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Vakinformatie | Fiscaal strafrecht

Kan een belastingplichtige zich aan zijn informatieverplichting (artikel 47 AWR) onttrekken door bepaalde 
documenten ter bewaring af te geven aan een advocaat of notaris? Deze vraag wordt in de praktijk nog 
weleens gesteld. Het antwoord daarop is: nee. 

Advocaten en notarissen hebben weliswaar een verschonings-
recht en op basis daarvan kan aan hen in beginsel geen informa-
tie worden gevraagd ten behoeve de belastingheffing van een 
derde (artikel 53a AWR). Dit betekent echter geenszins dat een 
belastingplichtige die zich wendt tot een verschoningsgerechtig-
de, een advocaat of notaris, zelf onder het (afgeleide) verscho-
ningsrecht valt en daarmee alle met de advocaat of notaris 
gedeelde stukken niet meer zelf aan de Belastingdienst hoeft te 
verstrekken. Indien de belastingplichtige een kopie van bijvoor-
beeld een bankafschrift stuurt aan zijn advocaat, dient nog steeds 
een kopie daarvan desgevraagd ter inzage te worden gegeven aan 
de Belastingdienst. Ofschoon de informatieplicht van de belas-
tingplichtige bij het inschakelen van een advocaat of notaris nog 
steeds geldt, gaat deze uiteraard niet zo ver dat een belasting-
plichtige correspondentie met een verschoningsgerechtigde aan 
de Belastingdienst moet overleggen.  

Onjuist
Hoe is dan mogelijk dat de staatssecretaris van Financiën in de 
concepttoelichting aanpassing wettelijk verschoningsrecht, die op 
23 juli jongstleden voor internetconsultatie is gepubliceerd1, dit 
wel als voorbeeld van de werking van het fiscaal verschonings-
recht stelt? De staatssecretaris schrijft: “Indien een belastingplichti-
ge een notaris of advocaat inschakelt voor juridische bijstand kan de 
Belastingdienst echter niet altijd over deze relevante informatie 
beschikken omdat de betreffende informatie daarmee onder het ver-
schoningsrecht is komen te vallen. Zowel de notaris en de advocaat 
als de belastingplichtige zelf kunnen in dat geval weigeren om aan 
de verzoeken om informatie van de Belastingdienst te voldoen met 
een beroep op het wettelijke fiscale verschoningsrecht.” Vervolgens 
wordt zelfs geschreven dat een belastingplichtige stukken die los 
van de relatie met de advocaat of notaris bestaan - zoals bankaf-
schriften of jaarrekeningen - en die met die advocaat of notaris 
zijn gedeeld, zelf niet meer aan de Belastingdienst hoeft te ver-
strekken. Dit is echter volstrekt onjuist. De informatieplicht van 
artikel 47 AWR geldt ook dan onverkort voor de belastingplichtige. 

Panama Papers
Desalniettemin staat een wetswijziging ten aanzien van het fisca-
le verschoningsrecht op de spreekwoordelijke rol. De staatssecre-
taris heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer van 17 januari 
20172 aangekondigd het wettelijke fiscale verschoningsrecht aan 
te passen en te verduidelijken. Eén en ander naar aanleiding van 
de zogenoemde Panama Papers. In het wetsvoorstel voornoemd 
wordt voorgesteld om artikel 53a AWR, artikel 63 IW 1990 alsme-
de artikel 8.88 Belastingwet BES aan te passen, in die zin dat 
advocaten en notarissen alleen kunnen weigeren te voldoen aan 
de verplichtingen ten behoeve van de belastingheffing van der-

den, voor zover het de wetenschap betreft van hetgeen recht-
streeks verband houdt met hun taakuitoefening. Het tweede lid 
van de hiervoor genoemde wetsartikelen beschrijft vervolgens 
wat wordt verstaan onder de taakuitoefening van een advocaat 
en/of notaris. Hierbij wordt aangesloten bij de Wet ter voorko-
ming van witwassen en financieren van terrorisme. Hieronder valt 
in ieder geval niet te lezen het verstrekken van belastingadviezen. 
Voor deze dienstverlening door notarissen en advocaten geldt, 
gelijk aan belastingadviseurs, alleen het fair play beginsel.3 

Volgens de staatssecretaris zal met de wetsaanpassingen recht 
worden gedaan aan het uitgangspunt dat informatie die een 
belastingplichtige in het kader van de belastingheffing en invor-
dering aan de Belastingdienst zou moeten geven zonder dat een 
notaris of advocaat betrokken is, ook gegeven zal moeten worden 
indien de belastingplichtige wel een notaris of advocaat inscha-
kelt. Dit is echter thans al het geval. Bovendien valt te betreuren 
dat het wetsvoorstel zijn oorsprong lijkt te vinden in een onjuiste 
uitleg van het begrip fiscaal verschoningsrecht. 

1 Te raadplegen via: https://www.internetconsultatie.nl/
verschoningsrecht#:~:text=Deze%20consultatie%20bevat%20
een%20wetsvoorstel,om%20belastingontduiking%20aan%20
te%20pakken. 

2 Kamerstukken II 2016/17, 25087, nr. 138.
3 Zie voor een nadere uitleg van het fair play beginsel het arrest van de 

Hoge Raad van 23 september 2005, ECLI:NL:PHR:2005:AU3140.
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