
  

 

 

Tilburg University

Het getal zeventig. Of: tot ziens Theo Groeneveld

Wijtvliet, Laurens

Published in:
Weekblad Fiscaal Recht

Publication date:
2018

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Wijtvliet, L. (2018). Het getal zeventig. Of: tot ziens Theo Groeneveld: Verslag van het afscheid van mr. Th.
Groeneveld als Raadsheer in de Belastingkamer van de Hoge Raad der Nederlanden. . Weekblad Fiscaal
Recht, 2018(159), 1116-1117.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/2b621498-4e9d-4ebc-968e-964bb25a9437


1116
VE

RS
LA

G
Weekblad fi scaal recht .  7252  .  6 september 2018 

Het getal zeventig. Of: tot ziens 
Theo Groeneveld

VERSLAG VAN HET AFSCHEID VAN MR. TH. GROENEVELD ALS RAADSHEER IN DE BELASTINGKAMER VAN DE HOGE RAAD 
DER NEDERLANDEN

DR. L.W.D. WIJTVLIET1

Het getal zeventig is defi nitief. Het belichaamt een fa-
tale termijn. Een “Altersgrenze”. Bij het bereiken van de 
zeventigjarige leeftijd hangt de rechterlijk ambtenaar 
de toga aan de wilgen. Dat is dwingend recht. Onverbid-
delijk. Zonder uitzondering. Afscheid is daarom onver-
mijdelijk. 

Afscheid biedt tevens gelegenheid om de levensweg van 
de magistraat te overzien. Wanneer die weg gedurende 
ruim 45 jaar het Nederlandse belastinglandschap heeft 
doorkruist, kan men rekenen op grote belangstelling. 
Dat geldt zeker voor mr. Th. (Theo) Groeneveld, die op 
4 juli 2018 afscheid nam als raad sheer in de belastingka-
mer van de Hoge Raad der Nederlanden. Geheel conform 
Groenevelds wens ontbrak zware, inhoudelijke thematiek. 
Luchtige, humorvolle verhandelingen sierden de middag, 
die werd gemodereerd door Marc Fierstra.2 Aan het woord 
kwamen achtereenvolgens Maarten Feteris,3 Jos Silvis,4 
een afgevaardigde van de Indonesische Mahkamah 
Agung,5 een kwartet van wetenschappelijk medewerkers/
cabaretiers, en Jaap van den Berge.6 Uit de handen van 
laatstgenoemde ontving Groeneveld – zelf vermaard bi-

bliofi el – het boekwerk Omtrent verwijzingsinstructies 
(1915-1952),7 een ter gelegenheid van dit afscheid ge-
kweekte pennenvrucht van Rens Pieterse.8 Volgens goed 
gebruik was het laatste woord aan de scheidend raads-
heer zelve. De rode draad door dit alles: Groenevelds 
veelzijdige reis door belastingland. Hier volgt een bloem-
lezing uit zijn logboek des levens.

Na de hbs studeerde Groeneveld notarieel recht aan de 
Rijksuniversiteit Leiden. Aan diezelfde universiteit bleef 
hij tussen 1970 en 1973 verbonden als docent handels-
recht. Het fi scale pad moest hij toen dus nog betreden. 
Dat deed hij in 1973 als adjunct-inspecteur bij de Belas-
tingdienst. Drie jaar later volgde bij Meijburg & Co. een 
inwijding in de belastingadviespraktijk. Van daaruit leid-
de de weg in 1979 naar het Wetenschappelijk Bureau 
van de Hoge Raad der Nederlanden. Groeneveld kon toen 
nog niet bevroeden dat de voorzienigheid hem nog wel 
vaker naar dat college zou leiden. Maar voordat die mo-
menten zouden aanbreken, volgde in 1984 eerst een 
stap naar de rechterlijke macht: drie jaren als rechter-
commissaris in de Rechtbank Rotterdam. 

De rechtbank bleek voor Groeneveld een tussenstation. 
Zijn pad leidde in 1987 naar Hof Amsterdam. Daar zou 
hij twaalf jaren als raadsheer en twee jaren als vicepre-
sident in de belastingsector dienen. Aan de horizon 
doemde toen weer de Hoge Raad op. De oud-weten-
schappelijk medewerker keerde in 2001 terug naar de 
Hofstad om zich te ontpoppen als advocaat-generaal. In 

1  Tot 1 september 2018 verbonden aan het Wetenschappelijk 

Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden, laatstelijk als 

medewerker van de in deze bijdrage bezongene. Per voor-

noemde datum werkzaam bij de Algemene Rekenkamer.

Email: laurenswijtvliet@gmail.com.

2  M.A. Fierstra is raadsheer in de belastingkamer van de Hoge 

Raad der Nederlanden. 

3  M.W.C. Feteris is president van de Hoge Raad der Nederlan-

den.

4  J.S. Silvis is procureur-generaal bij de Hoge Raad der 

Nederlanden.

5  De Mahkamah Agung is het hooggerechtshof van de 

Republiek Indonesië.

6  J.W. van den Berge is oud-vicepresident van de Hoge Raad 

der Nederlanden.

7  L.J.A. Pieterse, Omtrent verwijzingsinstructies (1915-1952). 

Opstel aangeboden aan mr. Th. Groeneveld ter gelegenheid 

van zijn afscheid als raadsheer in de Hoge Raad der Neder-

landen op 4 juli 2018, Deventer: Wolters Kluwer 2018.

8  L.J.A. Pieterse is verbonden aan de Universiteit Leiden en 

aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
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Een terugkeer naar de inhoud volgde in 2010. Eerst op 
herhaling bij Hof Den Haag, tot op 1 februari 2012 een 
positie als raadsheer in de Hoge Raad openviel. Dat 
ambt heeft Groeneveld uitgeoefend tot 1 september 
2018. Met ingang van die datum is hem bij koninklijk 
besluit op voordracht van de Minister ontslag verleend. 

Terugkijkend op zijn professionele levenswandel is de 
conclusie dat Groeneveld een rijkgeschakeerd fiscaal 
landschap is doorgereisd. In deze verscheidenheid 
schuilt eenheid: voor Groeneveld leidden alle wegen 
uiteindelijk naar het Haagse Voorhout.

die functie nam hij onder andere conclusie in de Fokker 
II-zaak,9 ten behoeve van het cruzeiro-arrest10 en in 
verband met de aankoopkosten van een deelneming.11 
Na deze drie jaren aan het Lange Voorhout vervulde 
Groeneveld zes jaren lang bestuurlijke taken als lid van 
de Raad voor de rechtspraak. In die hoedanigheid zette 
hij zich er voor in om de tweede feitelijke instantie tot 
een succes te maken.12 

9  HR 18 oktober 2002, nr. 37 413, na concl. A-G Groeneveld, 

ECLI:NL:HR:2002:AE3269, BNB 2003/44, m.nt. Meussen.

10  HR 5 december 2003, nr. 37 743, na concl. A-G Groeneveld, 

ECLI:NL:HR:2003:AF8525, BNB 2004/139, m.nt. Van Weeghel.

11  HR 24 mei 2002, nr. 37 021, na concl. A-G Groeneveld, 

ECLI:NL:HR:2002:AD8553, BNB 2002/262, m.nt. Juch.

12  Zie omtrent Groenevelds ervaringen op dat gebied: H.A.  

Ancuta-Konings & P.S. Hofmeister, ‘Interview: De raad voor 

de rechtspraak’, Tribuut 2008/03-06.


