecht 
de heer Serge Marcoux (geboren op 3 november 1944) al jarenlang als gepensioneerde 
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woont (H1N 2X2) te  Montréal (Qc) aan het adres  3050, Duquesne Street in Canada, 
waardoor als dat juist is pleger 3 (Pechtold) geen schenkbelasting behoeft te betalen en 
geen aangifte schenkbelasting behoeft te doen. 

 De heer Serge Marcoux heeft blijkens pagina 1 van de authentieke akte de Canadese 
nationaliteit en is waarschijnlijk niet als bewoner ingeschreven op het in de akte vermelde 
adres van voormeld appartement en betaalt volgens aangever waarschijnlijk niet de 
opstalverzekering voor dat appartement, zoals is verplicht conform de toelichting in Tekst & 
Commentaar op het op voormeld recht van gebruik en bewoning  van toepassing zijnde 
dwingendrechtelijke (civiele) artikel 3:226 BW.   

 

Pleger  1, de taxateur met betrekking tot de te lage dus valse taxatiewaarde) 

Aangever stelt dat pleger 1 (onbekende taxateur) (al dan niet op verzoek van pleger 2 
(notaris Hoek) en/of pleger 3 (Pechtold) een taxatierapport heeft opgemaakt en daarin een te 
lage dus valse waarde in het economisch verkeer ad € 135.000,00 heeft vermeld. 

Uit de aantoonbaar hogere transactiewaarden van de overige appartementen in hetzelfde 
flatgebouw blijkt dat dat een prijs van € 135.000,00 aanmerkelijk te laag is. 

Aangever wijst er op dat dat de appartementen die zich bevinden in hetzelfde flatgebouw als  
Seinpostduin 543 een aanmerkelijk  hogere waarde in het economisch verkeer hebben.   

Als recent voorbeeld wijst aangever op het feit dat appartement met nummer 557 (op de 
zevende etage) een vraagprijs heeft van € 189.000,- en dat appartement blijkens door 
aangever gevonden informatie op Internet recent voor de vraagprijs is verkocht. 
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Aangever heeft geraadpleegd de website van Huispedia,  een interactief huizenplatform met 
profielen van alle woningen in Nederland.  

Op die website is woningmarktinformatie transparant, bruikbaar en voor iedereen 
toegankelijk te vinden. Uit de informatie op deze website3 blijkt dat het appartement 
Seinpostduin 543 in januari 2018 een geschatte marktwaarde waarde heeft ad € 193.000,00 
en dat de marktwaarde in 2017 met 10,2% is gestegen.  

Daardoor staat vast dat de waarde op de transportdatum 4 januari 2017 tenminste  
€ 173.121,00 bedroeg, aanmerkelijk meer, te weten 28,2% meer, dan de in de authentieke 
akte vermelde waarde, dan € 135.000,00.  

 

 
 

  

                                                           
3 https://huispedia.nl/den-haag/2586ee/seinpostduin/543 
 

https://huispedia.nl/den-haag/2586ee/seinpostduin/543
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Aangever merkt op dat de gemiddelde marktwaarde van Seinpostduin 543 ad € 193.000,00  
tot stand is gekomen door het gemiddelde te nemen van de geschatte minimum 
marktwaarde ad € 181.000,00 en de geschatte maximum marktwaarde ad € 205.000,00. 

 

 

Naar het oordeel van aangever heeft pleger 1 (onbekende taxateur) derhalve opzettelijk een 
aan de authentieke akte gehecht kopie-taxatierapport valselijk opgemaakt. Immers, dat 
kopie-taxatierapport bevat naar het oordeel van aangever een aanmerkelijk lager bedrag dan 
de ex artikel 9 lid 1 in verbinding met 52 Wet op belastingen van rechtsverkeer geldende 
maatstaf, zijnde de werkelijke waarde in het economisch verkeer. Mede door toedoen van 
pleger 1 (onbekende taxateur) is de belastingdienst daardoor benadeelt. 

Aangever verwijt pleger 1 (onbekende taxateur) dat hij, (waarschijnlijk omstreeks december,) 
althans in 2016 te Scheveningen  (gemeente Den Haag) opzettelijk een vals taxatierapport, 
zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen heeft opgemaakt 
en dat rapport vervolgens heeft afgeleverd bij het notariskantoor van pleger 2 (notaris Hoek) 
en/of het (voormalig) adres van pleger 3 (Pechtold), beide adressen te Wageningen,  terwijl 
hij, pleger 1 pleger 1 (onbekende taxateur), wist dat dit geschrift bestemd was voor gebruik 
door pleger 2 (notaris Hoek) en pleger 3 (Pechtold) als ware het echt en onvervalst, namelijk: 

- dat de waardebepaling in het voorgenoemd kopie- taxatierapport te weten een met 
overdrachtsbelasting belaste onderhandse waarde (vrij van huur en gebruik) van  
€ 135.000,00 opgenomen zou worden in de akte van schenking van voorgenoemd 
appartementsrecht aan de verkrijger daarvan, te weten pleger 3 (Pechtold); 

 en 

- dat de in het kopie-taxatierapport vermelde waarde ad € 135.000,00 mede zou dienen als 
grondslag voor de door pleger 2 (notaris Hoek) bij de Inspecteur Overdrachtsbelasting in te 
dienen aangifte overdrachtsbelasting, terzake de door de verkrijger, zijnde pleger 3 
(Pechtold) te dezer zake verschuldigde overdrachtsbelasting. 
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Door het handelen van pleger 1 (onbekende taxateur) is volgens aangever misbruik gemaakt 
van het vertrouwen dat zowel in een taxateur als in taxatierapporten moet kunnen worden 
gesteld. 

Aangever doet terzake voormelde aanmerkelijk te lage dus valse waarde aangifte 
tegen pleger  1 (onbekende taxateur) voor het plegen van valsheid in geschrifte en het 
afleveren van een valselijk opgemaakt geschrift bij pleger 2 (notaris Hoek) en/of pleger 
3 (Pechtold), een en ander als bedoeld in art. 225, eerste onderscheidenlijk tweede lid, 
Wetboek van Strafrecht.  

 

Pleger 2, (notaris Hoek) met betrekking tot de te lage dus valse taxatiewaarde 

Naar het oordeel van aangever heeft pleger 2 (notaris Hoek) te lichtvaardig aangenomen dat 
de door pleger 1 (onbekende taxateur) in zijn voormeld taxatierapport vermelde waarde ad € 
135.000,00 van voormeld appartementsrecht juist zou zijn.  Uit de aantoonbaar veel hogere 
waarden van de overige appartementen in hetzelfde flatgebouw alsmede voormelde 
informatie van de website Huispedia volgen echter duidelijke aanwijzingen dat een prijs van 
€ 135.000,00 te laag, zelf aanmerkelijk te laag, zou zijn. 

Aangever wijst er op dat op pleger 2 (notaris Hoek) een zwaarwegende zorgplicht rust ter 
zake van hetgeen nodig is voor het intreden van de rechtsgevolgen die zijn beoogd met de in 
de authentieke akte opgenomen rechtshandelingen. Daaraan ligt de gedachte ten grondslag 
dat deelnemers aan het rechtsverkeer moeten kunnen vertrouwen op de rechtsgeldigheid 
van de in de authentieke akte vervatte rechtshandelingen.  

Aangever wijst er op dat zowel in de rechtspraak alsmede in de juridische literatuur wordt 
aangenomen dat onder die zwaarwegende zorgplicht ook de plicht van een notaris valt te 
onderzoeken of de akte geen onwaarheden bevat, en de vermelde waarde van het 
appartement klopt.  

Pleger 2 (notaris Hoek) heeft naar het oordeel van aangever als dienaar van de overheid met 
betrekking tot de heffing van overdrachtsbelasting niet gehandeld overeenkomstig zijn 
zorgplicht.  

Daardoor heeft Pleger 2 (notaris Hoek) volgens aangever in strijd gehandeld met de 
voormelde door aangever geciteerde  artikelen 17 en 21 Wet op het notarisambt en de 
voormelde door aangever geciteerde artikelen 6 en 11 Verordening beroeps- en 
gedragsregels 2011, en heeft Pleger 2 (notaris Hoek) de in deze alinea vermelde artikelen 
overtreden. 

Naar het oordeel van aangever had pleger 2 (notaris Hoek) zijn dienst aan pleger 3 
(Pechtold) moeten opschorten, en nader onderzoek moeten doen en zo nodig moeten 
weigeren de authentieke akte te passeren, omdat er gerede twijfel bij pleger 2 (notaris Hoek) 
had moeten ontstaan over het realiteitsgehalte van de overdrachtsprijs.  

Aangever doet gelet op hetgeen door hem hiervoor is gesteld aangifte tegen pleger 2 
(notaris Hoek) voor het plegen van valsheid in geschrifte ex artikel 226 lid 1 onder 1° 
Wetboek van Strafrecht, zoals hiervoor is geciteerd . 
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Aangever doet voorts gelet op hetgeen door hem hiervoor is gesteld aangifte tegen 
pleger 2 (notaris Hoek) terzake overtreding door pleger 2 (notaris Hoek) van het 
bepaalde in voormelde en de door aangever geciteerde artikelen 17 en 21 Wet op het 
notarisambt en de artikelen 6 en 11 Verordening beroeps- en gedragsregels 2011. 

 

Pleger 3 (Pechtold) , de verkrijger  met betrekking tot de te lage dus valse 
taxatiewaarde: 

Aangever wijst op het voorgaande door hem gestelde en beschouwt dat als hier herhaalt en 
ingelast en stelt dat door pleger 3 (Pechtold) als belastingplichtige verkrijger artikel 9 lid 1 in 
verbinding met artikel 52 van de Wet belastingen van rechtsverkeer is overtreden waardoor 
pleger 3 (Pechtold) zich zelfstandig maar ook met behulp van pleger 1 (onbekende taxateur) 
en pleger 2 (notaris Hoek) (door middel van medeplegen) heeft onttrokken aan de heffing 
van het wettelijk verschuldigde bedrag overdrachtsbelasting op basis van de geldende 
maatstaf, zijnde: de waarde in het economisch verkeer. 

Aangever doet daarom aangifte van overtreding tegen pleger 3 (Pechtold) van 
overtreding door pleger 3 (Pechtold) van artikel 9 lid 1 en artikel 52 Wet belastingen 
van rechtsverkeer, zelfstandig gepleegd, alsmede juncto  artikel 47 Wetboek van, 
Strafrecht,  in vereniging en/of medegepleegd met pleger  1 (onbekende taxateur) en/of 
pleger 2 (notaris Hoek).  

Tevens doet aangever aangifte tegen pleger 3 (Pechtold) voor het opzettelijk gebruik 
maken van voormeld kopie-taxatierapport als ware die onderhandse akte echt en 
onvervalst, een en ander als bedoeld in artikel 225, eerste onderscheidenlijk tweede 
lid, Wetboek van Strafrecht. 

Aangever vermoedt maar kan dat niet bewijzen, omdat hij geen kennis en wetenschap heeft 
van de inhoud van voormeld kopie-taxatierapport, dat in dat kopie-taxatie rapport mogelijk 
zowel een waarde in vrije staat als een waarde in bewoonde waarde is vermeld  en herhaalt 
dat in de authentieke akte in de tweede zin van artikel 5 lid 2 is vermeld dat een tussen 
pleger 3 (Pechtold) en voormelde heer Serge Marcoux  bestaande pachtovereenkomst op de 
transportdatum van het appartementsrecht, zijnde 4 januari 2017 is geëindigd. 

Aangever wijst er op dat de wetgever vanaf 1 januari 2006 een waardering in vrij opleverbare 
staat voorschrijft in alle gevallen waarin een onroerende zaak door de erflater, de schenker 
of de verkrijger werd bewoond, ongeacht of die bewoning berust op een huurrecht, een recht 
van vruchtgebruik of enig ander (juridisch afdwingbaar) recht. 
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VALSE WAARDE IN HET ECONOMISCH VERKEER: 

- DOOR HET ONTBREKEN VAN HET ZAKELIJK RECHT VAN GEBRUIK EN 
BEWONING, 
EN INDIEN DAT RECHT NIET ONTBREEKT HET ONTBREKEN VAN REËLE 
BETEKENIS VAN HET ZAKELIJK RECHT VAN GEBRUIK EN BEWONING 

Aangever heeft voorts vastgesteld dat  pleger 2 (notaris Hoek) en pleger 3 (Pechtold) 
vervolgens ter verdere vermindering van de (valse) waarde van € 135.000,00 zulks 
uitsluitend ter verdere vermindering van de maatstaf van overdrachtsbelasting in de 
authentieke akte ten onrechte  zijn uitgegaan van een  de verschuldigde  
overdrachtsbelasting verminderend zakelijk gebruiksrecht van gebruik en bewoning  ten 
behoeve van de heer Serge Marcoux waaraan, in de authentieke akte onder het kopje 
HEFFING OVERDRACHTSBELASTING door partijen pleger 3 (Pechtold) en de heer Serge 
Marcoux een waarde wordt toegekend ad  € 55.926,55.   

Aangever herhaalt dat in de authentieke akte is vermeld een (persoonsgebonden) beperkt 
zakelijk recht van gebruik en bewoning (uitsluitend) voor de heer Serge Marcoux,  op welk 
recht dwingend (dus verplicht) van toepassing is artikel 3:226 lid 4 BW, zoals dat artikel 
hiervoor door aangever is geciteerd.   

Aangever merkt op dat uitleg van notariële akten ten dele overlapt met de uitleg van 
schriftelijke overeenkomsten. Bij de uitleg van huwelijkse voorwaarden en schenkingsakten, 
bijvoorbeeld, is sprake van een dergelijke overlap. Bij de uitleg van akten van levering van 
registergoederen (in het kader van overdracht of verdeling) of vestiging van beperkte rechten 
daarop daarentegen, ontbreekt die overlap, omdat de leverings- of vestigingshandeling geen 
overeenkomst in de zin van art. 6:213 BW is. 

Bij de uitleg van registergoederenakten, zoals een akte van levering van een registergoed of 
een akte van vestiging van een beperkt recht daarop, hanteert de Hoge Raad volgens 
aangever op grond van vaste rechtspraak echter een objectief criterium. Bij de uitleg van de 
notariële akte van de levering van een registergoed dan wel de vestiging van het beperkt 
recht daarop komt het volgens aangever aan op de in de akte tot uitdrukking gebrachte 
partijbedoeling, die moet worden afgeleid uit de in deze akte gebezigde bewoordingen, uit te 
leggen naar objectieve maatstaven in het licht van de gehele inhoud van de akte4.  

Aangever wijst op het bepaalde in punt 6 op pagina 2 van de authentieke akte, dat in 
overeenstemming met artikel 3:226 lid 4 BW luidt:   
“De gebruiker kan het recht niet vervreemden of bezwaren en kan het verkochte niet 
door een ander laten gebruiken of bewonen onder welke titel dan ook.”  

Daardoor staat volgens aangever vast dat het zakelijk recht van gebruik en bewoning 
persoonsgebonden is en dat pleger 2 (notaris Hoek) en pleger 3 (Pechtold) daarvan beide, al 
voor de transportdatum te weten op 4  januari 2017, op de hoogte waren nu pleger 2 (notaris 

                                                           
4 Zie HR 8 december 2000, NJ 2001/350 (Stichting Eelder Woningbouw; transportakte); HR 13 juni 2003, NJ 2004/251 
(Teijsen/Marcus; erfdienstbaarheid); HR 2 december 2005, NJ 2007/5 (WE Vastgoed/Henselmans c.s.; erfdienstbaarheid); HR 
22 oktober 2010, NJ 2011/111 (Kamsteeg/Lisser; opstalrecht); HR 7 december 2010, NJ 2011/9 (Genco/Erven De Heer; 
erfdienstbaarheid); HR 1 november 2013, NJ 2013/522 (splitsingsakte); en HR 14 februari 2014, NJ 2014/119 (splitsingsakte). 
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Hoek) ongetwijfeld al in 2016 een concept-akte aan partijen pleger 3 (Pechtold) en de heer 
Serge Marcoux zal hebben toegezonden.  

Aangever heeft voorts vastgesteld door bestudering van de wet, de wetsgeschiedenis, 
literatuur en jurisprudentie dat voormeld persoonsgebonden zakelijk recht van gebruik en 
bewoning volstrekt niet strekt tot medegebruik van het appartement door pleger 3 (Pechtold) 
(en ook niet kan strekken -zie hierna-), maar uitsluitend strekt tot gebruik door de heer Serge 
Marcoux en zijn gezin, waarbij de heer Serge Marcoux ook logés mag ontvangen maar de 
onroerende zaak niet mag verhuren.  

Naar het oordeel van aangever met verwijzing naar de opinie van A-G IJzerman die 
conclusie5 heeft genomen naar aanleiding van het beroep in cassatie van [X], tegen de 
uitspraak van het gerechtshof te Arnhem van 22 mei 2012, nr. 10/00286, LJN BW7837,) 
NTFR 2012/1744 kan het wettelijk voorziene recht  van gebruik en bewoning  door 
partijen immers niet zover worden opgerekt dat die rechten van medebewoning en 
medegebruik omvatten. Dat civiele oordeel van A-G IJzerman over het recht  van gebruik 
en bewoning is naar het oordeel van aangever ook de geldende maatstaf in deze 
strafrechtelijk zaak. 

Gelet op het voorgaande door aangever gestelde staat daardoor defacto vast dat heer Serge 
Marcoux in de authentieke akte door zijn instemming daarmee na wettelijk verplichte 
wilscontrole ex artikel 17 Wet op het notarisambt door pleger 2 (notaris Hoek) daardoor 
afstand heeft gedaan van zijn zakelijk recht van gebruik en bewoning nu dat 
persoonsgebonden recht (vanwege haar gesloten systeem van zakelijke gebruiksrechten) 
niet kan strekken tot medegebruik, en (nog belangrijker) dat in de akte ook niet is 
overeengekomen. 

Immers, nergens in de akte is vermeld dat de pleger 3 (Pechtold) het recht heeft om – samen 
met de schenker de heer Serge Marcoux  – het appartement te bewonen. Integendeel, de 
strofe in de akte onder het kopje gebruik  “de begiftigde (pleger 3 (Pechtold) verklaart het 
registergoed zelf te zullen gebruiken voor woondoeleinden.” kan in het licht van de 
gehele akte volgens aangever niet als zodanig worden uitgelegd. 

Doordat pleger 3 (Pechtold) met instemming van de heer Serge Marcoux heeft 
verklaard het registergoed zelf te zullen gebruiken voor woondoeleinden, heeft de heer 
Serge Marcoux daardoor afstand gedaan van zijn (ex art. 3:226 lid 4 BW, zoals 
hiervoor is geciteerd) -wettelijk verplicht persoonsgebonden- zakelijk recht tot gebruik 
en bewoning waardoor dat recht (uiteindelijk) niet is ontstaan op 4 januari 2017, en 
ook niet daarna. Partijen zijn er volgens aangever toen niet in geslaagd rechtsgeldig 
een zakelijk recht tot gebruik en bewoning te vestigen, en als dat wel zo is dan heeft 
de heer Serge Marcoux daarvan gelijktijdig, afstand gedaan ten gunste van pleger 3 
(Pechtold) gelet op hetgeen aangever hiervoor heeft gesteld. 

Gelet op het voorgaande vermelde staat het volgens aangever vast dat absoluut geen 
sprake is van een rechtsgeldig gevestigd zakelijk recht van gebruik en bewoning aangezien 
de vestiging daarvan heeft plaatsgevonden in strijd met het wettelijk verbod van artikel 3:226 
lid 4 BW,  zoals dat artikel hiervoor is geciteerd.  

                                                           
5 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2013:618 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2013:618
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Strijd met een dwingende wetsbepaling leidt tot nietigheid van de rechtshandeling, doch, 
indien de bepaling uitsluitend strekt ter bescherming van één der partijen bij een meerzijdige 
rechtshandeling, tot vernietigbaarheid, een en ander voor zover niet uit de strekking van de 
bepaling anders voortvloeit. 

Daardoor staat volgens aangever vast dat dat het zakelijk recht tot gebruik en bewoning 
recht niet bestaat. Immers, partijen zijn dat niet rechtsgeldig overeengekomen en kunnen dat 
volgens aangever gelet op het gesloten systeem van het zakelijke recht van gebruik en 
bewoning ook niet rechtsgeldig overeenkomen, hetgeen wordt onderschreven door de opinie 
van A-G IJzerman in zijn voormelde conclusie. 

Aangever merkt op dat indien dat zakelijk recht van gebruik en bewoning wel rechtsgeldig is 
gevestigd en daarvan (zoals in de vorige alinea is vermeld) geen afstand is gedaan (-beide 
quod non!-) dat dan vast staat dat niet is voldaan aan de verplichting die is gesteld in het te 
dezer zake van toepassing zijnde punt vier onder eerste gedachtestreepje van het op deze 
transactie van toepassing zijnde Besluit van de minister van financiën van 19 februari 2007, 
nr.  CPP2006/878M, Staatscourant 2007, 42 (V-N 2007/15.15).  

Aangever herhaalt en wijst er nogmaals op dat de heer Serge Marcoux  (die zoals is vermeld 
op pagina 1 van de onder punt 2 vermelde authentieke akte de Canadese nationaliteit heeft 
en als gepensioneerde met een leeftijd van 73 jaar al jaren in Canada woont) de bewoning 
van voormeld appartement niet (zoals verplicht volgens voormeld Besluit) daadwerkelijk 
heeft voortgezet. Aangever wijst er op dat de heer Serge Marcoux het appartement jarenlang  
voor 2017 (via een persoonlijk recht) in pacht had gegeven aan pleger 3 (Pechtold).  

Volgens aangever was het gelet op de voormelde omstandigheden dan ook van meet af aan 
absoluut niet de bedoeling dat de heer Serge Marcoux de bewoning van het betreffende  
appartement daadwerkelijk zou voortzetten en  is dat ook niet gebeurt. Volgens aangever 
was notaris Hoek (pleger 2) daarvan op de hoogte, althans had notaris Hoek (pleger 2) 
daarvan op de hoogte behoren te zijn. 

Voornoemde omstandigheden hadden volgens aangever, zowel afzonderlijk als in 
combinatie met elkaar, bij een redelijk handelend en redelijk bekwaam notaris Hoek (pleger 
2) vele vragen moeten oproepen, die eerst aan pleger 2 (notaris Hoek) beantwoord hadden 
moeten worden alvorens door pleger 2 (notaris Hoek) ministerie werd verleend aan de 
betreffende transactie.  
 
Volgens aangever heeft pleger 2 (notaris Hoek) heeft naar aanleiding van voormelde 
omstandigheden echter ten onrechte geen enkel onderzoek verricht en ook geen nadere 
informatie ingewonnen en de zaak daarmee ten onrechte op zijn beloop gelaten. 

Indien zou vaststaan dat het zakelijk recht van gebruik en bewoning toch rechtsgeldig is 
gevestigd (-quod non!-) en dat de heer Serge Marcoux van dat recht geen afstand heeft 
gedaan (eveneens -quod non!-) dan is volgens aangever bovendien:  
absoluut geen sprake is van de verplichte reële betekenis zoals is vermeld onder het tweede 
gedachtestreepje van voormeld Besluit van de minister van Financiën; 
en is daardoor niet voldaan aan de naast beide gedachtestreepjes, (limitatief gestelde) 
vermelde voorwaarden, voor de berekeningsmethode van de waarde van de blote eigendom. 
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Aangever doet terzake voormeld misbruik van het zakelijk recht van gebruik en 
bewoning aangifte tegen pleger 2 (notaris Hoek) voor het plegen van valsheid in 
geschrifte ex artikel 226 lid 1 onder 1° Wetboek van Strafrecht, zoals hiervoor is 
geciteerd. 

Aangever doet terzake voormeld misbruik van het zakelijk recht van gebruik en 
bewoning aangifte tegen pleger 2 (notaris Hoek)  van overtreding van voormelde  
artikelen 17 en 21 Wet op het notarisambt en de artikelen 6 en 11 Verordening 
beroeps- en gedragsregels 2011, zoals die artikelen hiervoor zijn geciteerd, nu pleger 
2 (notaris Hoek)  wist van de verklaring van pleger 3 (Pechtold) in de door pleger 2 
(notaris Hoek) opgemaakte akte inhoudende dat hij het registergoed zelf zou (blijven) 
gebruiken voor woondoeleinden, waardoor pleger 2 (notaris Hoek) wist of had 
behoren te weten dat sprake was van een niet rechtsgeldig gevestigd zakelijk recht 
van gebruik en bewoning nu dat zakelijk recht van gebruik en bewoning 
persoonsgebonden is en niet strekt tot medegebruik.  

Aangever merkt op dat indien voormeld zakelijk recht van gebruik en bewoning wel 
rechtsgeldig is gevestigd en zou hebben bestaan (-quod non!-) in de (authentieke) akte 
gelijktijdig afstand is gedaan ten gunste van pleger 3 (Pechtold) waardoor dat zakelijk 
recht dan daardoor niet (meer) bestaat. 

Aangever merkt op dat indien zowel het zakelijk recht van gebruik en bewoning 
rechtsgeldig is gevestigd (-quod non!-) en indien van het zakelijk recht van gebruik en 
bewoning in de authentieke akte geen afstand is geen gedaan (-quod non!-) en dat 
recht (nog) bestaat, in dat geval dat recht van gebruik en bewoning zonder enige reële 
betekenis is (zoals verplicht is gesteld in voormeld Besluit van de Minister). 

In dat geval is volgens aangever niet voldaan aan de voorwaarde van daadwerkelijke 
voortzetting van de bewoning van de onroerende zaak door de heer Serge Marcoux, 
waardoor  aan het op 4 januari 2017 verleden notariële akte vermelde bedrag ad € 
1.545,00 aan verschuldigde overdrachtsbelasting  geen enkele betekenis dient te  
worden toegekend, nu dat bedrag volgens aangever slechts is vermeld ter versluiering 
van het zicht op de omvang van de daadwerkelijke verkrijging door pleger 3 
(Pechtold).   

Immers, volgens aangever heeft pleger 3 (Pechtold) feitelijk het volledige 
beschikkingsrecht over het betreffende appartement en de volledige eigendom 
daarvan verkregen zonder dat sprake is enige waardedruk en is pleger 3 (Pechtold) 
daardoor overdrachtsbelasting verschuldigd in overeenstemming met de te dezer zake 
geldende heffingsmaatstaf ex artikel 9 lid 1 juncto artikel 52 Wet belastingen van 
rechtsverkeer, zijnde de waarde van de onroerende zaak in het economisch verkeer. 

Aangever doet gelet op hetgeen door hem hiervoor is gesteld aangifte van overtreding 
tegen pleger 2 (notaris Hoek) van overtreding van lid 2 van artikel 69 Algemene wet 
inzake rijksbelastingen nu pleger 2 (notaris Hoek) in vereniging met pleger 3 
(Pechtold) opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte overdrachtsbelasting 
onjuist heeft gedaan door daarin ten onrechte een waardedrukkend zakelijk recht van 
gebruik en bewoning te vermelden, nu dat recht bij authentieke akte door pleger 2 
(notaris Hoek) verleden op 4 januari 2017 niet rechtsgeldig is gevestigd, en/of bij 
(dezelfde) authentieke akte door pleger 2 (notaris Hoek) verleden op 4  januari 2017 
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daarvan door de heer Serge Marcoux afstand is gedaan ten behoeve van pleger 3 
(Pechtold) en/of als dat recht toch tot stand is gekomen of toch nog bestaat (-quod 
non-!) in dat geval niet is voldaan aan de bij Besluit van de minister van Financiën van 
19 februari 2007, nr.  CPP2006/878M, Staatscourant 2007, 42 (V-N 2007/15.15), gestelde 
voorwaarde van daadwerkelijke voortzetting van de bewoning (door de heer Serge 
Marcoux) waardoor door de belastingplichtige verkrijger te weten pleger 3 (Pechtold) 
niet is voldaan aan de in dat vermelde Besluit van de minister van Financiën gestelde 
voorwaarden voor de berekeningsmethode van de waarde van bloot eigendom, 
waardoor (afgezien van voormelde te lage taxatiewaarde) tenminste een bedrag ad € 
55.926,55 ten onrechte niet in de heffingsmaatstaf voor de verschuldigde 
overdrachtsbelasting (maatstaf: “de waarde in het economisch verkeer”) is betrokken 
waardoor (tenminste) een bedrag ad 2% (het belastingtarief) overdrachtsbelasting van 
€ 55.926,55 zijnde  € 1.118,53 door pleger 2 (notaris Hoek) opzettelijk niet in de aangifte 
overdrachtsbelasting is vermeld, welk bedrag is verschuldigd door de 
belastingplichtige verkrijger, pleger 3 (Pechtold). 

Volgens aangever is te dezer zake sprake van een (schijn)constructie die uitsluitend is 
opgezet en bedoeld om de door pleger 3 (Pechtold) als verkrijger en belastingplichtige 
verschuldigde overdrachtsbelasting te ontwijken, nu pleger 3 (Pechthold) die 
overdrachtsbelasting niet kon verrekenen met de verschuldigde schenkbelasting over zijn 
verkrijging  omdat geen schenkbelasting is verschuldigd door pleger 3 (Pechtold) vanwege 
het feit dat de heer Serge Marcoux de Canadese nationaliteit heeft en al jaren niet meer in 
Nederland woont en daardoor de bewoning niet daadwerkelijk kon voortzetten (zoals is 
verplicht gesteld in voormeld geciteerd Besluit van de Minister van Financiën uit 2007) en de 
heer Serge Marcoux de bewoning van de onroerende zaak ook feitelijk niet heeft voortgezet 
nu hij van dat zakelijk recht van gebruik en bewoning (indien dat al heeft bestaan -quod non!) 
bij (dezelfde) authentieke akte afstand heeft gedaan ten behoeve van pleger 3 (Pechtold) 
doordat de heer Serge Marcoux met de inhoud van die akte (die een woonbestemming voor 
pleger 3 (Pechtold) bevat) na controle van diens wil door pleger 2 (notaris Hoek) heeft 
ingestemd. 

Uitsluitend voor het geval dat door het OM wordt vastgesteld dat het recht van gebruik en 
bewoning wel rechtsgeldig is gevestigd (-quod non!-) , en dat daarvan bij (dezelfde) 
authentieke akte geen afstand is gedaan (-quod non!-) en tevens dat recht wel reële 
betekenis heeft in de zin van het Besluit van de Minister van Financiën van 2007 (-quod 
non!-) merkt aangever op dat ook in dat geval er geen waardeverminderende werking op de 
verkrijging voor pleger 3 (Pechthold) toekomt omdat (naar het stellige oordeel van 
aangever) de in de authentieke akte vermelde constructie met betrekking tot het recht 
van gebruik en bewoning geen enkele niet-fiscale betekenis heeft, doordat die 
constructie strijdig is met doel en strekking van de Wet belastingen van rechtsverkeer 
alsmede met doel en strekking van  de Wet Inkomstenbelasting 2001 (terzake het 
onderdeel eigenwoning).  

Verder wijst aangever u er op dat het hiervoor door hem geciteerde artikel 43 lid 1 Wet op 
het notarisambt bepaalt dat de notaris, voordat hij tot het verlijden van een akte overgaat, 
aan de verschijnende personen mededeling doet van de zakelijke inhoud daarvan en de 
comparanten zonodig ook moet wijzen op de gevolgen die uit de akte voortvloeien.  
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De Hoge Raad6 heeft volgens aangever bepaald dat op de notaris, dus ook pleger 2 (notaris 
Hoek) een zwaarwegende zorgplicht rust ter zake van hetgeen nodig is voor het intreden van 
de rechtsgevolgen welke zijn beoogd met de in die akte opgenomen rechtshandelingen.  

Aangever heeft door raadpleging van de akte vastgesteld dat pleger 3 (Pechtold) op 4 
januari 2017 persoonlijk is verschenen ten overstaan van pleger 2 (notaris Hoek), dus niet bij 
volmacht is verschenen.  

Op 4 januari 2017 is de betreffende authentieke akte verleden en daaraan voorafgaand heeft 
pleger 3 (Pechtold) ongetwijfeld een concept-akte pleger 2 (notaris Hoek) ontvangen 
waardoor pleger 3 (Pechtold) zich er derhalve van bewust was of, na voorlichting door pleger 
2 (notaris Hoek) die de wil van pleger 3 (Pechtold) heeft gecontroleerd (zoals verplicht ex 
artikel 17 Wet op het notarisambt) er zich er bewust van behoren te zijn.  

Door het (mede)plegen en/of het in vereniging plegen van beide door aangever vermelde 
kunstgrepen te weten de te lage dus valse taxatie waarde en/of het misbruik van voormeld 
zakelijk recht van gebruik en bewoning heeft pleger 3 (Pechtold) bewust de aanmerkelijke 
kans aanvaardt dat de door pleger 2 (notaris Hoek) namens pleger 3 (Pechtold) ingediende 
belastingaangifte overdrachtsbelasting onjuist kan zijn, en dat ten behoeve van de 
onderhavige met overdrachtsbelasting belaste schenking een onjuiste aangifte voor de 
overdrachtsbelasting zou worden gedaan en dat pleger 3 (Pechtold) hiermee strafbare feiten 
zou begaan. 

Aangever doet gelet op hetgeen door hem hiervoor is gesteld terzake de te lage dus 
valse taxatie waarde en/of het misbruik van voormeld zakelijk recht van gebruik en 
bewoning aangifte van overtreding tegen pleger 3 (Pechtold) van overtreding van 
artikel 9 lid 1 en artikel 52 Wet belastingen van rechtsverkeer, zelfstandig gepleegd, 
alsmede jo. Art. 47 Wetboek van Strafrecht,  in vereniging en/of medegepleegd met 
pleger 2 (notaris Hoek). 

Aangever doet daarom voorts aangifte van overtreding tegen pleger 3 (Pechthold) van 
overtreding van letter a van het op deze transactie van toepassing zijnde Besluit van 
de minister van financiën van 19 februari 2007, nr.  CPP2006/878M, Staatscourant 
2007, 42 (V-N 2007/15.15), waardoor niet is voldaan aan beide (limitatief) gestelde 
voorwaarden voor de berekeningsmethode van de waarde van de door pleger 3 
(Pechtold) door middel van voormelde (schijn)handeling met het recht van gebruik en 
bewoning bij de authentieke akte verkregen blote eigendom, terwijl pleger 3 (Pechtold) 
bij die authentieke akte feitelijk vol eigendom verkreeg, op de gronden zoals hiervoor 
door aangever is vermeld. 

Aangever doet daarom terzake het misbruik van het zakelijk recht van gebruik en 
bewoning alsmede de te lage dus valse taxatiewaarde (zoals hiervoor is vermeld) 
aangifte van overtreding tegen pleger 3 (Pechtold) voor het opzettelijk gebruik maken 
van de onder punt 2 vermelde authentieke akte als ware die akte echt en onvervalst 
een en ander als bedoeld in art. 226, eerste onderscheidenlijk tweede lid, Wetboek van 
Strafrecht. 

                                                           
6 Hoge Raad 28 september 1990, ECLI:NL:HR:1990:AC0095 
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Aangever doet tenslotte aangifte van overtreding tegen pleger 3 (Pechthold) van 
overtreding van lid 2 van artikel 69 Algemene wet inzake rijksbelastingen nu pleger 3 
in vereniging met pleger 2 (notaris Hoek) opzettelijk een bij de belastingwet voorziene 
aangifte overdrachtsbelasting onjuist heeft gedaan door daarin een te lage dus valse 
taxatiewaarde te vermelden (zoals hiervoor is vermeld) alsmede ten onrechte een 
waardedrukkend zakelijk recht van gebruik en bewoning heeft opgenomen, zulks voor 
een bedrag ad € 55.926,55 welk bedrag daardoor ten onrechte niet in de heffing van de 
verschuldigde overdrachtsbelasting (over de waarde in het economische verkeer) is 
betrokken waardoor tenminste een bedrag ad 2% (zijnde het belastingtarief) 
overdrachtsbelasting van € 55.926,55 zijnde  € 1.118,53 ten onrechte niet in de aangifte 
overdrachtsbelasting is vermeld, welk bedrag is verschuldigd door de 
belastingplichtige verkrijger, pleger 3 (Pechthold). 


