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Ambtelijke top fiscus kan 

strafrechtelijk worden 

vervolgd 
2 februari 2017 Ariane Kleijwegt en Lise Witteman 

 

Pleegde de ambtelijke top van de Belastingdienst een strafbaar feit door ondanks 

herhaalde signalen over een beveiligingslek niet in te grijpen? Volgens 

belastingadvocaat Mark Hendriks valt dat niet uit te sluiten. „Dit kan 

strafrechtelijke consequenties hebben.” 

Deze week onthulde het televisieprogramma Zembla dat vertrouwelijke gegevens van 

miljoenen burgers en bedrijven niet veilig zouden zijn bij de Belastingdienst. Volgens 

de Wet Bescherming Persoonsgegevens moeten die gegevens extreem goed beveiligd 

zijn maar dat zou de fiscus ondanks meerdere waarschuwingen hebben nagelaten. Als 

blijkt dat die aantijgingen kloppen heeft de ambtelijke top van de Belastingdienst 

mogelijk ook haar geheimhoudingsplicht geschonden, stelt Hendriks, met alle 

strafrechtelijke risico’s van dien. „De maximale straf is een jaar cel.” 

Medewerkers van de fiscus is het namelijk verboden om gegevens verder bekend te 

maken dan „noodzakelijk voor de invordering van enige rijksbelasting”. Volgens 

Hendriks moet die geheimhoudingsplicht breed worden geïnterpreteerd. „Als de top 

bij de Belastingdienst bewust een risico liet bestaan op een beveiligingslek kan dat 

door de rechter als ’voorwaardelijk opzettelijk handelen’ worden beoordeeld.” Bij de 
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geheimhoudingsplicht speelt namelijk ook mee of burgers erop kunnen vertrouwen 

dat de gegevens veilig zijn, blijkt uit jurisprudentie van de Hoge Raad. 

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft inmiddels toegezegd dat hij gaat 

onderzoeken of de fiscus tekort is geschoten in de beveiliging van de gegevens. 

Volgende week wordt erover gedebatteerd in de Tweede Kamer. Gisteren moest de 

VVD-bewindsman zich ook al urenlang in de Kamer verantwoorden over de 

organisatorische chaos bij de fiscus. 

Uit een onderzoeksrapport was gebleken dat er zulke grote problemen zijn bij de 

dienst, dat zelfs het innen van belastinggeld in gevaar dreigt te komen. Het onderzoek 

was ingesteld nadat aan het licht kwam dat een vertrekregeling voor 

belastingambtenaren totaal uit de hand was gelopen, zonder medeweten vanWiebes. 

“Ik hield het niet voor mogelijk dat dit zo zou ontsporen en dat er zo ver buiten het 

mandaat zou worden getreden”, aldus de staatssecretaris. "Dat was een 

inschattingsfout.” 
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