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Geachte commissieleden, 

 

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft met belangstelling kennisgenomen 

van de brief van staatssecretaris Wiebes van Financiën aan uw Kamer van 17 januari 

jongstleden over de aanpak van belastingontwijking. Graag maakt de KNB enkele 

opmerkingen over het in deze Kamerbrief geuite voornemen van de staatssecretaris om het 

verschoningsrecht van notarissen en advocaten ten opzichte van de Belastingdienst aan te 

passen (onderdeel 3.3 van de Kamerbrief).  

 

De KNB is voorstander van de aanpak van belastingontduiking, maar bestrijdt dat daarvoor 

een aanpassing van het verschoningsrecht nodig is. Verduidelijking hiervan is voldoende.   

 

Het wettelijke verschoningsrecht van notarissen en advocaten is van wezenlijk belang voor 

onze rechtsstaat. Iedereen moet vrijuit met deze beroepsbeoefenaren kunnen spreken, ter 

bescherming van zijn rechtspositie. Notarissen en advocaten hebben een vertrouwensfunctie, 

ter bescherming van hun cliënten. 

 

Het verschoningsrecht ligt verankerd in onze wetgeving en in de rechtspraak. De Hoge Raad 

geeft kernachtig weer waar het om gaat in het arrest Ogem/notaris Maas: 1  

De grondslag van het verschoningsrecht moet worden gezocht in een in Nederland geldend 

algemeen rechtsbeginsel dat meebrengt dat bij zodanige vertrouwenspersoon (in dit geval: 

een notaris) het maatschappelijk belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt, moet 

wijken voor het maatschappelijk belang dat een ieder zich vrijelijk en zonder vrees voor 

openbaarmaking van het besprokene om bijstand en advies tot hen moet kunnen wenden.   

 

Uit het voorgaande blijkt wel dat het verschoningsrecht niet gemakkelijk ter discussie kan 

worden gesteld. Het gaat hierbij om een diep geworteld algemeen rechtsbeginsel. De 

staatssecretaris van Financiën geeft aan dat het verschoningsrecht naar zijn mening zeer 

breed is en voor notarissen en advocaten te ongericht. Hij stelt in zijn brief dat in 

internationaal verband geconstateerd is dat de reikwijdte van het Nederlandse fiscale 

verschoningsrecht in belastingzaken onduidelijk is geformuleerd en zich verder lijkt uit te 
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strekken dan voorzien is in de internationale standaard voor transparantie en de uitwisseling 

van informatie voor belastingdoeleinden. En dat Nederland daarom de aanbeveling heeft 

gekregen om het fiscale verschoningsrecht te verduidelijken, in die zin dat de reikwijdte van 

de wettelijke bepaling wordt ingeperkt.   

 

De KNB heeft geen bezwaar tegen verduidelijking van de reikwijdte van het 

verschoningsrecht. Dit is ook onderwerp van de consultatie over het verschoningsrecht in het 

kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Het verschoningsrecht is 

gebaseerd op een algemeen rechtsbeginsel dat voor alle rechtsgebieden geldt. Het kan niet 

zo zijn dat voor het verschoningsrecht ten opzichte van de Belastingdienst afwijkende regels 

gaan gelden.      

 

De KNB is graag bereid om, samen met de Nederlandse Orde van Advocaten, met 

vertegenwoordigers van de ministeries van Financiën en Veiligheid & Justitie in gesprek te 

gaan over de wijze waarop de reikwijdte van het fiscale verschoningsrecht kan worden 

verduidelijkt. De KNB ziet in de gegeven omstandigheden geen aanleiding voor een inperking 

van het verschoningsrecht ten opzichte van de Belastingdienst.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Mr. J.H. Oomen 

voorzitter KNB 


