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AMSTERDAM • Als het aan
het gerechtshof Den
Bosch ligt, moet de Belas-
tingdienst alsnog de naam
van een tipgever in een
zwartspaarderszaak prijs-
geven. Dat weigert de
fiscus echter al jaren.

Zoveel valt op te maken
uit een tussenuitspraak van
de geheimhoudingskamer
van het hof Den Bosch. Dat
is een tegenvaller voor de
fiscus die gehoopt had op
een uitzondering op de ver-
plichting ’de identiteit aan
belanghebbenden bekend
te maken’. Die verplichting
is volgens het hof echter ’on-
aantastbaar’ geworden.

Daarmee wordt een nu al
jaren slepende kwestie
nieuw leven in geblazen.
Het gaat om de
vraag of de Be-
lastingdienst
bewijs voor be-
lastingontdui-
king mag base-
ren op infor-
matie van anonieme infor-
manten. „De hele kermis
begint weer opnieuw”, al-
dus advocaat Mark Hen-
driks, die de erfgenamen
van de vermeende zwart-
spaarders bijstaat. Tot aan
de Hoge Raad vocht hij vor-
deringen en naheffingen
aan omdat de informatie
van de tipgever onbetrouw-
baar zou zijn aangezien die
voor zijn cliënten niet te
controleren valt zolang de
identiteit onbekend blijft.

Eerder weigerden ambte-
naren van Financiën onder
ede om de naam van de tip-
gever prijs te geven. Dat
leidde tot spanningen tus-

sen het ministerie en het ge-
rechtshof in Arnhem omdat
vermoed werd dat de amb-
telijke top ondergeschikten
had geïnstrueerd te zwij-
gen. Het gerechtshof deed
hierop aangifte tegen het
ministerie vanwege het be-
invloeden van getuigen, wat
strafbaar is, vernietigde de
naheffingen en veroordeel-
de de Belastingdienst tot be-

taling van de proceskosten.
De Hoge Raad oordeelde
eind 2016 echter dat het Hof
in Arnhem te ver was ge-
gaan en verwees de zaak te-
rug naar het hof in Den
Bosch voor herbeoordeling.

Volgens een woordvoer-
der van Financiën is de Be-
lastingdienst altijd al bereid
geweest de tipgever te laten
getuigen, maar wel ano-
niem. Persraadsheer Peter
Pijnenburg van het hof in
Den Bosch kan zich voor-
stellen dat het hof akkoord
zal gaan met zo’n tussenop-
lossing bij de inhoudelijke

behandeling. „Maar dan
moet de wederpartij ook de
gelegenheid krijgen vragen
te stellen.” Hoe dit er pre-
cies uit zal zien is nog ondui-
delijk. Pijnenburg spreekt
van een ’novum’ in het fisca-
le procesrecht. „Voor het
horen van de anonieme ge-
tuige kan wellicht inspiratie
worden opgedaan in het
strafrecht.” 

’Fiscus moet naam
tipgever prijsgeven’

Tipgever moet
alsnog getuigen

De kans is groot dat het ge-
rechtshof de tipgever anoniem
laat getuigen, een ’novum’ in het
fiscaal procesrecht.
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Tipgeverszaak begint weer van voren af aan


