Van Weerelt (784/14, 16 juni 2015)
Verzoeker, van Nederlandse nationaliteit, had volgens de Belastingdienst
een bankrekening in Zwitserland, waarop een Liechtensteinse stichting
geregistreerd staat. Ondanks herhaaldelijke verzoeken van de
Belastingdienst, heeft verzoeker hierover geen informatie gegeven aan de
Belastingdienst. Daarom is hem naar aanleiding van fiscale procedures een
dwangsom opgelegd. Naast deze fiscale procedures is een civielrechtelijke
procedure tegen verzoeker gestart om relevante informatie over deze
stichting los te krijgen. Verzoeker stelt dat hij gedwongen is om in deze
civielrechtelijke procedure actief mee te werken aan het verzamelen van
bewijsmateriaal, wat tegen hem gebruikt kan worden in een fiscale
procedure. Verzoeker stelt ook dat de nationale wet geen wettelijke
waarborgen bevat om het gebruik van deze belastinggegevens voor
strafzaken te beperken en stelt dat deze punten een schending zijn van het
uit artikel 6 EVRM voortvloeiende nemo tenetur-beginsel (recht om geen
bezwarende verklaringen tegen jezelf af te hoeven leggen).
Het Hof overweegt dat de Belastingdienst verzoeker kon vragen informatie
te geven die niet op een andere manier verkregen kon worden om belasting
en de rente daarop te kunnen heffen. Daarnaast stelt het Hof dat de Hoge
Raad voldoende preventief heeft gehandeld om te voorkomen dat deze
informatie gebruikt zal worden voor de vaststelling van een ‘criminal
charge’. Bovendien was er nog geen sprake van een ‘criminal charge’ tegen
verzoeker en kan er niet van worden uitgegaan dat in de toekomst artikel 6
EVRM op deze basis geschonden zal worden. Verder oordeelt het Hof dat de
Hoge Raad met een uitspraak over dit onderwerp een wettelijke waarborg
voor het nemo tenetur-beginsel heeft gegeven en, in combinatie met de
doorwerking van het EVRM in het Nederlandse recht, er voldoende
waarborgen zijn om de wettelijke bescherming van dit beginsel te garanderen.
Het Hof verklaart de klacht kennelijk ongegrond en verklaart het verzoek
niet-ontvankelijk.

