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Handelsre ht 
Zittingspl ts 's-Hertogenbosch 

r I rolnummer: CIOl/269904 I KG ZA 13-720 

ort geding van 26 november 2013 

DE STAA DER NEDERLANDEN, 
(Ministeri van Financiën, Directoraat-Generaal Belastingdienst), 
waarvan d zetel is gevestigd te Den Haag, 
e1ser, 
advocaat r. drs. T. Novakovski te Den Haag, 

tegen 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
NGB.V., 

gevestigd Best, 
gedaagde, 
advocaat r. J.J.C.M. Rouwste Berlicum. 

Partijen w rden de Belastingdienst en SMSParking genoemd. 

1. 

1.1. procedure blijkt uit: 
-de dagv ding van 29 oktober 2013 met producties, genummerd 1 tot en met 3; 
- de brief mr. Rouws van 8 november 2013 met een conclusie van antwoord en 
producties genummerd 1 en 2; 
-de mond linge behandeling ter zitting van 12 november 2013; 
- de pleitn ta van de Belastingdienst met producties, genummerd 1 en 2; 
- de pleïtn ta van SMSParking. 

1.2. T zitting heeft de Belastingdienst het eindvonnis van de voorzieningenrechter in 
de rechtb k Amsterdam d.d. 7 februari 2012 overgelegd in de zaak die tot het tussenvonnis 
van 8 nov mber 2011 had geleid (ECLI:NL:RBAMS:2011: BW2575). 

2.1. SParking biedt in Nederland diensten aan voor betaald parkeren via Sms· 
bericht, in met, smartphone of app. De klanten kunnen met gebruikmaking van de diensten 
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van SMSP king de betaling van het parkeergeld (gemeentelijke parkeerbelasting) 
verrichten n een groot aantal gemeenten. Met het merendeel van de aangesloten gemeenten 
wikkeltS SParldng de transacties af via het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten 
(SHPV). et andere gemeenten (waaronder grote) handelt SMSParking rechtstreeks, zonder 
tussenkom t van het SHPV. 

2.2. Ut hoofde van haar bedrijfsactiviteiten beschikt SMSParking over persoonlijke 
gegevens de klant en over parkeergegevens, in die zin dat SMSParking inzicht heeft in 
het tijdstip en de tijdsduur waarop een voertuig met een bepaald kenteken op een bepaalde 
plaats aan ezig was. SMSParking beschikt dus ook over de kentekeninfonnatie van de 
betreffend auto's. 

2.3. N een eerste mondeling contact in december 2012 heeft de inspecteurvan de 
Belastingd enst (Centrale Administratie/Managementteam te Apeldoorn) bij briefvan 5 
maart 20 I (productie 1 bij de dagvaarding) aan SMSParking, voor zover hier van belang, 
als volgt b icht: -
(...) 
De Bela.sting. ienst is op grond van artikel 53 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (.4 WR) bevoegd 
gegevens op vragen ren behoelte van de belastingrwfftng van derden bij adminisrratieplichtigen 
V bent een a ministratieplichtz'ge in de ;:in van an 52 A WR. 
Ik verzoek u ffe parkeergegevens (/t;l:nteken, datum, plaats (locatie) en tijd) van uw elienten over hetjaar 2012 
aan mij te ve1 trekku:. 

De Belasting. lenst zal deze gegevens gebruiken ten behoeve van de motorrtjtuigenbelasring, de belasring van 
per.sonenaut 'sen motorrijwielen 1992 (BPM), de belasting zware motorrijtuz'gen, de inkomsrenbelasting, de 
loonbelastin de vennootschllpsbelasting en de omzetbelasting. 
(..) 

2.4. S SParking heeft gereageerd bij brief van haar advocaat van 16 april 20 I 3 
(productie bij de dagvaarding). SMSParking betoogt in deze brief dat er geen verplichting 
bestaat om de door de Belastingdienst verzochte gegevens te verstrekken. 

2.5. N dien is er mondeling contact tussen de Belastingdienst en SMSParking geweest, 
onder mee in de vorm van een bespreking op 5 augustus 2013, dat niet tot 
overeenste ming heeft geleid. 

2.6. B · brief van S augustus 2013 (productie 3 bij de dagvaarding) heeft de advocaat 
van SMSP rking aan de Belastingdienst onder meer het volgende bericht: 
( ... ) 
Onzer:djds is teeris aangegeven dAt( .. .) het verstrekken van gegevens in ca.su ( ... ) in strijd z's met het beginsel 
van proporti liteit en subsidiariteit. De ovetige argumemen zijn opgenomen in mijn schrijven d.d. 16 april 
2013. 
Inmiddels is uidelijk geworden (zie onder andere NRC llandelsblad d.d. 27 j uli 2013) dat de parkeergegevens 
inderdaad zij 1 opgevraagd bij en blijkbaar ook verkregen van SHPV Daamaast ts ook onlangs in het nieuws 

gekomen dar oor de belastingdienst op zeer grote schaal gebruik wordt gemaakt van het maken van-digitale
foto 's ter con role van voor de belastingheffing relevante gegevens. Dit betekent dat inderdaad het 
subsidiariteit beginsel van toepassing is en SMSParking geen gegevens meer hoeft te verstrel&en, nu deze 

gegevens ook op een andere wijze kunnen worden verkregen. 
(. .. ) 
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2.7. t voornemen van de Belastingdienst is om alle van SMS Parking te verkrijgen 
parkeerge evens op basis van kentekeninformatie te filteren op fiscale relevantie. De 
parkeerge evens zijn niet prima vista herleidbaar tot een bepaald persoon. De 
Belastingd enst gaat dan ook niet over tot identificatie van alle parkeergegevens. Alleen bij 
"hits" zet e Belastingdienst het onderzoek voort en worden de bij het kenteken behorende 
belastjngp ichtigen zo nodig geïdentificeerd. Alle niet-relevante gegevens worden direct na 
filtering v ietigd. 

2.8. Nederland zijn naast SMSParking ook andere ondernemingen actief die 
soortgelijk diensten verlenen. Naar de voorzieningenrechter begrepen heeft uit het 
besproken ter zitting- de Belastingdienst achtte zich niet vrij om hierover expliciet 
mededelin en te doen- hebben de andere ondememingen na het inwinnen van juridisch 
advies de evraagde gegevens aan de Belastingdienst verstrekt. De Belastingdienst heeft 
ook parke gegevens van het SHPV opgevraagd en verkregen, maar daarmee beschikt de 
Belastingd enst niet over de volledige parkeergegevens van SMSParking. Een deel van de 
transacties loopt immers buiten het SHPV om. 

2.9. S SParking heeft op 16 apri120I3 aan het College Beschenning 
Persoonsg gevens (CBP) verzocht om een zienswijze over de gevraagde verstrekking van 
gegevens or SMSParking aan de Belastingdienst. Het CBP heeft op 19 aprîl20I3 bericht 
dit verzoe niet in behandeling te nemen, onder verwijzing naar rechtspraak en literatuur 
(productie conclusie van antwoord). 

3. 

3 .1 . D Belastingdienst vordert - samengevat - SMSParking bij vonnis, uitvoerbaar bij 
voorraad: 

3 

1. te veroordelen om volledig en onvoorwaardelijk mee te werken aan het verstrekken 
v n de door de Belastingdienst gevraagde gegevens en inlichtingen waaronder 

3.2. 

d eh niet uitsluitend alle gegevens en inlichtingen zoals omschreven in de briefvan 
d Belastingdienst van 5 maart 2013, zulks binnen zeven dagen na dit vonnis dan 
w I binnen een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn, 
o straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1 0.000,00, althans een door de 
v orzieningenrechter te bepalen bedrag, per dag of gedeelte van een dag dat 
S SParking daarrnee in gebreke blijft; 

2. eroordelen in de proceskosten met bepaling dat daarover de wettelijke rente 
v schuldigd zal zijn vanafveertien dagen na dit vonnis. 

Belastingdienst legt hieraan -kort weergegeven- het volgende ten grondslag. 

3 .2.1. SParking is administratieplichtige in de zin van artikel 53 juncto artikel 52 
Algemene et inzake rijksbelastingen (A WR). Dat brengt mee dat de daar genoemde 
wettelijke i formatieverplichtingen ten behoeve van de belastingheffing van derden op 
SMSPark' g rusten. Artikel53 A WR geeft de Belastingdienst de bevoegdheid tot het stellen 
van seriev gen, te weten vragen die niet geïndividualiseerd zijn naar belastingplichtigen en 
die betrekk ng kunnen hebben op meer dan één jaar. Het criterium voor de verplichting tot 
het verstre en van gegevens voor de belastingplichtige, en daannee ook voor de 
administra eplichtige, is blijkens artikel47 lid 1 sub a A WR of de te verstrekken gegevens 
en inlichti en voor de belastingheffing van belang kunnen zijn. Zo mag de bevoegdheid ex 
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ncto 47 A Wk ook worden gebruikt om gegevens "double te checken". 

3.2.2. keergegevens voldoen volgens de Belastingdienst zonder meer aan dit 
criterium. e omstandigheid dat de Belastingdienst al over gegevens van het SHPV en uit 
andere bro en beschikt, ontslaat SMSParking niet van haar informatieverplichting aan de 
Belastingd enst. De Belastingdienst heeft de gegevens van SMSParking mede nodig om de 
juistheid e de volledigheid van die andere gegevens te controleren. 

4 

3.2.3. et het verzoek aan SMSParking maakt de Belastingdienst geen inbreuk op B.Itikel 
8 EVRM, als al meermalen in de rechtspraak is uitgemaakt (o.a. HR 10 december 1974, 
BNB 1975 52 (Stad Rotterdam), HR28januari 1998, BNB 1998,147, HR 22 september 
2006, BN 2007,45 en recent voorzieningenrechter rechtbank Amsterdam 8 november 
2011, EC :NL:RBAMS:20ll:BW2575). 

3.2.4. S SParking weigert ten onrechte de door de Belastingdienst verzochte informatie 
aan de Bel tingdienst te verstrekken. De Belastingdienst heeft de gegevens (mogelijk) 
nodig ten ehoeve van de oplegging van belastingaanslagen. Daarbij is zij gebonden aan 
termijnen. aarin is het spoedeisend belang van de vordering in kort geding gelegen. 

3.3. verweren van SMSParking zijn met elkaar verweven. Zij heeft - samengevat -
het volgende naar voren gebracht. 
een spoedeisend belang aan de zijde van de Belastingdienst, dat vereist is om 

ee veroordeling van SMSParking in kort geding te kunnen krijgen is geen sprake. 
D belastingdienst hanteert immers een termijn van vijfjaar om een aanslag dan wel 
zo odig een naheffingsaanslag op te leggen. 

2. To wijzing van de vordering als voorlopige voorziening levert een onomkeerbare 
si atie op. 

3. In i en SMSParking de door de Belastingdienst gevraagde informatie aan de 
Be astingdienst zou verstrekken zou zij onrechtmatig handelenjegens haar klanten. 
S SParking handelt dan in strijd met artikel 33 van de Wet bescherming 
pe soonsgegevens (Wbp ). SMSParking kan hiervoor aansprakelijk gesteld worden 
do r haar klanten en tevens worden beboet door het CBP. 

4. To wijzing van de vordering levert een onaanvaardbare inbreuk op de privacy van 
de Janten van SMSParking op. 

5. He verzoek om informatie door de Belastingdienst is in strijd met de beginselen 
v proportionaliteit en subsidiariteit. De inbreuk op het belang van de klanten van 
S SParking bij de bescherming van hun privacy is onevenredig in verhouding tot 
he met de verwerking van de gegevens te dienen doel. Het opvragen van de 
ge evens is disproportioneel gelet op de privacygevoeligheid van de gevraagde 
ge evens enerzijds en het zeer beperkte percentage van de gegevens dat fiscaal 
rel ant zal blijken. Bovendien kan dit doel op een andere, voor de klanten van 
S SParking minder nadelige, wijze worden verwezenlijkt. De Belastingdienst heeft 
in iddels gegevens opgevraagd en verkregen van het SHPV. SMSParking draagt 
90 ot 95 % van de parkeergegevens één op één over aan SHPV. Het gaat dus nog 
sle hts om een zeer beperkt percentage aan gegevens. Er zijn voldoende andere 
me oden om de betreffende gegevens te verkrijgen die minder belastend zijn en 
mi der inbreuk maken op de privacy van de klanten van SMSParking. 

6. De Belastingdienst heeft op basis van artikel 53 A WR in samenhang met de Wbp 
ee ruime bevoegdheid om informatie te vergaren, maar deze wordt begrensd door 
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he noodzakelijkheidsvereiste van artikel 8 van het Verdrag tot beschenning van de 
re hten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). De Wbp moet worden 
ui elegd in overeenstemming met artikel 8 EVRM. 

7. D informatie waar SMSParking over beschikt is niet zonder meer herleidbaar tot 
ee bepaald persoon. Het gaat niet om direct maar om indirect identificerende 
pe oonsgegevens. In meerdere gevallen zal de informatie zelfs herleidbaar zijn 
n r de verkeerde belastingplichtige. Er is hierdoor strijd met het 
zo gvuldigheidsbeginsel. 

8. S SParking zal aan een veroordeling voldoen. Een dwangsom is niet nodig. 

3.4. D Belastingdienst is op de weren van SMSParking ingegaan en meent onder 
opgave va redenen dat deze geen doel treffen. Op de stellingen van partijen wordt, voor 
zover deze van belang zijn, hieronder nader ingegaan. 

4. 

4.1. H t spoedeisend belang is, anders dan SMS heeft betoogd, geen probleem. De 
omstandig! eid dat veelal een termijn van vijf jaar geldt voor het opleggen van 
belastinga nslagen, betekent niet dat de Belastingdienst thans, eind 2013) geen spoedeisend 
belang hee bij de verkrijging van gegevens over hetjaar 2012. De Belastingdienst heeft 
aangegeve dat zij een zekere voortvarendheid moet betrachten bij het opleggen van de 
belasting slagen, dat die aanslagen gebaseerd moeten zijn op juiste en waar mogelijk 
vooraf gec ntroleerde gegevens en dat zij wil vermijden dat achteraf colTeeties nodig zijn. 

4.2. De argumenten van de Belastingdienst zijn deugdelijk. Het is in het belang van de 

5 

Staatsfin iên, van het goed en efficiënt functioneren van de Belastingdienst en uiteindelijk 
ook van he astingplichtigen dat de belastingheffing over hetjaar 2012 voortvarend en zoveel 
mogelijk i één keer correct kan plaatsvinden. De Belastingdienst is al vanaf december 2012 
doende ge eest de inlichtingen van SMSParking te verkrijgen. Van de Belastingdienst 
behoeft- v ronderstellenderwijs aannemende dat zij omtrent de kernvragen in dit geschil 
gelijk hee - niet te worden gevergd dat zij in afwachting van de uitkomst van een 
bodempro dure aanslagen oplegt in de wetenschap dat die aanslagen nadien waarschijnlijk 
moeten wo den gecorrigeerd en! of dat zij naheffingen moet opleggen omdat van 
onvolledig informatie is uitgegaan. 

4.3, SParking heeft ook de juridische complexiteit van de vordering genoemd als 
zaak niet geschikt is voor afdoening in dit kort geding. Juridische complexiteit 

van de ree tsvraag levert volgens vaste rechtspraak in beginsel geen aanvaardbaar excuus 
voor de ree ter op om een zaak niet geschikt te achten om in kort geding te beslissen. Dat is 
ook hier he geval. De door SMSParking aangevoerde omstandigheid dat de Belastingdienst 
heeft nagel ten eerst een formeel advies over de rechtmatigheid van het opvragen van de 
parkeergeg vens te vragen bij het College voor Bescherming Persoonsgegevens maakt dat 
niet anders. nog daargelaten dat dit College al op 19 april2013 aan SMSParking heeft doen 
weten dat U de problematiek aan de hand van bestaande rechtsbronnen moest bezien 
(producties 1 en 2 bij conclusie van antwoord). Nu deze partijen er met die bestaande 
rechtsbron en zelf niet zijn uitgekomen, is het rechterswerk geworden. Partijen hebben geen 
feitelijke gen aan de orde gesteld die nader onderzoek vergen waarvoor in kort geding 
geen plaats is. Over de feiten zijn partijen het namelijk grotendeels eens. 
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4.4. e omstandigheid dat SMSParking problemen met haar klanten vreest wegens 
schending van artikel 33 Wbp indien zij de parkeergegevens aan de Belastingdienst 
verstrekt, ehoeft niet aan een veroordeling in de weg te staan. SMSParking heeft met haar 
weigering m de inlichtingen te verschaffen en door het voeren van verweer in dit kort 
geding ve 1 gedaan om de gegevens niet aan de Belastingdienst te verstrekken. Indien de 
uitkomst dit geding is dat de Belastingdienst op grond van artikel47 en 53 A WR 

6 

SMSParki g kan dwingen tot afgifte van de gevraagde gegevens van haar klanten, dan kan 
SMSParkï g zich tot het "verwerken" van die gegevens gelegitimeerd weten door het 
bepaalde i artikel 8, aanhef en onder c, Wbp. Die verwerking is in dat geval noodzakelijk 
om een w elijke verplichting na te komen waaraan SMSParking onderworpen is. In 
contracten behoeft men zich niet steeds het recht voor te behouden om dwingende wettelijke 
verplicht' en te mogen nakomen_ 

4.5. rechten van de Belastingdienst op grond van de artikelen 47 en 53 A WR zijn in 
die wetsbe alingen ruim geformuleerd. Hetgeen de Belastingdienst van SMSParking vraagt 
lijkt daar zichzelf onder te vallen. Zeker in 'de ruime uitleg die de Belastingdienst bepleit 
"kunnen d (parkeer) gegevens (van SMSParking) voor de belastingheffing van belang 
zijn". Wie aar genoeg gegevens over het feitelijk gebruik van veel auto's verzamelt, zal 
ongetWijfe d iets vinden dat voor de belastingheffing van belang is, al zou het maar zijn de 
bevestigin dat reeds beschikbare gegevens juist zijn. 

4.6. SParking heeft echter aangevoerd dat de Belastingdienst met de voorgestane 
an de artikelen 47 en 53 A WR het subsidiariteitsbeginsel en het 
iteitsbeginsel schendt 

4.7. H t verweer omtrent de proportionaliteit wordt betrokken in hetgeen hieronder 
omtrent el 8 EVRM zal worden overwogen. 

4.8. Belastingdienst heeft een punt met haar opmerking dat voor (strikte) toepassing 
van het su sidiariteitsbeginsel bij artikel 53 A WR geen ruimte is. De strekking van deze 
wetsbepali g is nu juist om voor de Belastingdienst alternatieve wegen te openen om aan 
inlichtinge te komen. De Belastingdienst is niet verplicht om eerst te pogen de gegevens 
van de b kken belastingplichtige zelf of van een of meer andere derden te verkrijgen. 
Daarnaast eeft de Belastingdienst met reden aangevoerd dat het belangrijkste door 
SMSPark- g genoemde alternatief, de reeds verkregen inlichtingen van het SHPV, minder 
geschikt is an de inlichtingen die van SMSParking worden verlangd. Een deel van de 
transacties an SMSParking wordt immers buiten het SHPV om afgewikkeld. De 
voorzienin enrechter veroorlooft zich daar aan toe te voegen dat als de infonnatie via het 
SHPV wer elijk een goed alternatief zou zijn voor de Belastingdjenst, de aan de privacy van 
de klanten erelateerde argumenten voor SMSParking toch wat minder zwaar lijken te 
wegen. De breuk op hun persoonlijke levenssfeer bij de betrokken clientèle is bij beide 
informatie ronnen in principe gelijk. 

4.9. S SParking trekt zich als verantwoordelijke in de zin van de Wbp de beschenning 
van het in rtikel 8 EVRM aan haar klanten toegekende recht aan. Bij de toepassing van 
haar bevoe dheden is de Belastingdienst onderworpen aan de Wbp en de Wbp moet worden 
uitgelegd i overeenstemming met artikel 8 EVRM. SMSParking heeft aan de orde gesteld 
de vraag o de uitoefening door de Belastingdienst tegenover SMSParking van de 
bevoegdhe' ex artikel47 in samenhang met artikel53 A WR een schending oplevert van 

P.007 
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het recht eerbiediging van het privéleven van de klanten van SMSParking als neergelegd 
in artikel EVRM. Volgens SMSParking is dat het geval, maar volgens de Belastingdienst 
niet. 

4-10. ikel 8 EVRM luidt: 
"1. Een ie er heeft recht op respect vooP zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn 
woning en ijn conespondentie. 
2. Geen i menging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, 
dan voor z ver bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is 
in het bela g van de nationale veiligheid, de openb(J}'e veiligheid of het economisch welzijn 
van het l d, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van 
de gezond eid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van 
anderen." 

4.11 . V ttaald naar dit geval mag het volgende worden vooropgesteld. Het vrijelijk 
gemotoris rd gaan en staan (parkeren) waar men wil maakt deel uit van ieders privéleven. 
Het opvra en door de Belastingdienst van parkeergegevens bij SMSParking is een 
inmenging van openbaar gezag in de uitoefening van het recht op respect voor het 
privéleven an de klanten van SMSParking. Doelmatige en eerlijke belastingheffing is 
noodzakel' k in het belang van het economisch welzijn van het land. Voor die doelmatige en 
eerlijke be tingheffing is het vergaren van inlichtingen door de Belastingdienst nodig, niet 
alleen bij belastingplichtigen zelf, maar ook bij derden. Tenslotte is het recht van de 
Belastingd enst op informatie bij wet in formele zin voorzien, namelijk in rutikel 4 7 juncto 
artikel 53 WR. 

4.12. D t de wettelijke mogelijkheid tot informatievergaring ruim moet worden opgevat, 
is ook dui lijk. De inhoud van de gevraagde informatie is aan de Belastingdienst vooraf 
niet beken , daarom wordt deze immers opgevraagd. Het behoeft ook niet bij voorbaat vast 
te staan da alle inlichtingen relevant zullen zijn (vgl. ook HR 22 september 2006, BNB 
2007,45). et gaat om inlichtingen, boeken, bescheiden en andere gegevensdragers of de 
inhoud daa an wamvan de raadpleging van belang kan zijn voor de vaststelling van de 

invloed kunnen uitoefenen op de belastingheffing ten aanzien van derden. 

4.13. V rvolgens zou wellicht de genadeklap aan het beroep van SMSPru·king op artikel 
8 EVRM k nnen worden gegeven door te verwijzen naar de overweging uit het arrest Stad 
Rotterdam HR. 10-12-1974, NJ 1975,178) "dat, aangenomen dat [Stad Rotterdam, vzr.] een 
beroep op 'd 1 van art. 8 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
de Jundam ntele vrijheden zou toekomen, dit beroep reeds moet stranden op hetgeen in lid 2 
van dat art kei is bepaald,· 
dat toch, v or zover ar_ 49lid 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen al geacht kan worden 
de uitoefen ng van het in arr. 8, lid 1, Verdrag gewaarborgde recht op "respectfor his 
private life .. and his con-espondence" te beperken, zulks ingevolge het bepaalde in het 
tweede lid an dat verdragsartikel wordt toegestaan, nu zodanige beperking kan worden 
aangemer als "necessary in a demoeratic society in the interest of the economie well
being ofth country;" 

4.14. T eh blijft de door SMSParking aan de orde gestelde vraag ter beantwoording of 
de hier doo de Belastingdienst beoogde infonnatievergaring niet een te vergaande 
inmenging an het openbaar gezag is. Die vraag dringt zich op vanwege het begrip 
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--·I 11-- lW ..,." •• ~ 

26. NOV.2013 9:56 KORT GEDING NR. 6 5 6 P. 9/1 2 

C/0 I/269 04 I KG ZA 13-720 
26 novem er 2013 

"noodzak lijk" in art. 8 lid 2 EVRM en het al genoemde proportionaliteitsvereiste: de 
inbreuk o het belang van de klanten van SMSParking bij de bescherming van hun privacy 
moet eve edig zijn in verhouding tot het met de verwerking (in de zin van de Wbp) van de 
gegevens oor de Belastingdienst te dienen doel. 

4.1 S. rtikel 8 EVRM bevat een belangrijk beginsel in de verhouding tussen de 

8 

overheid ( et openbaar gezag) en de burgers. De tot het openbaar gezag gerichte en ter 
beschermi g van de burgers strekkende hoofdregel in artikelS EVRM luidt voor.zover in dit 
geval rele ant: "een ieder heeft recht op respect voor privéleven" en "geen inmenging van 
enig open aar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht". Dit uitgangspunt in de 
relatie tus en burger en overheid is niet het veelgehoorde "wie niets te verbergen heeft, heeft 
ook niets t vrezen'' maar "het dagelijks doen en laten van de burgers gaat de overheid niets 
aan". De ettelijke, noodzakelijke inbreuk in het belang van het economisch welzijn van het 
land is in 1 d 2 geformuleerd als een van de uitzonderingen op/beperkingen van het 
hoofdbegi sel, welke uitzonderingen te rechtvaardigen zijn door zeer zwaarwegende 
collectiev belangen. 

4.16. t in dit kort geding aan de orde gestelde door het openbaat gezag beoogde 
de uitzonderingsbepaling betreft inlichtingen die betrekking hebben op 
gedrag van burgers dat in volle vrijheid moet kunnen plaatsvinden. Iedere 

burger mo in beginsel een auto kunnen parkeren op een door die burger verkozen plaats in 
. Nederland zonder dat de overheid behoeft te weten dat hij dat doet en waarom hij dat doet. 

4.17. t de door de Belastingdienst beoogde werkwijze blijkt dat zij alle 
parkeerge evens van SMSParking wil hebben. De Belastingdienst gaat vervolgens op zoek 
naar "hits" Daarbij is het volledig aan de discretie van de Belastingdienst zelf overgelaten 
wat zij als 'hit" kan beschouwen die tot verdere identificatie van de bij het parkeren 
betrokken urger zal leiden, al heeft de Belastingdienst in het pleidooi wel enige 
voorbeeld 1 van mogelijke hitsituaties genoemd. Aan het verzoek van 5 maart 2013 aan 
SMSParki g - dat uitdrukkelijk aan de vordering in dit kort geding ten grondslag ligt en in 
het petitu met zoveel woorden wordt genoemd - ontleent de voorzieningenrechter dat die 
"hit" volg s de Belastingdienst relevantie kan hebben voor de heffing van een groot aantal 
belastinge . De Belastingdienst schrijft immers: "De belastingdienst zal de~e gegevens 
gebruiken en behoeve van de motorrijtuigenbelasting, de belasring van personenauto's en 
motorrijwi Zen 1992 (BPM), de belasting zware motorrijtuigen, de inkomstenbelasting, de 
loonbelast g, de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. " Dat is een opsomming van 
veel en ve lomvattende belastingen. Als dat alles ongeclausuleerd mogelijk is, lijkt de 
uitzonderi g in artikel 8 lid 2 EVRM hier veeleer als de regel te worden gehanteerd en de 
hoofdregel uit het zicht te verdwijnen. De Belastingdienst heeft verklaard dat zij prudent 
met de van SMSParking op grond van artikel 53 A WR te ontvangen gegevens gebruik zal 
maken. Da wil de voorzieningenrechter van de Belastingdienst aannemen, maar het gaat 
hier om de aaraan voorafgaande vraag of de Belastingdienst wel tot dat prudente gebruik 
kan warde toegelaten. 

4.18. In het recent door de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam - ten gunste 
van de Bel tingdienst- besliste geval (vzr. Amsterdam 8 november 2011 , 
ECLI:NL: AMS:2011:BW2575) ging bet om informatie met betrekking tot een concreet 
door de Be astingdienst aangegeven doel: het identificeren van Nederlandse 
belastingpl chtigen met een buitenlands vennegen aan de hand van credit- en 
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debitcard ansacties. Blijkens het vonnis is in overleg tussen de Belastingdienst en de 
betrokken credit- en debitcardmaatschappij gekomen tot nadere detaillering van de gegevens 
waarop h verzoek van de Belastingdienst betrekking had en tot een met die maatschappij 
getroffen egeling voor de vernietiging van de niet voor het door de Belastingdienst 
beoogde el te gebruiken gegevens. Het mag dan zijn dat de Belastingdienst ook in dat 
geval zee veel gegevens wenste te hebben, zij vertelde er wel bij wat zij precies wilde 
hebben en wat de bedoeling ervan was_ 

4.19. e door de Belastingdienst aangehaalde overweging in het arrest Stad Rotterdam is 
gegeven i een strafzaak. De zaak stemt in zoverre met de onderhavige van SMSParking 
overeen, t niet de direct betrokken burger de bescherming van artikel 8 EVRM inriep, 
maar dat e n ondernemer zich de bescherming aantrok van de gegevens van haar cli~nten. 
Er zijn oo verschillen_ Blijkens het arrest was de verzekeraar Stad Rotterdam strafrechtelijk 
veroordee wegens het niet ter inzage verstrekken van verzekeringsdossiers in het kader 
van een F D-onderzoek. Beoogd werd te achterhalen welke belastingplichtigen een 
plezierjac t hadden door bij die verzekeraar gegevens te verzamelen omtrent alle personen 
die een pl ziervaartuig bij die verzekeraar hadden verzekerd. Hoewel de informatie die bij 
Stad Rotte dam werd opgevraagd zeer veel omvattend was, was het onderzoek expliciet 
gericht op n categorie belastingplichtigen die mogelijk inkomsten en vermogen buiten het 
zicht van e Belastingdienst hadden gehouden: eigenaren van pleziervaartuigen. Dat levert 
geen situa ·e op die gelijk te stellen is aan de in het geval van SMSParking beoogde fishing 
expedition ten aanzien van alledaags gedrag van burgers om te zien of die sleepnetmethode 
"hits" opl ert. 

4.20. arnaast moet de voorzieningenrechter in 2013 beslissen in een totaal andere 
maatschap elijke context dan de Hoge Raad in 1974. De gegevens van SMSParking waar 
het hier o gaat zijn een voorbeeld van de vele elektronisch vastgelegde gegevensbestanden 
die in 197 nog niet of nauwelijks bestonden. Die bestanden bevatten veel informatie die 
eenvoudig · s te relateren aan gedrag van individuele burgers in hun privésfeer en die 
gegevens lijken zich te lenen voor analyse en gebruik door het openbaar gezag dat zich de 
belangen a s verwoord in artikel 8 lid 2 EVRM zegt aan te trekken. Dat doet in de 
samenlevi g de vraag ontstaan naar begrenzing onder meer, maar niet uitsluitend, ten 
aanzien v de gegevens die mogen worden gebruikt en de wijze waarop het openbaar 
gezag dat ag doen. Anders gezegd, waar de vastgelegde informatie over burgers enorm is 
toegenome , dringt zich in het maatschappelijk debat steeds meer de vraag op: wat is de 
hoofdregel van artikel 8 EVRM voor de burger nog waard? 

4.21. H t is juist dat de Hoge Raad, zoals de Belastingdienst heeft aangevoerd, na 1974 
heeft geoo eeld, zoals bijvoorbeeld in HR 28 januari 1998, BNB 1998,147, dat ;ntikel 8 
EVRM nie aan de informatievergaring door de Belastingdienst in de weg stond. Het ging 
daar echter om een ander geval dan hier aan de orde. Het niet naleven door een 
werkneem er van de verplichting haar identiteitsbewijs aan haar werkgever ter inzage te 
verstrekke , betreft een andere situatie dan de door SMSParking aan de orde gestelde 
zoektocht aar "hits" op de velerlei mogelijke fiscale terreinen als hierboven omschreven. 

4.22. D t de Hoge Raad oog heeft voor de maatschappelijke ontwikkelingen en, bij 
gebreke a voldoende heldere wettelijke kaders, open blijkt te staan voor het leveren van 
een bijdrag aan meer duidelijkheid bij het zoeken naar de balans tussen waarheidsvinding 
en besche ing van degenen die over de informatie beschikken, is recent gebleken uit een 
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arrest v 13 september 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BZ9958), JOR 2013). Het gaat daar om 
de mogel 'kheid van bewijsbeslag in privaatrechtelijke kwesties en de daarbij in acht te 
nemen gr nzen. De voorzieningenrechter onderkent natuurlijk dat de positie van de 
Belasting ienst gezien het bestaan van artikel 53 A WR niet gelijk is te stellen aan die van 
een proce pattij in een privaatrechtelijke kwestie, maar een zekere mate van dwang tot het 
meewerk n aan waarheidsvinding speelt ook in civiele kwesties (vgl. artikel 21 en 843a van 
het Wetb ek van Burgerlijke rechtsvordering) en vraagt ook daar om een balans tussen 
hetgeen i middels mogelijk is geworden en hetgeen aanvaardbaar is. 

4.23 I deze zaak van SMSParking staat naar het oordeel van de voorzieningenrechter 
het hierv r genoemde ongelimiteerde karakter van de aan SMSParking gevraagde 
privacyge oelige volledige parkeerinformatie van haar klanten, in samenhang met het in 
algemene tennen omschreven oogmerk van de Belastingdienst aan toewijzing van de 
gevraagd voorlopige voorziening in de weg. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat het 
door de B lastingdienst van SMSParking verlangde meewerken aan een inbreuk op de 
persoonlij e levenssfeer van alle klanten die in 2012 van haar diensten gebreik hebben 
gemaakt venredig is aan het door de Belastingdienst nagestreefde doel en, in de termen van 
art. 8 EV , voldoet aan de noodzakelijkheidseis. Het is niet aan de rechter en zeker niet 
aan de r ter in kort geding om in algemene zin te bepalen waar de grens precies moet 
liggen, m hier gaat het verzoek in deze vorm naar het oordeel van de 
voorzieni genrechter in ieder geval te ver, beoordeeld binnen het spanningsveld tussen 
artikel 8 VRM en de Wbp enerzijds en artikel 53 A WR anderzijds. 

4.24. e Belastingdienst heeft nog aangevoerd dat zij in het geval zij informatie over 
kentekens bij SMSParking zou opvragen juist bedrijfs- c.q. privacygevoelige 

informati naar buiten brengen, namelijk in welke kentekens en de daarbij behorende 
belasting lichtigen de Belastingdienst geïnteresseerd is. Dat moge op zichzelf zo zijn, maar 
het daarte enover staande voordeel kan onder omstandigheden wel zijn dat beter inzichtelijk 
wordt op elke wijze de Belastingdienst haar vergaande bevoegdheden uitoefent. 

4.25. ezien de afwijzing van de vordering behoeve de andere verweren van 
SMSPark g geen bespreking meer. 

4.26. e Belastingdienst zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten 
worden v roordeeld. De kosten aan de zijde van SMSParking worden begroot op: 
- griffiere ht € 575,00 
- overige osten 0,00 
- salaris a vocaat 816,00 
Totaal € 1.391,00. 

5. e beslissing 

5.2. v roerdeelt de Belastingdienst in de proceskosten, aan de zijde van SMSParking tot 
op heden egroot op € 1.391 ,00, 
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5.3- erklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. 

Dit vonn· is gewezen door mr. A.H.L. Roosmale Nepveu en in het openbaar uitgesproken 
op 26 no ember 2013. 

w.g. de rechter 

Voor eer te grosse 

De griffi r van de rechtbank Oost-Brabant. 
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