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Samenvatting
De inspecteur heeft aan belanghebbende naar aanleiding van zijn aangiften IB/PVV 2008, 2009 en 2010 vragen gesteld over vermogen
dat volgens gegevens uit het project Bank zonder Naam op zijn naam in het buitenland wordt aangehouden, en dat niet in de aangiften
was opgenomen. Het saldo bij de Bank zonder Naam bedroeg op 28 november 1996 f 1.213.278. Belanghebbende heeft niet op de
vragen gereageerd. Ook op het herhaalde verzoek om informatie heeft belanghebbende niet gereageerd. De inspecteur heeft
vervolgens ten aanzien van belanghebbende een informatiebeschikking afgegeven. Belanghebbende ontkent rekeninghouder te zijn.
Het hof is van oordeel dat de informatiebeschikking terecht is gegeven. De inspecteur heeft voldaan aan zijn bewijslast dat de
gevraagde gegevens voor de belastingheffing van de jaren 2008, 2009 en 2010 van belang kunnen zijn, waarbij het hof acht slaat op de
omvang van het saldo. Voor de beantwoording van de vraag of de inspecteur informatie mocht opvragen is niet bepalend of de
inspecteur aannemelijk heeft gemaakt dat belanghebbende rekeninghouder is geweest in die jaren. Verder heeft de inspecteur volgens
het hof voldoende aanknopingspunten gegeven om aannemelijk te maken dat belanghebbende de gegevens daadwerkelijk kan
verstrekken, omdat hij belanghebbende terecht als rekeninghouder heeft geïdentificeerd. Van een ‘fishing expedition’ is geen sprake.
(Hoger beroep ongegrond.)

Commentaar
Gezien de identificatie van belanghebbende als rekeninghouder alsmede de (aanzienlijke) omvang van het in 1996 verzwegen tegoed
kan de inspecteur zich in redelijkheid op het standpunt stellen dat de door hem gevraagde informatie ook van belang kan zijn voor de
jaren 2008, 2009 en 2010. De argumenten (o.a. fishing expedition) die belanghebbende heeft aangevoerd overtuigen het hof allerminst
en de onderhavige uitspraak is dan ook weinig verassend te noemen. Resteert de vraag waarom de onderhavige procedure tegen de
informatiebeschikking heeft geëntameerd, maar wellicht heeft belanghebbende op enigerlei wijze baat bij uitstel van executie (althans:
navordering en beboeting).
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