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Belastingwetgeving is vaak complex. Complexe wetgeving 
is vaak lastig uitvoerbaar. De nakoming van complexe wet-
geving is vaak lastig te controleren. Voor de controle wil 
de Belastingdienst dan graag uitgebreide en systematische 
onderzoeken doen. Recentelijk hebben we dit gezien in de 
ANPR-zaken.1 De Belastingdienst zoekt naar mogelijkhe-
den om leaserijders die een kilometeradministratie moeten 
bijhouden te controleren. Het verplicht bijhouden van een 
sluitende kilometeradministratie is een moeilijk handhaaf-
bare eis. Het betreft een regeling waarbij snel fouten worden 
gemaakt en die ook vatbaar is voor bewuste manipulatie. Om 
die reden is het begrijpelijk dat de Belastingdienst zoekt naar 
manieren om de controlemogelijkheden te vergroten.

In de ANPR-zaken gaat het om de situatie dat met politieca-
mera’s die boven de snelwegen hangen automatisch foto’s 
van de kentekens van alle passerende auto’s worden gemaakt. 
Deze foto’s zijn in eerste instantie bedoeld voor handhaving 
van diverse regels op grond van de Politiewet en de Wet Poli-
tiegegevens. De Belastingdienst heeft de beschikking gekre-
gen over deze gegevens, met het doel om ze te gebruiken 
voor de controle van kilometeradministraties. De gegevens 
zijn in een zaak opgevraagd bij de politie op grond van art. 
55 Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR). In 
een tweede zaak gaat men ervan uit dat de Belastingdienst 
de gegevens heeft verkregen op basis van een convenant dat 
met de politie is afgesloten om de camera’s mede direct ten 
behoeve van de Belastingdienst te gebruiken.
In de ANPR-zaken gaat het uiteindelijk over de vraag of de 
wijze waarop deze informatie is vergaard en wordt bewaard 
niet in strijd komt met het recht op privacy, zoals neergelegd 
in art. 8 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM). 
Immers, de kentekengegevens kunnen systematisch worden 
verzameld en kunnen (mogelijk) worden herleid tot de eige-
naren van de auto’s.
De Hoge Raad heeft in drie arresten (HR 24 februari 2017, 
ECLI:NL:HR:2017:286, nr. 15/02068; HR 24 februari 2017, 
ECLI:NL:HR:2017:287, nr. 15/02069; HR 24 februari 2017, 
ECLI:NL:HR:2017:288, nr. 15/05826) geoordeeld, dat er in 
die gevallen geen voldoende precieze wettelijke grondslag 
is om op deze wijze de gegevens te verkrijgen. Het verza-

melen, vastleggen, bewerken, bewaren en gebruiken van 
de ANPR-gegevens behoeft voldoende precieze wettelijke 
grondslag. De inmenging moet berusten op een naar beho-
ren bekendgemaakt wettelijk voorschrift, waaruit de burger 
met voldoende precisie kan opmaken welke op zijn privéle-
ven betrekking hebbende gegevens met het oog op de vervul-
ling van bepaalde overheidstaken kunnen worden verzameld 
en vastgelegd, en onder welke voorwaarden die gegevens 
met dat doel kunnen worden bewerkt, bewaard en gebruikt.
Voor de praktijk is dit interessant, want, of de gegevens nu 
wel of niet op grond van art. 55 AWR worden verzameld, in 
alle gevallen moet er voor een dergelijke actie in ieder geval 
een afdoende duidelijke wettelijke regeling zijn die dit moge-
lijk maakt. En deze is er niet.

Dit is een roep om nieuwe wetgeving. Wetgeving die het 
mogelijk maakt om dergelijke complex te handhaven wetge-
ving toch handhaafbaar te maken door middel van het sys-
tematisch verzamelen van privacygevoelige informatie, die 
dan ook nog eens een tijd kan worden bewaard. Dergelijke 
wetgeving zal er uiteindelijk wel komen. En deze wetgeving 
zal vermoedelijk leiden tot een verdere uitbreiding van het 
gebruik van privacygevoelige informatie door de overheid.2 
Big brother is moeilijk meer tegen te houden.

Maar de vraag is, of we niet aan de verkeerde kant begin-
nen met een oplossing te vinden voor dit probleem? De oor-
zaak is een wetgeving waarvan de juiste toepassing lastig te 
controleren is. We moeten mijns inziens op zoek gaan naar 
wetgeving die minder complex is en eenvoudiger te contro-
leren is, zonder dat een inbreuk op de privacy hoeft te wor-
den gemaakt. Bij het ontwerpen (en evalueren) van wetge-
ving zal wat mij betreft de toets moeten worden aangelegd 
in hoeverre de controle en handhaving van die regeling een 
inbreuk op de privacy rechtvaardigt. Het is een kwestie van 
proportionaliteit, die al inzichtelijk moet worden gemaakt op 
het moment dat de belastingwetgeving wordt ontworpen en 
in de Kamer ter behandeling wordt aangeboden.
In deze zaak is de uitdaging dus om een oplossing te vinden 
voor de regelingen betreffende privégebruik van de zakelijke 
auto, op een manier die minder impact heeft op administra-
tieve lasten en privacyaspecten bij het delen van de gegevens.
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De ANPR-zaken zijn interessant in alle gevallen waarin de 
Belastingdienst van plan is om systematisch grote hoeveelhe-
den data te verzamelen ter handhaving van fiscale wetgeving. 
In alle gevallen zal mijns inziens eerst moeten worden beke-
ken of de belastingwetgeving zelf niet eenvoudiger kan en 
zal in ons parlement de afweging moeten worden gemaakt 
tussen de inperking van de privacy en de mogelijkheid om de 
fiscale wetten aan te passen.

Als de systematische informatievergaring plaatsvindt bij 
bedrijven, dan speelt hierbij ook de vraag in hoeverre deze 
bedrijven verplicht zijn om de gevraagde informatie te ver-
strekken, vanwege mogelijke strijd met het recht op privacy. 
Hierbij wreekt het zich dat we in Nederland geen mogelijk-
heid hebben om bezwaar te maken tegen de verstrekking van 
informatie aan de Belastingdienst (art. 53 AWR), de verza-
meling van deze data en de bewerking daarvan via de belas-
tingwetgeving. Ook dit kan nog weleens een ‘privacy-staartje’ 
krijgen!

*  Mr.dr. J.A. Booij is redacteur TFB, fiscaal advocaat te Haarlem en verbonden 
aan de Universiteit Leiden.

1 ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition.
2  Zie hierover ook mijn artikel ‘Belasting en privacy: hoe big laten we big 

brother worden?’, FTV 2014, nr. 19, p. 5-11.


