
NOTITIE 

Aan: de portefeuillehouder persoons- en politiegegevens RKC i.o. (a.i.) 

Van: Expertgroep persoons- en politiegegevens, 

Onclerwcrp: verstrckkcn kenteken- c.q. politiegegevens aan Belastingdienst 

lnleiding 

80~~3 

I l>e lo: ., it. biji 

\ o L 1.. ~ u \ c.\ 15. : 
-- _, 

Geblekcn is dat de Belastingdienst recent een aantal korpsen benaderde met het verzock om 
door de politic vcrgaardc kentekengegevens verstrekt te krijgen ten behoeve van de controle 
c.q. het toezicht op de nalcving van fiscale regels door leaserijdcrs. 
Voor zover bekencl zijn de korpsen daarop niet ingegaan, wellicht een enkele uilzondering 
daargelaten. 

2 Analyse in relatie tot de Wet politiegegevens 
Dat de korpscn daarop niet ingaan is in lijn met het standpunt van de toenmalige 
Registratiekamer - de rechtsvoorganger van het huidigc College Bescherming 
Persoonsgcgevens - van 1997, dat zij desgevraagd in deze kwestie uitbracht (Bij I age I). 

Dit stnndpunt is na de inwerkingtreding van de Wet politiegegevens (Wpg) als opvolger van 
de Wet politieregisters (Wpolr) op verzoek van de Expe11groep persoons- en politiegegevens 
(EPP) nog eens bevestigd door zowel de Directie wetgeving van het ministerie van Justitie, 
nls door hct CBP (bcrichlcnwisscling in Bij lagc 2). 

Het komt crop neer dut bet besloten karakter van de Wpolr in de Wpg is gehanclhaafd en deze 
uitputtcnde regeling inzake gegevens- c.q. informatieverwerking en -verslrekking voorgaat op 
de inlichtingcnplicht van art ike! 55 Algemene wet inzake de rijksbclastingen (A WR). 
Dit beteft cvenwel die kentckengegevens welke ten behocve van de ui tvoering van de 
politictaak1

- in dit gcval veelal, doch niet uitsluitend ingevolge de Wegenverkeerswet 
(WVW 1994) - worden vergaard. In dit verband zij ook verwczcn naar de rcactic van de 

I "-... Bcradcn op de conccpt-Richtsnoeren van/aan het CBP voor gebruikvan ANPR door de politic 
(brief van 13 maart 2009, nr. 2009034372, metals bijlage hct rappo11 van de wcrkgroep 
juridischc kaders ANPR). 

3 Analyse in relatie tot controle op fiscale regelgeving 
In haar nadere toelichting op het verzoek (Bijlage 3) roept de Inspecteur van de Centrale 
Administratie/Rechtshandhaving auto van de Belastingdienst de toezichthoudcnde 
bcvocgdhcicl van de politic ingevolge de artt. 78 en 79 van de Wet motorrijtuigcnbelasting 
1994 en ingevolge de artt. 18 en 19 Wet belasting zware motorrijtuigen in als grondslag voor 
het vcrstrckkcn van door de politie vergaarde kentekengegevens. 
Dezc rcdcncring gaat ingevolge het beginsel van doelbinding van gegevens cchter aileen op 
ingcval de politic de kentkengegevens voor dat doe/- het controlercn van de fiscale 
regelgeving - heeft vcrganrd. De wetgever heeft immers de gevensverwerking in het knder 
van het uitoefenen van toezichthoudende taken door de politie uitdrukkelijk buiten de 
reikwijdtc van de Wpg gehouden. 

1 1-licrondcr ingcvolgc ortikcl I onder b Wpg bcgrcpen de taken van de Koninklijl;cmnrcchnsscc ingcvolgc nrtikel 6 Politicwct 1993 

- 1 -



v 

Dit lijdt ingevolge de Memorie van Toelicbting op de Wpg (Algemeen Deel, § 4.1) slecbts 
uitzondering voor de verwerking van gegevens voor toezicbthoudende taken van de poJitie 
welke vall en onder het begrip taken ten dienste van de justitie als bedoeld in at1ikel 1,eerste 
lid onder g van de Politiewet 1994, althans die toezichthoudende taken waarvoor de politie 
primair als toezichthouder is aangewezen (zoals de WVW 1994). De gegevensverwerking ten 
behoeve van de taken ten dienste van dejustitie zijn met ingang van de Wpgjuist wei onder 
de werkingssfeer van die wet gebracbt. 

Afgezien van die uitzondering dienen gegevens in het kader van de overige toezichthoudende 
taken, zoals i.e. de belastingregelgeving - ook door de politie - te worden verwerkt 
overeenk.omstig bet algemene regime van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 
Ret doel van de overeenkomstig die wet door de korpsbeheerder bij het CBP aangemelde 
verwerking dient doelafwijkende vetwerking in de zin van verstrekken aan de Belastingdienst 
dan wei toe te Iaten. De verenigbaarbeid in de zin van artikel 9 Wbp van een dergelijke 
verstrekking lijdt in dat geval overigens geen twijfel. 
Slechts indien en voor zover aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, kan de politie de in 
haar hoedanigheid van toezichthouder voor de genoemde be/astingwellen vergaarde 
kentekengegevens verstrekken aan de Belastingdienst. Oat ligt dan zelfs voor de hand 
teneinde de wederzijdse toezichtactiviteiten terzake op elkaar te kunncn afstemmen. 
Of en in welke mate een korps taken in dit verband verricht, is uiteraard ter bepaling van het 
betreffende driehoeksoverleg. 

4 Wijze van verkrijging 
Wellicht ten overvloede zij gesteld dat de wijze van vergaring door de politie- bijvoorbeeld 
met behulp van ANPR-teclmiek- bovenstaande juridische kaders onvedet laat. Het beginsel 
van doelbinding blijft vanzelfsprekend onverkort gelden. 

5 CJIB 
Tenslotte meldt de Belastingdienst in Bijlage 3 dat zij van het het Centraal Justitieel 
Incassobureau (CJIB) 'fiscaalrelevante informatie, welke in een eerder studium door de 
politie is gegenereerd' heeft verkregen op basis van een met haar afgesloten convenant. 
Ook dit feit laat evenwel de hiervoor beschreven wettelijke kaders die voor de politie gelden 

, \..) onverlet. De rechtmatigheid van deze levering van gegevens is overigens een 
verantwoordelijkheid van de directeur van bet cnB. 

Expertgroep persoons- en politiegegevens, 

De Bilt, maart2010 

-2-


