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Voorwoord 
Voor u ligt het afstudeeronderzoek dat ik heb geschreven ter afsluiting van de studie     Fi-

nance, Tax & Advice aan de Hanzehogeschool Groningen. Dit onderzoek is uitgevoerd in op-

dracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te Den Haag en heeft betrek-

king op de privacy en geheimhoudingsplicht die ontstaat wanneer er gegevens worden uitge-

wisseld tussen gemeenten en samenwerkingsorganisaties. 

 

Tijdens de minor Privacy Management die ik in het vierde jaar van de opleiding heb mogen 

volgen, kwam ik erachter dat ik de privacywet- en regelgeving leuk en interessant vind. Ik 

vind het fijn dat ik mijn kennis van dit onderwerp heb kunnen uitbreiden en dat ik deze kennis 

kan gebruiken voor het ondersteunen en adviseren van de VNG en haar leden. 

 

Allereerst wil ik Rosalie van Heijst, praktijkbegeleider vanuit de VNG, bedanken voor de be-

geleiding, inzet en feedback die ik heb ontvangen tijdens het afstudeeronderzoek. Ten 

tweede wil ik de heer Reitsma, docentbegeleider vanuit de Hanzehogeschool, bedanken 

voor de begeleiding en feedback die ik heb mogen ontvangen voor en tijdens het afstudeer-

onderzoek. Ten derde wil ik alle werknemers van de VNG, in het bijzonder het team finan-

ciën, waarmee ik tijdens deze periode in contact ben gekomen bedanken voor de mogelijk-

heid en de kennis die ik heb mogen gebruiken om dit onderzoek uit te voeren. En ten slotte 

wil ik alle geïnterviewden en schaduwlezers bedanken voor de bijdrage die zij aan dit onder-

zoek hebben geleverd.  

 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

 

Brian Sanders 

Groningen, 20 juli 2020 
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Samenvatting 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepas-

sing. De AVG vervangt hiermee de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), een wet 

die gebaseerd is op een richtlijn uit 1995. De terughoudendheid van (fiscale) gegevensuitwis-

seling die gemeenten en samenwerkingsorganisaties ervaren onder de AVG is bij de VNG 

opgemerkt. De VNG wil kijken wat zij voor de gemeenten kunnen betekenen om huidige en 

toekomstige zorgen op het gebied van privacy weg te nemen. Hierdoor is de volgende cen-

trale vraag opgezet: “Hoe kan de VNG haar leden ondersteunen bij fiscaal-juridische knel-

punten die gemeenten en samenwerkingsorganisaties ervaren bij de gegevensuitwisseling 

van belasting gerelateerde gegevens?”  

Het doel van het onderzoek, het uitzoeken wat de gevolgen zijn van de privacywetgeving 

voor gemeenten en samenwerkingsorganisaties met betrekking tot de uitwisseling van belas-

tinggegevens en hoe de VNG haar leden kan ondersteunen met de problemen die met be-

trekking tot dit onderzoek naar voren komen, is onderverdeeld in twee aandachtspunten, na-

melijk het doen van onderzoek naar de privacygevoeligheid van belastinggegevens en knel-

punten die gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben bij de uitwisseling van (belas-

ting gerelateerde) gegevenshandvaten. Daarnaast wordt gekeken welke handvaten de VNG 

kan geven om haar leden hierbij te ondersteunen 
 

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag en de aandachtspunten is er lite-

ratuuronderzoek en empirisch onderzoek gedaan, zijn interviews gehouden en vragenlijsten 

verspreid. Respondenten binnen dit onderzoek zijn verschillende gemeenten en samenwer-

kingsverbanden. Uit literatuuronderzoek is gebleken dat er geen verandering is in de privacy-

gevoeligheid van de belasting gerelateerde gegevens. Onder de AVG is het echter wel stren-

ger geworden hoe deze privacygevoelige informatie wordt bewaard.  

Uit de antwoorden van de interviews/vragenlijsten en empirisch onderzoek kwam naar voren 

dat er twee punten zijn waar gemeenten extra behoefte aan hebben: 

1. Meer duidelijkheid en overzicht in de bestanden die de gemeenten aan haar leden 

levert en de praktische onderbouwing daarvan 

2. Duidelijkheid en praktische overzicht of (belasting gerelateerde) gegevens wel of niet 

uitgewisseld kunnen worden. Zowel bij binnengemeentelijke gegevensuitwisseling als 

uitwisseling van gegevens tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden 

 

Op basis van het onderzoek dat gedaan is, wordt aanbevolen om één of een combinatie van 

de volgende punten uit te voeren: 

• Het opstellen van een format voor verzoeken tot uitwisseling van belasting gerela-

teerde gegevens; 

• Het samenstellen van een praktische handreiking (met voorbeelden) onder een 

werkgroep van vertegenwoordigers van gemeenten en samenwerkingsverbanden, 

en; 

• Het opstellen van een modelbesluit ter ondersteuning van de uitwisseling van per-

soonsgegevens 

Een kanttekening bij het modelbesluit is het niet aangeraden om tegen de bestaande afspra-

ken in te gaan al die gedaan zijn tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten omdat dit 

kan lijden tot een schending van de beginselen van behoorlijk bestuur. Eventueel vervolgon-

derzoek zou zich kunnen richten op het samenstellen van een praktische handreiking voor 

gemeenten of het opzetten van een plug-in ter ondersteuning voor de uitwisseling van (be-

lasting gerelateerde) gegevens.  
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Lijst van gebruikte afkortingen 
 

AMvB Algemene maatregel van bestuur 
Art. Artikel 
Artt. Artikelen 
AP Autoriteit persoonsgegevens 
AVG Algemene verordening Gegevensbescherming (Pb L 119/36) 
AWB Algemene wet bestuursrecht 
AWR Algemene wet inzake rijksbelasting 
BkgWOZ Besluit kostenverrekening en gegevensverstrekking Wet waardering 

onroerende zaken 
BW Burgerlijk Wetboek 
College van B & W Het college van burgemeester en wethouders 
DPIA Data protection impact assessment (Engelse versie GBEB) 
EVRM Europees verdrag van de rechten van de mens 
GDPR General Data Protection Regulation (Engelse versie AVG) 
Gemw Gemeentewet 
GEB Gegevensbescherming effectbeoordeling 
GW Grondwet  
Hof Gerechtshof  
IW90 Invorderingswet 1990 
P. Pagina  
RB. Rechtbank 
Rv Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 
SR Wetboek van strafrecht 
SV Wetboek van strafvordering 
UAVG Uitvoeringsbesluit algemene verordening gegevensbescherming 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VWEU Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
WBAG Wet basisregistratie adressen en gebouwen 
WBP Wet bescherming persoonsgegevens 
WOB Wet openbaarheid van bestuur 
WOB- verzoek Een op grond van de WOB ingediend verzoek tot openbaarmaking van 

informatie bij bestuursorganen 
WOZ Wet Waardering onroerende zaken 
WOZ-aanvraag Een verzoek tot informatie die op grond van de wet WOZ geheim is 
WOZ-beschikking Een kennisgeving van de op basis van de wet WOZ door de gemeente 

vastgestelde WOZ-waarde 
WOZ-waarde De vastgestelde waarde van een onroerende zaak op basis van de wet 

WOZ 
WBP Wet Basisregistratie Persoonsgegevens 
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Hoofdstuk 1:  Inleiding 
In dit hoofdstuk zal een korte inleiding gegeven worden over het onderzoek dat is gedaan. 

Als eerste komt aanleiding waarin de opdrachtgever en de reden waarom dit onderzoek is 

gedaan aan bod komt. Hierbij zal ook de probleemanalyse worden uitgewerkt. Daarna wordt 

de opdracht besproken. Dit wordt gedaan om een duidelijk beeld te scheppen van de situa-

tie. Vervolgens wordt ingegaan op de hoofd- en deelvragen en de afbakening. Achteraan dit 

hoofdstuk vindt u een leeswijzer die inzicht in dit rapport geeft. . 
 

1.1 Aanleiding 
De opdrachtgever van dit onderzoek is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 

meer specifiek het team financiën. De VNG is een adviserende en ondersteunende organisa-

tie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden die daarbij horen verbindt. De 

VNG is opgericht op 28 februari 1912 in Den Haag als een samenwerkingsverband tussen 

de verschillende gemeenten.  
 

Belangenbehartiging is de centrale doelstelling van de vereniging. Ook is het doel van de 

VNG om te werken aan een krachtige lokale overheid. Dit wordt gedaan door het aanspreek- 

en samenwerkingspunt te zijn voor gemeenten. De VNG komt op voor de gemeente met be-

trekking tot relevante vraagstukken waarbij ontwikkeling en de lokale uitvoering centraal 

staan. Eén van deze relevante vraagstukken is de uitwisseling van  (belasting gerelateerde) 

gegevens onder de AVG 
 

Het probleem waar gemeenten en samenwerkingsorganisaties tegenaan lopen is dat de 

AVG nog relatief nieuw en onduidelijk is. Daarnaast is er noodzaak ontstaan doordat de Au-

toriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven zich extra te willen focussen op de handhaving 

van privacy bij samenwerkingsorganisaties in de (digitale) overheid.  
 

Door de hoge boetes die organisaties kunnen krijgen (door bijvoorbeeld een foutieve admi-

nistratie of foutief handelen) zijn zij erg terughoudend met het delen van deze zogenaamde 

fiscale informatierijkdom met andere bestuursorganen. Het delen of uitwisselen van gege-

vens kan er toe leiden dat gegevens in een andere context en voor een ander doel worden 

gebruikt dan waarvoor zij zijn verzameld. Deze terughoudendheid zorgt er uiteindelijk voor 

dat er knelpunten ontstaan bij de uitwisseling van informatie, omdat men er niet zeker van is 

wat wel en niet wettelijk is toegestaan.  
 

1.2 Opdracht 
Deze onzekerheid brengt vragen met zich mee die ook opgemerkt zijn door de VNG. Als ad-

viserende en ondersteunende instantie voor gemeenten wil de VNG kijken wat zij voor de 

gemeenten kan betekenen om huidige en toekomstige zorgen op het gebied van privacy weg 

te nemen. De opdracht die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) uit heeft ge-

zet betreft de belastinggegevensuitwisseling tussen de gemeenten en de samenwerkingsor-

ganisaties. De gegevens die gemeenten en belastingsamenwerkingsorganisaties voor de be-

lastingheffing en invordering hebben verzameld, zijn vaak ook relevant voor andere be-

stuursorganen. Deze doen dan ook steeds meer een beroep op deze ‘fiscale informatierijk-

dom.   
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Aan de hand van wat is omschreven wordt aandacht besteed aan de volgende twee punten: 

1. Onderzoek doen naar de privacygevoeligheid van belastinggegevens en de handva-

ten die de VNG kan geven om deze te ondersteunen. 

2. Onderzoeken waar volgens de gemeenten en de samenwerkingsorganisaties de 
knelpunten liggen met betrekking tot de uitwisseling van (persoons)gegevens, welke 
invloed de huidige wetgeving (AVG, Algemene wet inzake rijksbelastingen, Invorde-
ringswet, WOZ, etc.) heeft op deze knelpunten en hoe deze knelpunten verkleind of 
opgelost kunnen worden. 
 

Aan de hand van bovengenoemde punten is gevraagd om een document op te stellen die de 
VNG kan gebruiken om gemeenten en huidige en toekomstige samenwerkingsverbanden te 
ondersteunen 
 

1.2 Doelstelling 
Het doel van het onderzoek is om vóór 8 juni 2020 voor de VNG uit te zoeken wat de gevol-

gen zijn van de privacywetgeving voor gemeenten en samenwerkingsorganisaties met be-

trekking tot de uitwisseling van belastinggegevens. Daarnaast is het doel te onderzoeken 

hoe de VNG haar leden kan ondersteunen met de problemen die met betrekking tot dit on-

derzoek naar voren komen. 
 

Tijdens dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van de bottom-up methode, waarbij in sa-

menwerking met gemeenten en samenwerkingsorganisaties wordt gekeken naar en gespro-

ken over knelpunten. Nadat dit allemaal gedaan is, kan met de VNG gekeken worden wat zij 

voor haar leden kan betekenen. De doelstelling is bereikt wanneer de VNG dit onderzoek op 

niveau acht en de aanbevelingen voldoen aan de gestelde wensen 
 

1.3 Hoofd- en deelvragen 
Voor dit onderzoek is de volgende centrale vraag opgesteld 
 

Hoe kan de VNG haar leden ondersteunen bij fiscaal-juridische knelpunten die ge-

meenten en samenwerkingsorganisaties ervaren bij de gegevensuitwisseling van be-

lasting gerelateerde gegevens? 
 

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

1. Tegen welke privacywet- en regelgeving lopen gemeenten en samenwerkingsorgani-
saties aan bij de uitwisseling van belasting- en WOZ-gegevens? 

2. Welke veranderingen brengt de AVG met zich mee voor de uitwisseling van belas-
ting- en WOZ-gegevens ten opzichte van de vervangen Wet bescherming persoons-
gegevens? 

3. Hoe privacygevoelig zijn de belasting- en WOZ- gegevens die gebruikt worden door 
gemeenten en samenwerkingsorganisaties?  

4. Wat kunnen gemeenten en samenwerkingsverbanden verwachten van de Autoriteit 
Persoonsgegevens met betrekking tot de privacy bij belastinggegevensuitwisseling? 

5. Op welke manieren kan de VNG haar leden ondersteunen bij de knelpunten met be-
trekking tot de uitwisseling van belasting en WOZ-gegevens?  
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1.4 Afbakening 
Dit onderzoek zal zich uitsluitend richten op de (belasting gerelateerde) gegevensuitwisseling 

tussen gemeenten en belastingsamenwerkingsorganisaties die te maken heeft met de lokale 

heffingen en de WOZ. Daarnaast zullen alleen de fiscale en juridische problemen die te ma-

ken hebben met informationele privacy in dit onderzoek worden behandeld. Overige vormen 

van heffingen en privacy management zullen tijdens dit onderzoek buiten beschouwing wor-

den gelaten. Dit om te voorkomen dat het onderzoek te breed wordt. Dit onderzoek en de 

verwijzingen die hierin gedaan worden zullen gebaseerd zijn op (belasting)wetten die gelden 

in het jaar 2020. 

 

1.5 Leeswijzer 
In dit afstudeeronderzoek staan de volgende hoofdstukken: 
 

De theoretische en methodologische benadering kunt u vinden in hoofdstuk twee. Deze is 

opgedeeld in het theoretisch kader, waarin de theorie die gebruikt wordt bij dit onderzoek uit-

gelegd is, en de methode van onderzoek. Per deelvraag is uitgewerkt welk onderzoek er ge-

daan is. Ten slotte wordt in gegaan op de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek. 
 

In hoofdstuk drie wordt het juridische kader besproken. Dit hoofdstuk gaat over de wetgeving 

die relevant is voor de uitwisseling van (belasting gerelateerde) gegevens en het hoofdstuk is 

ingedeeld in twee onderdelen. Eerst wordt er ingegaan op de openbaarheid van overheidsin-

formaties, vervolgens komt de geheimhoudingsplicht en de daarbij behorende uitzonderin-

gen aan bod. 
 

In het vierde hoofdstuk staat de AVG en de privacy van gegevensuitwisseling centraal. Eerst 

gaat dit hoofdstuk in op wat de AVG inhoudt. Vervolgens komen de verschillen tussen de 

WBP en de AVG aan bod. Ten slotte wordt besproken wat de gevolgen zijn voor gemeenten.  
 

In Hoofdstuk vijf komt de privacy gevoeligheid van belasting- en WOZ-gegevens aan bod. 

Eerst worden de bijzondere categorieën persoonsgegevens behandeld. Vervolgens wordt 

beschreven hoe privacygevoelig fiscale gegevens zijn onder de AVG. Ten slotte wordt inge-

gaan op de gevolgen voor gemeenten en samenwerkingsverbanden en wordt gekeken welke 

handvaten de VNG kan bieden aan haar leden om vragen van gemeenten/ samenwerkings-

organisaties te kunnen beantwoorden.  
 

In hoofdstuk zes staat de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) centraal. Eerst is geke-

ken waarop de AP zal letten met betrekking tot de privacy van (belasting gerelateerde) priva-

cygegevens. Daarna wordt beschreven welke gevolgen er zijn voor gemeenten/ samenwer-

kingsverbanden en hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden. 
 

In het voorlaatste hoofdstuk, hoofdstuk zeven, komen de gemeenten/ samenwerkingsver-

banden aan bod en hoe de VNG deze kan ondersteunen. Eerst wordt, aan de hand van de 

interviews, het forum en het vragenregistratiesysteem Corsa beschreven welke knelpunten 

naar voren komen op het gebied van (belasting gerelateerde) privacygegevens. Daarna 

wordt gekeken naar het aanbod dat de VNG heeft om haar leden te ondersteunen en wat ge-

daan kan worden om deze knelpunten weg te nemen. 
 

Hoofdstuk acht is het laatste hoofdstuk. Dit is het slot. Hierin wordt eerst het hele onderzoek 

samengevat en vervolgens zal er een conclusie en aanbevelingen worden gegevens. 
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Hoofdstuk 2: Theoretische en methodologische benadering 
In dit hoofdstuk zal er ingegaan worden op de verschillende theorieën of modellen die aan 

bod komen tijdens dit onderzoek en hoe het onderzoek daarnaar is uitgevoerd. Eerst wordt 

de theorie behandeld die bij het onderzoek gebruikt is. Vervolgens wordt per deelvraag uitge-

legd wat voor soort onderzoek er is gepleegd. Ten slotte wordt toegelicht hoe de betrouw-

baarheid en validiteit kan worden gewaarborgd in dit onderzoek. 
 

2.1 Theoretisch kader 
Voor het verzamelen van de theorie is gebruik gemaakt van deskresearch. Bij deskresearch 

worden bronnen gebruikt die door anderen zijn opgesteld. Alle onderzochte bronnen staan 

genoteerd in de literatuurlijst. In het theoretisch kader wordt de literatuur beschreven die 

hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de onderbouwing van dit onderzoek. Dit is gedaan door de 

bronnen te verdelen onder rechtsbronnen, literatuur, documenten en media. 
 

Rechtsbronnen 

Voor dit onderzoek zullen rechtsbronnen gebruikt worden. Rechtsbronnen zijn vindplaatsen 

van het geldende recht. Omdat de bepalingen uit wetstukken van invloed zijn op het resultaat 

dat uit dit onderzoek naar voren zal komen is voor dit onderzoek gekozen voor de volgende 

wet en regelgeving:  

- Algemene verordening gegevensbescherming (AVG); 

De wetsartikelen uit de AVG zijn voor dit onderzoek relevant omdat, op moment van 

schrijven, dit de strengste privacywetgeving ter wereld is. De verordening legt de ver-

plichting op, aan zowel publieke als private organisaties hoe zij om moeten gaan met 

de (persoons)gegevens van natuurlijke personen binnen en buiten de Europese Unie. 

Deze verordening ligt daarmee ten grondslag van dit onderzoek. 
 

- Algemene wet bestuursrecht (Awb); 

De Awb bevat de algemene regels die de verhouding beschrijft tussen de overheid en 

haar burgers. In deze wetgeving wordt de algemene geheimhoudingsplicht en inlich-

tingenverplichting beschreven die wordt behandeld in dit onderzoek.  
 

- Algemene wet inzake rijksbelasting (AWR);  

De AWR is een overkoepelende wetgeving voor alle soorten belastingen die in Ne-

derland geheven worden. Andere wetgevingen verwijzen terug naar de AWR en is 

daarom een belangrijke rechtsbron bij dit onderzoek. Art. 51 AWR (beroep op ge-

heimhoudingsplicht), art. 67 AWR (geheimhouding) en art. 43c UAWR (uitzonderin-

gen geheimhoudingsplicht) worden hoofdzakelijk gebruikt. 
 

- Gemeentewet (Gemw); 

De gemeentewet is in werking sinds 1851 en geeft een wettelijk kader die gemeenten 

gebruiken met betrekking tot inrichting organisatie en lokale heffingen. De lokale hef-

fingen, en dan specifiek de WOZ, is een primair onderdeel van dit onderzoek en is 

daarom een belangrijke rechtsbron. De artikelen die bij dit onderzoek hoofdzakelijk 

naar voren komen zijn de artikelen 216 t/m 255 (gemeentelijke belastingen) en de be-

sluiten waarnaar deze artikelen verwijzen. 
 

- Invorderingswet 1990 (IW90); 

In de invorderingswet wordt de vordering van rijksbelasting geregeld. Deze wet is te-

vens van toepassing op de invordering bij gemeentelijke en waterschapsbelasting. Bij 

dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de artikelen 58 t/m 63 IW. Deze wetten 

hebben te maken met informatieverstrekking en de geheimhoudingsplicht. 
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- Wet bescherming persoonsgegevens (WBP);  

De WBP is de voorganger van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en 

regelde tussen 2001 en 2018 de bescherming van de privacy van Nederlandse inwo-

ners. Om het belang van de AVG en de wetsveranderingen die daarbij horen te we-

ten, moet er ook gekeken worden naar een rechtsbron als voorganger. Dat is de re-

den dat deze bron bij dit onderzoek betrokken is 
 

- Wet waardering onroerende zaken (WOZ); 

De WOZ regelt de uniforme waardering bij onroerende zaken en wordt gebruikt als 

uitgangspunt voor onder andere de onroerendezaakbelasting en het eigenwoningfor-

fait. De artikelen 32 t/m 40b (inlichtingenplicht en gegevensverstrekking), en het be-

sluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende zaken worden oor dit onder-

zoek gebruikt 
  

Ook is er gekozen voor jurisprudentie. Omdat in jurisprudentie bepalingen uit de huidige wet- 

en regelgeving verder worden uitgelegd. Deze rechtelijke beslissingen geven interpretatie 

aan de wetgeving en maakt deze inzichtelijk. Omdat er naar aanleiding van extra literatuur-

onderzoek meer jurisprudentie is bijgekomen, zal de volledige lijst van gebruikte jurispruden-

tie in de vorm van een register aan de bibliografie toegevoegd worden. 
 

Literatuur 

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt worden van handboeken die te maken hebben met 

de Wet waardering Onroerende Zaken en Privacy. De reden voor het gebruik van deze lite-

ratuur is dat handboeken de geldende wet- en regelgeving uitlegt. De volgende bronnen zijn 

gebruikt 

• Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ (9de editie, hoofdstuk 2 p. 

188–231) 

Het compendium is het eerste handboek waarin, op een overzichtelijke wijze, ge-

meentelijke belastingen worden behandeld. Hier hoort de WOZ ook bij. In dit boek 

wordt de essentie van de wetgeving uitgelegd. Het boek zelf is bijgewerkt tot het jaar 

2015, maar de essentie van de wetgeving is nog dezelfde. De eventuele veranderin-

gen na uitkomen van dit boek zal vergeleken worden met huidige wetgeving om zo 

betrouwbare en actuele data in het onderzoek te verwerken. 
 

• Privacy wijzer 

Privacy dwingt organisaties om maatregelen te nemen. In dit boek wordt de werk-

wijze in de vorm van privacy management uiteengezet. Privacy en het bijbehorende 

te implementeren beleid wordt op een overzichtelijke manier uitgelegd. Deze prakti-

sche benadering met betrekking tot het privacy recht maakt de Privacywijzer een ge-

past handboek om tijdens dit onderzoek te gebruiken. Daarnaast is de auteur mede-

eigenaar van Frijlande. Dit is een instituut voor privacy management dat is geregi-

streerd in een officieel register voor Functionaris gegevensbescherming 
 

• De integratie van fiscale gegevens in het rijksbrede toezicht (1e druk) 

Deze monografie gaat in op het rechtvaardig kunnen delen van fiscale gegevens aan 

andere bestuursorganen door de belastingdienst en de belangafwegingen die geno-

men moet worden door alle betrokkenen. Daarnaast snijdt dit boek ook privacy als 

onderwerp aan. Ook al gaar dit boek in eerste instantie over de uitwisseling vanuit de 

belastingdienst, er kan ook aansluiting worden gevonden met de (privacy van de) uit-

wisseling tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden  
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Documenten 

Er wordt gemaakt van documenten in de vorm van kamerstukken en officiële stukken van in-

stanties. De volgende documenten zijn onder andere voor dit onderzoek geraadpleegd: 

• Memorie van toelichting AVG 

In een memorie van toelichting staat wat de achterliggende gedachte van een wet is 

en waarom deze van belang is. In dit geval van de AVG om te bepalen wat de wet-

gever vindt van de verspreiding van bepaalde (persoons)gegevens en waarom zij dit 

van belang vinden. 
 

• Focus AP 2020-2023; Dataprotectie in een digitale samenleving 

De Autoriteit Persoonsgegevens legt de aankomende jaren extra nadruk op drie fo-

cusgebieden: AI, datahandel en de digitale overheid, waaronder samenwerkingsor-

ganisaties. Deze extra focus acht de AP nodig omdat er veel en gevoelige persoons-

gegevens worden gebruikt. Dit wordt in dit document verder toegelicht. 
 

Media 

Ten slotte is er gebruik gemaakt van media. Dit is gedaan in de vorm van internet vanwege 

de actualiteit van de gebruikte internetpagina’s en doordat deze websites een hoge informa-

tiedichtheid hebben. De websites die zijn gebruikt, zijn van de Rijksoverheid, Wolters Kluwer, 

NDFR, CBS, Uitspraken.nl, de gemeentestem en het Belastingblad.  

Het belastingblad is gebruikt voor verschillende jurisprudentie dat betrekking heeft op dit on-

derwerp. De gemeentestem is gebruikt om inzicht te krijgen binnen de geheimhoudingsplich-

ten van de gemeente. Voor de gemeentestem zijn voornamelijk de volgende titels gebruikt: 

- De reikwijdte van gemeentelijke geheimhoudingsplichten; 

- Geheimhouding wel, vertrouwelijkheid niet; 

- Kan het Nederlands bestuurs(proces)recht voldoen aan de verwachtingen die artikel 

82 AVG schept? en; 

- Lastige vragen over het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding. 
 

Doordat de informatie afkomstig is van websites die zich bezighouden met de ontwikkelingen 

met betrekking tot wet- en regelgeving kunnen deze websites als betrouwbaar en valide wor-

den aangemerkt. 
 

2.2 Betrouwbaarheid en validiteit  
De betrouwbaarheid en validiteit bepaalt de kwaliteit van een onderzoek. Bij betrouwbaar-

heid moet toeval worden uitgesloten. Een andere onderzoeken moet onder dezelfde omstan-

digheden tot een gelijkwaardige conclusie komen. Met validiteit wordt bedoeld dat de keuze 

van indicatoren die worden onderzocht de juiste is. Deze moeten als representatief gezien 

worden voor het onderwerp ((Leen en Mertens, 2019) 

 

Het onderzoek kan als betrouwbaar en valide aangemerkt worden. 

De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt gegarandeerd doordat er sprake is van brontri-

angulatie. Met brontriangulatie wordt het gebruik van verschillende vakliteratuur bedoelt om 

de juistheid van informatie te garanderen. De literatuur kan als betrouwbaar aangemerkt wor-

den omdat er gebruik is gemaakt van literatuur met auteurs met een juridische of privacy ge-

relateerde achtergrond. Dit geldt tevens voor de gebruikte jurisprudentie.  

Om de interviews te waarborgen op betrouwbaarheid en validiteit is er contact geweest met 

vijf gemeenten en/of samenwerkingsorganisaties. Hoewel zes respondenten voldoende die-

nen te zijn als onderzoeksmateriaal voor deze scriptie, dient er voorzichtig omgegaan te wor-

den met de data uit deze interviews.  
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2.3 Methode van onderzoek 
In deze paragraaf wordt de onderzoeksstrategie en de methode van onderzoek beschreven. 

Dit is gedaan door per deelvraag uit te leggen wat voor soort onderzoek er is gedaan.  
 

Deelvraag 1: Tegen welke privacywet- en regelgeving lopen gemeenten en samenwer-
kingsorganisaties aan de uitwisseling van belasting- en WOZ-gegevens? 

 

Soort onderzoek:  Kwalitatief 

Gedaan door middel van: Deskresearch/(online) literatuuronderzoek/wetsanalyse 
 

Om deelvraag één te beantwoorden wordt een literatuuronderzoek en wetsanalyse gedaan. 

Bij de wetsanalyse worden de wetteksten gebruikt die genoemd staan in het theoretisch ka-

der. Voor de literatuur is onder andere gebruik gemaakt van het Compendium Gemeentelijke 

Belastingen, het Belastingblad, de Algemene Wet Rijksbelastingen, de Algemene Wet Be-

stuursrecht, de Invorderingswet de Wet WOZ, de Gemeentewet en het boek ‘De integratie 

van fiscale gegevens in het rijksbrede toezicht’. De wetteksten die zijn genoemd zijn verder 

toegelicht in het theoretisch kader. Er is voor het compendium, de monografie en het belas-

tingblad gekozen omdat deze geschreven zijn door auteurs met een fiscale achtergrond en 

doordat deze literatuur geschreven is voor fiscaal educatieve doeleinden. Daarnaast snijden 

deze bronnen het onderwerp privacy aan.  

Voor het opzoeken van gegevens zijn de volgende zoektermen gebruikt: 

• Gegevensuitwisse-

ling  

• Gemeentelijke heffingen • Geheimhoudings-

plicht 

• Fiscale geheimhou-

ding 

• Privacy bij belastingge-

gevens gemeenten 

• Openbaarheid 

van informatie 

 

Deelvraag 2:  Welke veranderingen brengt de AVG met zich mee voor de uitwisseling van 
belasting- en WOZ-gegevens ten opzichte van de vervangen Wet bescher-
ming persoonsgegevens? 

 

Soort onderzoek:  Kwalitatief 

Gedaan door middel van: Deskresearch/literatuuronderzoek/jurisprudentieonderzoek 
 

Deelvraag twee wordt onderzocht door middel van een literatuur- en jurisprudentieonder-

zoek. In deze deelvraag zal uitgewerkt worden welke veranderingen de privacywetgeving 

heeft ondergaan met de ingang van de AVG en welke gevolgen dit heeft op het beleid dat de 

gemeenten en samenwerkingsorganisaties hebben.  Voor deze deelvraag zal gebruik wor-

den gemaakt van jurisprudentie (201905087/1/A2 en C-09-550982-HA ZA 18-388) en het 

boek Privacywijzer.  

201905087/1/A2 is een uitspraak van de Raad van State waarin de gemeente Deventer een 

boete krijgt voor het verbreken van de privacywetgeving en het rondsturen van persoonsge-

gevens. 

C-09-550982-HA ZA 18-388 is van belang voor dit onderwerp om de toetsing van art.8 

EVRM en de privacy van de AVG te waarborgen. Uit deze uitspraak blijkt een overheidssys-

teem onvoldoende inzichtelijk en controleerbaar. 

Daarnaast zijn voor literatuuronderzoek de volgende zoektermen gebruikt: 

• Jurisprudentie gegevens-

uitwisseling 

• Wettelijke grond-

slag 

• Privacy registratie 

basisgegevens 

• Informatie-uitwisseling • Geheimhouding • AVG 

• SyRI  • WPB 
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Deelvraag 3:  Hoe privacygevoelig zijn de belasting- en WOZ- gegevens die gebruikt worden 
voor gemeenten en samenwerkingsorganisaties? 

 

Soort onderzoek:  Kwalitatief 

Gedaan door middel van: Deskresearch/literatuuronderzoek/interviews 
 

Om antwoord te vinden op deze deelvraag is gebruikt worden gemaakt van het wetboek het 

boek Privacywijzer. Daarnaast wordt voor onderbouwing gebruik gemaakt van de memorie 

van toelichting van de (U)AVG. In de memorie van toelichting wordt extra uitleg gegeven 

over de beveiliging bij de uitwisseling van gegevens. De Privacywijzer beschrijft de privacy-

gevoeligheid van gegevens, de onderbouwing van deze gegevens en de ondersteuning voor 

ondernemingen om aan de slag te gaan met de privacy en de beveiliging van gegevens. 

 

Deelvraag 4:  Wat verwacht de Autoriteit Persoonsgegevens van gemeenten en samenwer-
kingsorganisaties op het gebied van gegevensuitwisseling? 

 

Soort onderzoek:  Kwalitatief 

Gedaan door middel van: Deskresearch/literatuuronderzoek 
 

De benodigde gegevens voor het beantwoorden van de vierde deelvraag komt voort uit 

deskresearch en literatuuronderzoek. Hierbij is specifiek gebruik gemaakt van de website 

van de AP. Er is per mail en telefonisch geprobeerd in contact te komen met de Autoriteit, 

echter door de drukte is geen antwoord ontvangen op de vragen die zijn gesteld. Daarom is 

enkel de hand van een literatuuronderzoek deze deelvraag uitgewerkt. Het document ‘Focus 

AP 2020-2023’ geld hierbij de grondslag van deze deelvraag. Hier wordt beschreven waar de 

Autoriteit persoonsgegevens in deze tijdsperiode extra op zal gaan letten.  

 
Deelvraag 5:  Op welke manieren kan de VNG haar leden ondersteunen bij de knelpunten 

met betrekking tot de uitwisseling van belasting en WOZ-gegevens? 
 

Soort onderzoek:  Kwalitatief 

Gedaan door middel van: Deskresearch/ Interviews/Empirisch onderzoek 
 

Om te weten hoe de VNG haar leden kan ondersteunen, moet erachter gekomen worden 

wat de factoren zijn die de uitwisseling van gemeentelijke belastinggegevens kunnen beïn-

vloeden. Voor deze laatste deelvraag is gebruik gemaakt van interviews en empirisch onder-

zoek. Voor dit onderzoek was in eerste instantie gepland om interviews te houden met ver-

schillende gemeenten. Door de Coronacrisis is dit echter anders verlopen. Er is contact ge-

zocht door middel van het VNG-forum. In plaats van de interviews face-to-face te houden zijn 

de interviews gehouden via telefoon, Microsoft Teams en een vragenlijst. Hierdoor zijn niet 

alle vragen even groot uitgewerkt.  Er is contact geweest met acht gemeenten/ samenwer-

kingsorganisaties, namelijk de gemeenten Groningen, Ede, Epe, Simpelveld en Voorst, en 

de samenwerkingsorganisaties BWB, SVHW en GBLT. De volledige vragenlijst kunt u vinden 

in de bijlagen. In verband met de AVG worden de respondenten niet bij naam genoemd en 

worden de uitwerkingen van de vragenlijst/interviews niet opgenomen in het onderzoek en 

aan het einde van het onderzoek vernietigd. 

Voor interviews is gekozen, omdat op deze manier duidelijk zal worden welke knelpunten ge-

meenten en samenwerkingsorganisaties hebben bij de uitwisseling van belastinggegevens. 

Er is hier niet gekozen voor een enquête, omdat bij een enquête meetbare gegevens worden 

verzameld, terwijl voor deze praktische deelvraag onderzocht zal worden welke persoonlijke 

meningen de respondenten hebben. 
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Hoofdstuk 3:  Wetgeving bij de uitwisseling van belastinggegevens 

De wet- en regelgeving heeft veel invloed bij de uitwisseling van belastinggegevens, maar 

kan soms ook erg ingewikkeld zijn. Dit geldt vooral nu de AVG, die in hoofdstuk 6 aan bod 

komt, aan deze mix is toegevoegd. Daarom wordt de volgende deelvraag beantwoord in dit 

eerste hoofdstuk: 
 

Tegen welke privacywet- en regelgeving lopen gemeenten en samenwerkingsorgani-
saties aan bij de uitwisseling van belasting- en WOZ-gegevens? 

 

Als er naar de privacy van gegevens gekeken wordt, komt ook de geheimhoudingsplicht aan 

bod. Eerst wordt in dit hoofdstuk de openbaarheid van informatie behandeld. Vervolgens 

komt de gemeentelijke geheimhouding en haar ontheffingsgronden aan bod. Tenslotte wordt 

de inlichtingenverplichting en de geheimhoudingsplicht tegen elkaar afgezet en vergeleken. 
 

3.1  De openbaarheid van informatie en de uitzonderingen 
“De overheid betracht bij de uitvoering van haar taak openbaarheid volgens regels bij de wet 

te stellen.” zo luidt art. 110 GW. Dit artikel legt de hoofdregel voor openbaarheid van bestuur. 

De wetgever heeft deze regels vastgelegd in de Wet Openbaarheid van Bestuur (hierna: 

WOB).1 Het doel van deze wet is om haar burgers de mogelijkheid te geven voor de verkrij-

ging van de overheidsinformatie.  
 

In de WOB is dit expliciet opgenomen: “Een bestuursorgaan verstrekt bij uitvoering van zijn 

taak (…) informatie overeenkomstig deze wet en gaat daarbij uit van het algemeen belang 

van openbaarheid van informatie.” Deze informatie dient actueel, nauwkeurig en vergelijk-

baar te zijn.2 Deze informatie is echter niet onbegrensd.3 
 

Deze grenzen zijn als uitzonderingsgronden en beperkingen benoemd in art. 10 en 11 WOB. 

In art. 10 wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de, in lid 1 genoemde, absolute uitzon-

deringsgronden en de, in lid 2 genoemde, relatieve uitzonderingsgronden. Na een belangen-

afweging kan besloten worden om informatie achterwege te laten.4 

In art. 11 staan de beperking beschreven. Dit zijn geen uitzonderingsgronden. Deze beper-

kingen zien op de informatie ten behoeve van intern beraad. Er wordt aan de hand van dit 

artikel gezorgd dat bij beleidsvorming betrokkenen in vrijheid hun gedachten en opvattingen 

mogen en kunnen uiten.5 
 

Dit zijn echter enkele beperkingen die betrekking hebben op de openbaarheid van bestuur. 

Als gevolg van de zinsnede “onverminderd het elders bij wet bepaalde (…)”, laat artikel 2 lid 

1 WOB toe dat de openbaarmakingsregelingen ook in andere wetten opgenomen kunnen 

worden.  Dit is ook in andere wetten gedaan.6 
  

 
1 Kamerstukken II 2010/11. 32 802, nr. 1 p.6 
2 Art. 2 lid 2 WOB 
3 Kamerstukken II 2010/11. 32 802, nr. 1 p.2 
4 Kamerstukken II 1986/87, 19 859, nr. 3, p. 34 
5 Kamerstukken II 1986/87, 19 859, nr. 3, p. 38 
6 Voor deze scriptie zijn enkel de artikelen voor informatieverplichting uit de AWB, AWR, Wet WOZ en de 
Gemw van belang. Het behandelen van andere wetten valt buiten deze scriptie. 
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3.2 Geheimhoudingsplicht en uitzonderingsgronden 
Nu de hoofdregel van openbaarheid is besproken, wordt er ingegaan op het uitgangspunt 

van geheimhouding en de uitzonderingen die hierbij behoren. Deze plicht staat niet in de 

Grondwet vermeld, maar als wet in formele zin.7 Dit komt doordat een wet in formele zin 

makkelijker te wijzigen valt dan wanneer deze in de grondwet vermeld staat.  

De geheimhoudingsplicht hangt samen met specifieke fiscaal-juridische taken. Openbaar-

heid zou de uitvoering van deze taken kunnen belemmeren. De geheimhouding is wettelijk 

bepaald. Deze bepaling zorgt ervoor dat ruim gebruik van openbaarmaking wordt bewaakt 

en bevat voorschriften in welke situaties en onder welke omstandigheden en voorwaarden 

ambtenaren zich op de geheimhouding kunnen en mogen beroepen. 
 

Het verschil tussen gemeentelijke geheimhoudingsplicht en andere vormen van geheimhou-

dingsplichten zit in het moment dat er sprake is van geheimhouding. Bij de fiscale en alge-

mene geheimhoudingsplicht is vanaf de start sprake van geheimhouding (passief). Bij ge-

meentelijke geheimhoudingsplichten moet er eerst een besluit tot geheimhouding worden ge-

nomen (actief). 

Eerst wordt de algemene fiscale geheimhouding behandeld. Daarna komt de AWB aan de 

beurt en ten slotte wordt de WOZ uitgewerkt. Eerst wordt telkens de wettelijke geheimhou-

ding beschreven, waarna vervolgens de uitzonderingen aan bod komen 
 

3.2.1 Fiscale geheimhouding 
De fiscale geheimhouding heeft als doel om de (privacy)gevoelige gegevens te bescher-

men.8  Deze bescherming wordt beschreven in Art. 67 lid 1 AWR/IW1990 en gelden ook bij 

de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen.9  
  

Art. 67 lid 1 AWR luidt “Het is eenieder verboden hetgeen hem uit of in verband met enig 

werkzaamheid bij de uitvoering van de belastingwet over de persoon of zaken van een ander 

blijkt of wordt medegedeeld, verder bekend te maken dan noodzakelijk is (…)”.  
 

Onder de ‘uitvoering van de belastingwet’ vallen alle werkzaamheden die ertoe leiden dat 

een belastingwet wordt uitgevoerd en alle werkzaamheden10 en informatie11 die daaraan bij-

dragen. Hieronder vallen onder andere adresgegevens, gegevens over bezittingen en schul-

den, inkomstengegevens en gegevens over opgelegde aanslagen en gedane betalingen. Zo-

wel ambtenaren als niet-ambtenaren die kennis hebben van belastinggegevens zijn daarmee 

gebonden aan de fiscale geheimhoudingsplicht. 
 

Er is discussie geweest op wie de geheimhoudingsplicht van toepassing is. De Hoge Raad 

heeft overwogen dat de geheimhoudingsplicht tegenover iedereen, behalve degene die tot 

geheimhouding verplicht is, geldt. Dit houdt in dat ook tegenover de belastingplichtig geheim-

houdingsplicht geldt.12 Vandaar dat er een ontheffingsmogelijkheid in de wet is opgenomen 

om informatie aan de belastingplichtige zelf te verstrekken.13 

Ontheffingsgronden 

 
7 Uitzondering op deze hoofdregel is de fiscale geheimhoudingsplicht. Deze is indirect aan de grondwet ont-
leend. Art 104 luidt: “belastingen van het Rijk worden geheven uit kracht van een wet. Andere heffingen van 
het Rijk worden bij wet geregeld.” 
8 Kamerstukken II 2005/06, 30 322, nr. 3  
9 Volgt uit art. 231 lid 1 Gemw 
10  Lemmen, in: NDFR Commentaar AWR – Geheimhoudingsplicht ambtenaren, aantekening. 2.1 (bijgewerkt 9 
januari 2020) 
11 HR 8 november 1991 nr. 7877, V-N 1991/3533, NJ 1992, 277 
12 HR 14 mei 1964, NL 1964, 430 
13 Art. 67 lid 2 sub c AWR 
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De AWR kent vier ontheffingsgronden op de geheimhoudingsplicht en volgen deze in het-

zelfde artikel op als het tweede en derde lid. Art. 67 lid 2 AWR luidt: 

“De geheimhouding geldt niet indien: 

a. Enige wettelijke voorschrift tot de bekendmaking is; 

Onder ‘wettelijk voorschrift’ worden alle (inter)nationale en (inter)regionale voorschrif-

ten verstaan.14 Hieronder vallen ook de algemeen verbindende voorschriften van ge-

meenten. Het is daarom mogelijk voor gemeenten en samenwerkingsverbanden om 

de geheimhoudingsplicht opzij te zetten. Er moet echter wel een wettelijk voorschrift 

rusten bij de verstrekking van persoonsgegevens.15 Een voorbeeld van een dergelijk 

voorschrift is artikel 64 van de Participatiewet dat inlichtingenverplichtingen voor in-

stanties bevat. Deze instanties zijn verplicht om op verzoek van het College opgaven 

en inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet 

door het college.16 
 

b. Bij regeling van Onze Minister is bepaald dat de bekendmaking noodzakelijk is voor 

de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak van een bestuursorgaan; 

De uitzonderingsgrond van bovenstaand artikel is verder uitgewerkt in art. 43c van de 

Uitvoeringsregeling AWR (hierna: UAWR). Deze legt de grondslag voor structurele 

gegevensverstrekking aan bestuursorganen.17 Het doel van deze regeling is om de 

bestuursorganen toegang te geven die zij nodig hebben voor de uitvoering van haar 

publieke taak.18 Een voorbeeld van deze uitzonderinggrond voor gemeenten zijn de 

gegevens van erfgenamen ten behoeve van het innen van openstaande gemeente-

lijke belastingschulden van de overledene. 
 

c. Bekendmaking plaatsvindt aan degene op wie de gegevens betrekking hebben voor 

zover deze gegevens door of namens hem zijn verstrekt.” 
 

Vervolgens wordt in Art. 67 lid 3 AVG het volgende geschreven: “in andere gevallen dan be-

doeld in het tweede lid kan Onze Minister ontheffing verlenen van de geheimhoudingsplicht.” 
 

Uit de wetgeschiedenis kan de ontheffing in drie gevallen verleend worden:19 

1. Gegevensverstrekking aan de belastingplichtige zelf, voor zover deze gegevens al 

niet zijn uitgezonderd van de geheimhoudingsplicht; 

2. Gegevensverstrekking die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van een publiek-

rechtelijke taak, maar waarbij het bestuursorgaan (nog) niet is opgenomen in de mi-

nisteriële regeling als bedoeld in Art. 67 lid 2 sub b AWR; 

3. Incidentele of onvoorziene omstandigheden waarin gegevensverstrekking gewenst is 

door bijvoorbeeld een groot maatschappelijk belang. 
 

Net als bij Art. 67 lid 2 blijkt uit jurisprudentie dat het verstrekken van persoonsgegevens al-
tijd op grond van een wettelijk voorschrift dient te rusten.20 Hierdoor kan de inspecteur alleen 
rechtmatig tot gegevensverstrekking overgaan als hij de betrokkene hierover voorafgaand 
aan informeert of de betrokkene om toestemming vraagt. Daarnaast moet de instantie die de 
informatie van de inspecteur ontvangt de betrokkene informeren welke informatie is verkre-
gen en voor welke doeleinden deze informatie wordt verwerkt. 

 
14 Kamerstukken II 2005/06, 30 322, nr. 3, p.18 
15 HvJ, Smaranda Bara vs. Roemenië, C-201/14, 1 oktober 2015 
16 Vakstudie AWR, art 67 AWR, aant. 2.1  
17 ABRvS, 3 February 2016, ECLI:NL:RVS:2016:253, NJB 2016/415 
18 Kamerstukken II 2008/09, 29 911, nr. 23, p. 12 
19 Kamerstukken II 2005/06, 30 322, nr. 3, p.19-20 
20 HvJ, Smaranda Bara vs. Roemenië, C-201/14, 1 oktober 2015 
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Een belangrijke schakelbepaling die bij deze paragraaf van invloed is, is art. 231 lid 2 sub a. 

Hierdoor wordt het begrip ‘Onze Minister’ als ‘het college´ gelezen. Daarnaast geldt voor ge-

meenten niet de beperking die in de wetsgeschiedenis voor de Minister van Financiën is op-

gelegd. Hierdoor vormt Art. 67 lid 3 AVG een belangrijke ontheffingsgrond voor gemeenten. 
 

Wanneer de mogelijkheid bestaat dat de geheimhoudingsplicht kan worden doorbroken blijft 
de vraag of daarmee ook de privacy van natuurlijke personen in gevaar komt of zelfs ge-
schonden wordt. Art. 8 EVRM en de AVG zijn bedoeld als laatste toetssteen om deze vraag 
te beantwoorden. Dit komt omdat het gebruik van fiscale informatie voor niet-fiscale doelein-
den tegen de geest, zo niet tegen de letter van de verordening gaat. 
Indien fiscale informatie voldoende geanonimiseerd is, is er geen strijd met het EVRM, om-
dat deze niet tot een natuurlijk persoon herleidbaar is. Dan is de fiscale geheimhoudings-
plicht niet van toepassing.21 
 

3.2.2 AWB 

In de Algemene wet bestuursrecht (hierna: AWB) is een algemene geheimhoudingsplicht op-

genomen.22 Deze wet ziet op de geheimhouding van vertrouwelijke gegevens die worden 

verworven tijdens de uitvoering van een bestuurstaak.  
 

Het aantal mensen waarop de fiscale geheimhoudingsplicht van toepassing is, is kleiner dan 

de algemene geheimhoudingsplicht. De fiscale geheimhoudingsplicht rust alleen op degenen 

die kennis ontlenen aan werkzaamheden die in verband kunnen worden gebracht met een 

belastingwet.23 Bijvoorbeeld de belastingdienst en heffingsambtenaren. Dit in tegenstelling 

tot de algemene geheimhoudingsplicht, waarbij “eenieder die betrokken is bij de uitvoering 

van de taak van een bestuursorgaan”.24 Hier vallen ook niet-ambtenaren onder. 
 

Wanneer er al mededelingen zijn gedaan over informatie waarbij er sprake is van een be-

kendmakingsverbod, dient over de overige gegevens de geheimhoudingsplicht te worden ge-

handhaafd. Het feit dat deze informatie bij een andere instantie is te verkrijgen, heft de ge-

heimhoudingsplicht niet op.25 
 

Echter, zowel de fiscale als de algemene geheimhoudingsplicht gelden niet als “[…] enig 

wettelijk voorschrift tot de bekendmaking verplicht”.26 Verder kan de geheimhoudingsplicht 

opgeheven door de minister van financiën alsmede deze bekend wordt gemaakt aan degene 

op wie zij betrekking hebben voor zover deze door hen zijn verstrekt.27 
 

Ontheffingsgronden 

De laatste zinssnede van art 2:5 lid 1 luidt: “[…] is verplicht tot geheimhouding van die gege-

vens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot de mededeling verplicht of uit 

taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.”. Aan de hand van deze zinssnede komen twee 

soorten uitzonderingen naar voren. 
 

De eerste uitzondering voorkomt dat de geheimhoudingsplicht een goede uitvoering van de 

bestuurstaak in de weg zou komen te staan. De goede uitvoering zou in gevaar komen, 

doordat het openbaar maken van gegevens niet mag. 28 

 
21 Kamerstukken II 2011/12 33 003, nr. 83, P. 4// Overweging 26 AVG 
22 Art. 2:5 AWB 
23 Kamerstukken II 2005/06, 30 322, nr. 3, p. 12. 
24 Art. 2:5 AWB 
25 Vakstudie Invorderingswet, art. 67 IW, aantekening 2.1.4 (online, laatst bijgewerkt op 18 april 2020) 
26 Art. 2:5 lid 1 en art. 67 lid 2 sub a 
27 Art 67 lid 2 sub c en lid 3 AWR 
28 Kamerstukken II 1988/89, 21 221, nr. 3, p.56 
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De tweede uitzondering heeft te maken met de openbaarregeling als gevolg van een wette-

lijk voorschrift. Wanneer iemand wettelijk verplicht is om te spreken, wordt de geheimhou-

dingsplicht doorbroken. Voorbeelden hiervan zijn artt. 8:28 en 8:45 AWB. Er moet hierbij nog 

steeds gekeken worden of er sprake is van zogenoemde ‘bijzondere uitputtende openbaar-

makingsregelingen’. Voor de artt. 7:4, 7:18 en 8:29 AWB geldt dat niet.29 Deze artikelen heb-

ben daarmee geen voorrang op de WOB. 
 

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de WOB naast de AWB van toepassing is in bezwaar en 

beroepsprocedures.30 Dit heeft tot gevolg dat getoetst moet worden of er sprake is van de 

uitzondering op basis van art. 10 WOB. Hiermee wordt de WOB de ondergrens van welke 

informatie openbaar mag worden. 
 

3.2.3 Wet WOZ  
De Wet WOZ regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland voor onder an-

dere de belastingheffing en het woningwaarderingsstelsel. De waarde peildatum ligt altijd 

één jaar voor het begin van het kalenderjaar. Eerst was de WOZ-waarde geheim, ook al was 

bij de parlementaire behandeling van de Wet WOZ al gevraagd naar meer openbaarheid. In 

2013 is besloten voor een verruiming van de openbaarheid van woningen.31 
 

Art. 40 WOZ ziet op de geheimhouding en gegevensverstrekking van onroerende zaken die 

niet in hoofdzaak, 70% of minder tot woning dienen (de niet-woningen).32 Voor de overige 

onroerende zaken blijft de eis van het gerechtvaardigd belang van kracht. Alle WOZ-gege-

vens die opgevraagd worden met het oog op controle van een WOZ-beschikking vallen niet 

onder het toepassingsbereik van de WOB.33 De WOB is hiermee enkel nog van toepassing 

op informatie die op geen enkele manier te herleiden is tot de WOZ-waarde van een onroe-

rende zaak. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over een taxatiesysteem of voorhanden (ma-

nagement)informatie over aantallen bezwaarschriften die zijn ingediend tegen WOZ-beschik-

kingen.34 
 

Voor art. 40a geldt in grote lijnen hetzelfde als art. 40 WOZ, behalve dat het om waardege-

gevens gaat van objecten die in hoofdzaak tot woning dienen. Art. 40 lid 1 Wet WOZ maakt 

het mogelijk dat iedereen het waardegegeven van een woning kan opvragen.  

Art. 40 lid 2 Wet WOZ laat een uitzondering toe op de beperkte geheimhoudingsplicht. Hierin 

staat dat gegevens die ten grondslag liggen aan de vastgestelde waarde vrijgegeven mogen 

worden. Deze uitzondering geldt alleen voor de belanghebbende. Hieronder valt onder an-

dere het taxatierapport.35  Derden mogen deze gegevens niet inzien. 

Ook gegevens die niet expliciet in art. 40(A) lid 1 WOZ worden benoemd vallen onder de ge-

heimhoudingsplicht.36 Hier kan bijvoorbeeld aan verkoopgegevens en taxatiewaarden over 

het marktsegment gedacht worden. 

 
 

Uitzonderingsgronden 

 
29 ABRvS 26 juli 1999, ECLI:NL: RVS:1999: AA3778, JB 1999/226 
30 Kamerstukken II 1988/89, 21 221, nr. 3, p.56 
31 Kamerstukken II 2012/ 13, 33 4632, nr. 3, blz. 4 
32 Vakstudie Lokale belastingen, WOZ en milieuheffingen, art 40 Wet WOZ, aantekening 2.1.1 (online, laatst bij-
gewerkt op 15 mei 2020) 
33 ABRvS, 16 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016,3033 
34 Vakstudie Lokale belastingen, WOZ en milieuheffingen, art 40 Wet WOZ, aantekening 2.1.2 (online, laatst bij-
gewerkt op 15 mei 2020) 
35 Hof ’s-Hertogenbosch 10 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:501, Belastingblad 2017/200 
36 ABRvS, 11 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2326, Belastingblad 2014/75 
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1. De verplichtingen van gemeenten/samenwerkingsverbanden om aan belanghebben-

den, al dan niet op verzoek, gegevens te verstrekken. 37 

De Wet WOZ hanteert een beperkte openbaarheid. De waarde gegevens van (niet-) 
woningen kunnen enkel worden verstrekt aan ieder die een gerechtvaardigd belang 
heeft bij de verkrijging ervan.38 Voor het gerechtvaardigd belang heeft de Waarde-
ringskamer de Instructie gerechtvaardigd belang opgesteld. Een uitzondering komt 
bijvoorbeeld voor wanneer de eigenaar van een pand wil controleren of de waarde 
van een pand reëel is. De eigenaar mag dan van vergelijkbare panden het waardege-
geven opvragen, zodat hij de waarde dat aan het pand is gekoppeld kan vergelijken 
en controleren.39 Bij woningen kan iedereen via internet40 of per verzoek de waarde-
gegevens van een woning inzien of verstrekt krijgen.41  
 

Bulkverstrekking uit het WOZ-waardeloket is nadrukkelijk nog niet toegestaan. Bulk-
verstrekking vindt plaats wanneer er frequent en op grote schaal worden verleend. 
Artikel 40b, tweede lid, biedt weliswaar de basis voor bulkverstrekking, maar in dit ar-
tikel wordt verwezen naar een algemene maatregel van bestuur die er nog niet is.42 

 

2. Het ter beschikking stellen van waardegegevens aan afnemers ten behoeve van be-

lastingheffing;43 

Afnemers in het kader van de belastingheffing zijn niet alleen de waterschappen en 
de belastingdienst, maar ook de gemeente of samenwerkingsorganisatie als belas-
tingheffer. Het is van belang dat de afnemers van de waardegegevens op de hoogte 
wordt gehouden over diverse beschikkingen, bezwaarschriften, etc. 

 

De levering van gegevens aan de afnemers vindt plaats binnen acht weken na de 
aanvang van het eerste kalenderjaar waarvoor de beschikking geldt.44 
Het college dient de afnemers binnen vier weken op de hoogte te stellen van feiten 
en omstandigheden met betrekking tot een beschikking die voor de afnemers van 
belang kunnen zijn in het kader van heffing en de invordering van de belastingen.45 

 

3. Het ter beschikking stellen van waardegegevens aan afnemers niet ten behoeve van 

belastingheffing;46 

De bestuursorganen die waardegegevens niet in het kader van belastingheffing ge-
bruiken, moeten in overeenstemming met art 37h Wet WOZ worden aangewezen. 
Dit is gedaan in art. 10 BkgWOZ. Op basis van de basisregistratie WOZ worden be-
paalde WOZ-gegevens aangemerkt als zogenoemde ‘authentieke gegevens’ waar-
van het gebruik door deze aangewezen bestuursorganen verplicht is. 

  

 
37 Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ, 2015, p. 225 
38 Art. 40 lid 1 Wet WOZ 
39 Kamerstukken II 1988/89, 22 885, nr. 3, p.28 
40 Wozwaardeloket.nl 
41 Art. 40a lid 1 Wet WOZ 
42 Agenda Brancheoverleg uitvoering Wet WOZ, 17 april 2020,  nr.19, p 31   
43 Art. 37b Wet WOZ 
44 Artt. 22 en 26 WOZ juncto art. 8 lid 1 BkgWOZ 
45 Art. 8 lid 3 BkgWOZ 
46 Art. 37h Wet WOZ; Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet WOZ 
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4. Het ter beschikking stellen van waardegegevens aan derden.47 

Derden die waardegegevens gebruiken en het doel waarvoor deze gegevens wor-
den gebruikt moeten in overeenstemming met art. 40a WOZ bij algemene maatregel 
van bestuur worden aangewezen.48 Het doel is dat, wanneer bijvoorbeeld iemand 
een financieringsaanvraag doet voor een (nieuwe) lening, de geldverstrekker de 
WOZ-waarde dat aan het pand is gekoppeld kan controleren en vergelijken met de 
veronderstelde waarde van een financieringsaanvraag.  
 

5. Ingevolge art. 32 a Wet WOZ zijn gemeenten verplicht elkaar de nodige informatie te 

verschaffen die van belang kan zijn voor de Wet WOZ. 

Gemeenten zijn verplicht elkaar de nodige informatie te verschaffen die van belang 
kan zijn bij de uitvoering van de Wet WOZ.49 Hierbij kan gedacht worden aan speci-
fieke objecten waarvan er enkele in Nederland voorkomen of taxatiewijzers die voor 
een groot gedeelte gebaseerd zijn op gegevens die verstrekt zijn door de gemeente. 
 

De landelijke voorziening WOZ (hierna: LV WOZ) is een volledige kopie van de ge-

gevens in de BR WOZ. Dat betekent dat de LV WOZ een vastgestelde WOZ-waarde 

bevat (met verwijzing naar het aanslagbiljet als brondocument). Hier horen ook de 

gegevens bij die in het WOZ-waardeloket getoond worden.  

Gemeenten hebben toegang tot de LV WOZ, ook in de situatie dat zij het bronhou-
derschap voor de Basisregistratie WOZ hebben ondergebracht bij een uitvoeringsor-
ganisatie. De controle van de belastingcapaciteit lijkt voldoende "doelbinding” te zijn 
om dit afnemerschap te rechtvaardigen. 50  

 

3.3 Samenvatting 
In de Grondwet staat dat er openbaarheid van overheidsinformatie is, tenzij wettelijke bepa-
lingen zich tegen deze openbaarheid verzetten. De geheimhoudingsplicht is een uitzondering 
op deze hoofdregel en heeft als doel om de (privacy)gevoelige gegevens te beschermen. 
Voorbeelden van geheimhoudingsplichten zijn de algemene en de fiscale geheimhoudings-
plicht. De WOZ heeft hiervoor een eigen openbaarmakingsregeling.   
 

Art. 2:5 AWB voorziet in een openbaarmakingsregeling die voor een goede taakuitvoering 
vereist is. De uitzonderingen in de openbaarmakingsregeling kan worden onderverdeeld in 
een uitzondering ingevolge een wettelijk voorschrift of een uitzondering doordat de goede uit-
voering van de bestuurstaak in de weg zou komen te staan. 
 

De Wet WOZ heeft eigen openbaarmakingsregelingen. Deze zijn beschreven in de artt. 40 
en 40a Wet WOZ.  Deze artikelen kunnen alleen het waardegegeven vrijgeven. Naast de uit-
zonderingen die in de Wet WOZ zijn opgenomen, zijn er geen andere ontheffingsmogelijkhe-
den mogelijk.  De waarde gegevens van niet-woningen zijn privacygegevens en kan enkel 
worden verstrekt aan ieder die een gerechtvaardigd belang heeft bij de verkrijging ervan.51 
Bij woningen kan iedereen via internet of per verzoek de Waarde gegevens van een woning 
inzien of verstrekt krijgen.52  

 

Art. 67 AWR kent vier openbaarmakingsregelingen en voor gestructureerde gegevensleve-

ring is art. 43c UAWR geschreven.  Voor een eenmalige verstrekking kan Onze Minister een 

ontheffing verlenen. Een gemeente of samenwerkingsorganisatie is niet gebonden aan de 

beperkingen die voor de minister in deze situatie gelden. 

 
47 Art. 40 Wet WOZ 
48 Art. 11  BkgWOZ 
49 Art. 32a Wet WOZ 
50 Agenda Brancheoverleg uitvoering Wet WOZ, 17 april 2020,  nr.19, p 32  
51 Art. 40 lid 1 Wet WOZ 
52 Art. 40a lid 1 Wet WOZ 



 
 

22 
 

Hoofdstuk 4: De verandering van Privacywet- en regelgeving 

In de afgelopen paar jaar is er veel veranderd in de wetgeving rondom de privacy. Deze ver-
anderingen brengen ook voor gemeenten en samenwerkingsorganisaties gevolgen met zich 
mee. In dit hoofdstuk worden deze veranderingen nader bekeken en hoe deze van invloed 
zijn op de gemeenten en de samenwerkingsverbanden. Hiervoor is de volgende deelvraag 
opgesteld: 
 

Welke veranderingen brengt de AVG met zich mee voor de uitwisseling van belasting- en 
WOZ-gegevens ten opzichte van de vervangen Wet bescherming persoonsgegevens? 

 

Als eerst wordt een korte uitleg gegeven over de AVG. Hier wordt uitgelegd wat deze veror-
dening inhoudt. Vervolgens wordt er besproken wat de veranderingen zijn met betrekking tot 
haar voorganger, de wet bescherming persoonsgegevens. Daarna wordt de privacy en de 
geheimhoudingsplicht/ inlichtingenverplichtingen naast elkaar gelegd. Ten slotte wordt inge-
gaan op de gevolgen gemeenten en samenwerkingsverbanden. 
 

4.1 Over de privacywetgeving 
Het recht op privacy is een grond- en mensenrecht53. Om dit recht te kunnen waarborgen 
over heel Europa is sinds 25 mei 2018 de Europese verordening 2016/679 van toepassing.54 
In de volksmond wordt dit de algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) 
genoemd en vervangt hiermee de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: WBP).55 
Deze wet is rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten in Nederland en heeft drie belangen 
te waarborgen: 

1. De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun ge-
gevens; 

2. Een evenredig en geharmoniseerd gegevensbeschermingsrecht over heel Europa, 
en; 

3. Het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese unie 
 

De AVG is verordening en heeft daarmee voorrang op het nationaal recht. Wet- en regelge-
ving op nationaal niveau mag niet in strijd zijn met deze verordening. De AVG geeft echter 
geen voorrang boven andere grondrechten56. Bij botsing zal de rechter een belangenafwe-
ging maken tussen het individuele belang op bescherming en het algemeen belang 
 

De AVG is mede van belang door art. 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
(hierna: EVRM). Artikel 8 lid 1 luidt: “Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn 
familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie”.  
Een inspecteur en heffingsambtenaar heeft vergaande bevoegdheden door AWR om aan in-
formatie te komen. Daardoor heeft de ambtenaar kennis van privacygevoelige informatie57. 
Openbaarheid van deze informatie zou een schending van de AVG en daarmee van het 
EVRM betekenen. 
  

 
53 Art. 17 IVBPR; art. 8 EVRM; Artt. 7 en 8 handvest; Artt. 10,11,12, 13 GW 
54 Art. 99 AVG 
55 Art. 94 AVG 
56 Overweging 4 AVG 
57 Kamerstukken II 1991/92, 21 221, nr. 5 p.44 
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De AVG bestaat uit 99 artikelen en 173 overwegingen. De artikelen geven de rechten en 
plichten weer, de overwegingen geven uitleg en artikelen. Dit alles om deze persoonsgege-
vens binnen de Europese Unie (hierna EU) zo veel mogelijk te beschermen. Persoonsgege-
vens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een levende58 geïdentificeerde of identifi-
ceerbare natuurlijk persoon.59 Geanonimiseerde gegevens vallen daarom niet onder de wet-
geving van de AVG, omdat deze gegevens niet naar een persoon herleidbaar zijn. 
De verordening heeft daarmee geen betrekking op de verwerking van gegevens over rechts-
vormen.60 De naam en rechtsvorm dan wel de contactgegevens van de rechtspersoon vallen 
niet onder deze verordening. Het is echter anders wanneer de organisatie bijna gelijk is aan 
de natuurlijke persoon. De omzet van een eenmanszaak zegt bijvoorbeeld veel over het in-
komen van de eigenaar. 
 

Een verwerking is elke bewerking of geheel van bewerkingen dat betrekking heeft op per-
soonsgegevens.61 Dit start bij de verzameling van gegevens en eindigt bij de vernietiging 
hiervan. In de praktijk komt het er op neer dat een verwerkingshandeling van de gemeente al 
snel een verwerking van persoonsgegevens is op grond van de AVG. 
 
 

Voor de fiscale uitwisseling van gemeenten en samenwerkingsverbanden is de verwerking 
van op grond van een wettelijke verplichting een publiekrechtelijke taak of de uitvoering van 
een overeenkomst (bijvoorbeeld tussen de gemeenten en samenwerkingsverbanden) de be-
langrijkste rechtsgronden. Voor deze grondslagen geldt dat deze handelen in overeenstem-
ming zijn met de algemene beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.62 Het doel van 
de verwerking moet in verhouding zijn tot de inbreuk voor de personen van wie de gegevens 
worden verwerkt (proportionaliteit). De vraag is of de verwerking effectief en evenredig is. 
Vervolgens is de vraag of het doel ook op een andere manier bereikt worden waarbij de in-
breuk op privacy minder is (subsidiariteit). Overweging 39 AVG luidt: ‘Persoonsgegevens 
mogen alleen worden verwerkt indien het doel van de verwerking niet redelijkerwijs op een 
andere wijze kan worden verwezenlijkt.’ Dit houdt in dat als bij één van beide eisen onvol-
doende beargumenteerd of het antwoord ‘nee’ is, mag de verwerking niet plaats vinden.63 
 

De verwerking van de persoonsgegevens dienen noodzakelijk te zijn om aan een wettelijke 

verplichting te voldoen, maar de verwerking hiervoor hoeft niet specifiek in de wet te staan. 

Om negatieve gevolgen tegen te gaan is een voldoende precieze wettelijke grondslag ver-

eist.64 De algemene taakstelling van een overheidsdienst mag bijvoorbeeld niet meer in alle 

gevallen dienen als rechtsgrond voor gegevensverwerking.65 Hierdoor dient een wettelijk ge-

regelde geheimhoudingsplicht voor gegevensverstrekking in de wet te staan. Deze dienen 

uitdrukkelijk en duidelijk in een wettelijk voorschrift te zijn neergelegd. 

Voor verdere toelichting van verschillende deze grondslagen en andere onderdelen van de 

AVG wordt naar bijlage 2 verwezen. Hierin worden de verschillende onderdelen van de AVG 

verder toegelicht.  

 
58 Overweging 27 AVG 
59 Art 4 lid 1 AVG 
60 Overweging 14 AVG 
61 Art. 4 lid 2 AVG 
62 J. de Zeeuw, Informatieverstrekking door de fiscus. Ontheffing van de fiscale geheimhoudingsplicht in het 
licht van privacywetgeving, Registratiekamer,1999, p. 25; PHR conclusie A-G Van Soest, 8 januari 1986, 
LJN:AW8125, BNB 1986/128;  
63 Overweging 39 AVG 
64 Kamerstukstukken II 2017/18,  34 939, nr. 3, p.30 
65 HR 24 februari 2017, ECLI:NL:2017:288 
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4.2 Verschillen tussen de AVG en WBP 
In de vorige paragraaf is ingegaan op de inhoud van de AVG en wat hiervan het toepas-

singsbereik is. Maar welke verschillen zitten er nu tussen de AVG en haar voorganger, de 

WBP?  Eigenlijk is er niet heel veel veranderd met de overgang naar de AVG.  In veel op-

zichten liep de WBP al gelijk met wat de AVG nu verplicht. Het grootste verschil tussen de 

WBP en de AVG is dat de AVG boven de WBP komt de staan met strengere regels en ho-

gere sancties. De verschillen tussen de AVG en WBP zijn: 
 

Algemene bepalingen 

In tegenstelling tot de WBP is de AVG in heel Europa verplicht van toepassing.  Ook zijn 

bepaalde begrippen veranderd, zoals bijvoorbeeld de kernbegrippen persoonsgegevens 

of Autoriteit Persoonsgegevens. Beide begrippen hebben nu een wijder bereik en meer 

rechten en plichten gekregen. 
 

Bijzondere persoonsgegevens 

In de WBP werd er al onderscheid gemaakt tussen algemene en bijzondere persoonsge-

gevens. De gegevens die betrekking hebben op genetische of biometrische gegevens met 

het oog op de unieke identificatie van een persoon zijn gespecificeerd en aan deze lijst 

toegevoegd. Verdere informatie over dit onderwerp dat belang is voor dit onderzoek staat 

in §6.1. 
 

Toestemming vragen 

Er moet bij gemeenten onder de AVG voor alle verwerkingen afzonderlijk toestemming 

vragen, mits deze verwerking niet noodzakelijk is voor een wettelijke verplichting of een 

taak van algemeen belang. Wel moet dan goed onderbouwd kunnen worden waarom 

deze gegevens gebruikt zijn. Daarnaast moet de betrokkene altijd op hun rechten gewe-

zen kunnen worden. Hiervoor wordt veelal gebruik gemaakt van een privacyverklaring die 

op de website staat. 
 

In afhankelijkheidssituaties, bijvoorbeeld tussen overheid en burger, kan toestemming niet 

als grondslag worden gebruikt. Er is dan sprake van een wanverhouding.66 Toestemming 

wordt daarom geacht niet vrijelijk te zijn verleend indien geen afzonderlijke toestemming 

kan worden gegeven voor verschillende verwerkingen. 

Documentatie 

Alle verwerkingen waarbij persoonsgegevens aan ten pas komen moeten gedocumen-

teerd worden. Hieronder valt nu ook de meldplicht. In de WBP was de meldplicht voor da-

talekken al geregeld. Onder de AVG is het nu ook verplicht om deze meldingen te docu-

menteren en te melden aan de verantwoordelijke en de betrokkene. 
 

Ook moeten alle organisaties aantonen dat zij compliant zijn met de AVG. Dit dient ge-

daan te worden door vanaf het begin rekening te houden met de privacy van betrokkenen 

(privacy by design) en dat er alles aan geprobeerd wordt dat de organisatie compliant blijft 

met de AVG (privacy by default). 

  

 
66 Overweging 43 AVG 
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Rechten 

Met de invoering van de AVG zijn hebben inwoners meer rechten gekregen, namelijk het 

recht op inzage, het recht op beperking67, het recht op dataportabiliteit68 en het recht om 

verwijderd te worden.69 Daarnaast is het verschil dat bij de uitoefening van de rechten nu 

geen kosten meer in rekening mogen worden gebracht, tenzij deze rechten te frequent, of 

onevenredige inspanning vereisen. Dan kan er minimale kosten in rekening worden ge-

bracht. Deze kosten moeten onderbouwd aan de betrokkene worden medegedeeld. Ver-

dere informatie over deze rechten is te vinden in bijlage 2. 
 

Verwerkingsovereenkomst 

In de WBP wordt gesproken over een bewerkersovereenkomst. In de AVG wordt dit een 

verwerkingsovereenkomst genoemd.70 In deze overeenkomst worden specifieke afspra-

ken gemaakt over de omgang met persoonsgegevens. Als de diensten uit worden be-

steed moet hiervoor toestemming worden gevraagd aan de betrokkene. 
 

Functionaris gegevensbescherming (hierna FG) 

Het is voor gemeenten en samenwerkingsverbanden verplicht geworden om een FG aan 

te stellen. In de WBP werd dit ‘De functionaris voor de gegevensbescherming genoemd’.71 

Dit is een onafhankelijke natuurlijk persoon die adviseert en rapporteert over de naleving 

van de AVG. De FG heeft hierbij een adviserende taak. 
 

Privacy Impact Assessment (PIA)/gegevensbeschermingseffectenbeoordeling (GBEB) 

Indien er risico’s zitten aan de verwerking, is het onder de AVG verplicht gesteld om een 

PIA te laten uitvoeren.72 Dit is een onderzoek naar de privacyrisico’s en heeft als doel zo 

veel mogelijk risico’s te vinden en weg te nemen. Pas als de risico’s zijn weggenomen kan 

de verwerking gedaan worden. Als de risico dermate hoog is en/of er te veel maatregelen 

geëist worden, mogen de gegevens niet zomaar overgedragen worden. Dan moet eerst 

overlegd worden met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

Boetes 

Met de komst van de AVG zijn de boetebedragen ook toegenomen. Onder de WBP kon 

er maximaal een boete opgelegd worden tot €820.000,-. Dit bedrag geldt als er actief te-

gen de WBP in is gehandeld. Dit bedrag is met de invoering van de AVG veranderd tot 

een maximaal bedrag van €20.000.000,- of 4% van de wereldwijde jaaromzet. 73 
 

Het kan echter verschillen of er een administratieve boete opgelegd wordt op grond van 

de AVG of wanneer er sprake is van een breuk in de geheimhoudingsplicht. Als een ge-

meente of samenwerkingsorganisatie op onrechtmatige wijze persoons- of belastingge-

gevens laat vrijkomen kan er sprake zijn van een strafbaar feit. Het hangt, volgens het 

ministerie van financiën, per zaak af welke wetgeving van toepassing is.  
 

Belastinggegevens van natuurlijke personen worden gelijk behandeld als persoonsgege-

vens. Hierdoor worden een groot deel van de belasting gerelateerde gegevens aange-

merkt als persoonsgegeven en vallen daarmee onder de AVG. Wel geldt dat financiële 

gegevens gevoelig zijn en dat een lek eerder in aanmerking kan komen voor de meld-

plicht. Dit heeft ook gevolgen voor het beveiligingsniveau dat wordt vereist (zie §6.2). 

 
67 Art. 18 AVG; Overweging 67 AVG 
68 Art. 20 AVG; Overweging 68 AVG 
69 Art. 17 AVG; Overweging 65 en 66 AVG 
70 Art. 28 AVG 
71 Art 62 t/m 64 WBP 
72 Art 35 AVG 
73 Art. 83 AVG, Overweging 148 AVG 



 
 

26 
 

 

4.3 Gevolgen voor gemeenten / samenwerkingsorganisaties 
In de afgelopen paar jaar is er voor overheidsinstanties veel veranderd. Met de invoering van 
de AVG zijn er veel extra verantwoordelijkheden bijgekomen. Ook voor gemeenten en sa-
menwerkingsverbanden. In de vorige paragraaf zijn de veranderingen in de wetgeving be-
sproken. De gevolgen van deze veranderingen worden in deze paragraaf besproken.  
 

De meest belangrijke verandering die is genoemd zijn de boetes. Door deze boetes zijn ge-
meenten en samenwerkingsverbanden erg terughoudend met het delen van fiscale informa-
tie met andere bestuursorganen. Hier vallen de boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens 
onder, maar ook bestuurlijke boetes die door de rechter opgelegd kunnen worden. Bijvoor-
beeld wanneer een betrokkene (immateriële) schade heeft door het onmatig verwerken van 
fiscale gegevens. Gemeenten en samenwerkingsverbanden zijn hierdoor bang dat de uitge-
wisselde gegevens in een andere context of voor een ander doel worden gebruikt dan waar-
voor deze zijn verzameld.  
 

De schade die de betrokkene zegt geleden te hebben door een privacy-schending moet wor-
den bewezen74, wat voor de eiser niet gemakkelijk is. Schade door schending van de privacy 
is vaak lastig aan te duiden. Hier erkent de AVG dat bepaalde schendingen van privacyrech-
ten ook kan leiden tot immateriële schade. De betrokkene/eiser krijgt hierdoor extra armslag 
in schadevergoedingszaken.  
 

De Raad van State geeft aan dat er volgens de AVG geen duidelijkheid is hoe de immateri-
ele schade vastgesteld en berekend moet worden, maar dat hierbij nationaal recht van be-
lang is. Inhoudelijk heeft de Afdeling beslist dat om voor schadevergoeding in aanmerking te 
komen voldaan, er sprake moet zijn van aantasting van de eer of goede naam van de betrok-
kene of een andere aantasting van persoon.75 
 

Voor de GBEB/PIA is het belangrijkste gevolg voor gemeenten vermeld in de Staatscou-
rant.76  De AP heeft een lijst opgesteld waarbij het opstellen van een PIA verplicht is. Voor dit 
onderzoek is punt 8 het belangrijkst. De Autoriteit meldt hier dat het delen van persoonsge-
gevens in of door samenwerkingsverbanden waarbij tussen publieke of private partijen (ge-
voelige) persoonsgegevens worden uitgewisseld, verplicht worden om een PIA uit te voeren.  
 

De verandering in de rechten van de betrokkene hebben niet veel invloed op gemeenten en 
samenwerkingsverbanden. Het recht op vergetelheid of dataportabiliteit hebben niet tot nau-
welijks invloed op de fiscale afdeling van gemeenten, omdat deze gegevens veelal nodig zijn 
op grond van fiscaal-juridische wettelijke gronden, mogen deze niet zomaar verwijderd wor-
den. Daarnaast worden deze gegevens bewaard in nationale databanken, zoals de basisre-
gistratie persoonsgegevens. Daarom heeft het recht op dataportabiliteit geen effect op de 
werkzaamheden van de fiscale afdeling, omdat deze gegevens niet overgedragen hoeven te 
worden. Het recht op inzage neemt hiermee de meeste gevolgen met zich mee.  
  

 
74 ABRvS, 1 April 2020, ECLI:NL:RVS:2020:899, 201905087/1/A2, punt 21,26,27 en 41 
75 Art. 6:106 BW 
76 Staatscourant 2019 nr 64418 
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4.4 Samenvatting 
Sinds 25 mei 2018 de Europese verordening 2016/679 van toepassing. In de volksmond 
wordt dit de algemene verordening gegevensbescherming genoemd. Gegevens moeten de 
AVG gebaseerd worden op bepaalde rechtsgronden. Voor gemeenten en samenwerkings-
verbanden is de verwerking van fiscale gegevens op basis van een taak van algemeen be-
lang of een wettelijke verplichting relevant. De verwerking van de persoonsgegevens dienen 
noodzakelijk te zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen, maar de verwerking hier-
voor hoeft niet specifiek in de wet te staan. Soms is deze verplichting in de wet ruimer gefor-
muleerd. Het is dan aan de gemeenten of samenwerkingsverbanden om te bepalen of de 
verwerking noodzakelijk is om aan de verplichting te voldoen. 
 

De kern van de privacywetgeving is niet heel veel veranderd ten opzichte van de WBP. In 
veel opzichten liep de WBP al gelijk met wat de AVG nu verplicht. Het grootste verschil tus-
sen de WBP en de AVG is dat de AVG boven de WBP komt de staan met strengere regels 
en hogere sancties. Voor gemeenten en samenwerkingsverbanden zijn de hoogte en kans 
op boetes en het invullen van gegevensbeschermingseffectenbeoordeling de belangrijkste 
veranderingen in de wetgeving. 
 

Door de boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens of van de rechter zijn gemeenten en sa-
menwerkingsverbanden erg terughoudend met het delen van fiscale informatierijkdom met 
andere bestuursorganen. De ABRvS heeft daarnaast besloten dat er aan de eisen die art. 
6:106 BW stelt voldaan moet worden om voor schadevergoeding in aanmerking te komen. 
Dit houdt in dat er sprake moet zijn van aantasting van de eer of goede naam van de betrok-
kene of een andere aantasting van persoon. 
 

Voor de GBEB/PIA is het belangrijkste gevolg voor gemeenten vermeld in de Staatscourant.  
De AP heeft een lijst opgesteld waarbij het opstellen van een PIA verplicht is. Voor dit onder-
zoek is punt 8 het belangrijkst. De Autoriteit meldt hier dat het delen van persoonsgegevens 
in of door samenwerkingsverbanden waarbij tussen publieke of private partijen (gevoelige) 
persoonsgegevens worden uitgewisseld, verplicht worden om een PIA uit te voeren. 
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Hoofdstuk 5:  De privacy gevoeligheid van de lokale heffingen 
In het vorige hoofdstuk is de AVG besproken en welke invloed deze heeft op de gemeenten. 

Een ander belangrijk onderdeel van de AVG wordt in dit hoofdstuk besproken: de persoons-

gegevens en de gevoeligheid van deze gegevens. Hiervoor is de volgende deelvraag opge-

steld: 

Hoe privacygevoelig zijn de belasting- en WOZ- gegevens die gebruikt worden door ge-
meenten en samenwerkingsorganisaties? 

 

Eerst wordt besproken welk soort gegevens er bestaan en hoe deze van invloed zijn op de 

lokale heffingen. Vervolgens wordt uitgelegd wat de risicoklassen inhouden en hoe deze risi-

coklassen van invloed zijn op de geheimhouding van gemeenten en samenwerkingsverban-

den. Ten slotte komen, aan de hand van de eerste twee deelvragen, de gevolgen aan bod 

die van grote invloed zijn op de gemeenten en samenwerkingsverbanden. 
 

5.1 Specifieke categorieën persoonsgegevens 
Persoonsgegevens die door hun aard gevoelig kunnen zijn, krijgen extra bescherming in de 

AVG.77 Het gaat hier specifiek om gegevens die betrekking hebben op: 

• Ras of etniciteit,  

• Religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen, 

• Het lidmaatschap van een vakbond,  

• Politieke opvattingen,  

• Genetische of biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een 

persoon en, 

• De gegevens over de gezondheid of seksueel gedrag/ seksuele geaardheid. 
 

Het Burgerservicenummer (BSN) is in de verordening en de uitvoeringswet niet aangemerkt 

als een bijzonder persoonsgegeven. Wel mogen de individuele lidstaten zelf voorwaarden 

stellen aan het verwerken van de BSN. Artikel 46 UAVG regelt dat een nummer ter identifica-

tie van een persoon bij wet is voorgeschreven en alleen daarvoor verwerkt mag worden. In 

dit artikel staat ook dat bij algemene maatregel van bestuur andere gevallen aangewezen 

kunnen worden waarbij het BSN gebruikt mag worden. Door middel van dit artikel verandert 

de praktijk en de bestaande werking van de BSN niet ten opzichte van de AVG. 
 

De hoofdregel is dat het verboden is om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij 

er uitdrukkelijke toestemming78 is gegeven door de betrokkene (in het geval van gemeen-

ten is dit veelal de belastingplichtige of de inwoner van de gemeente) voor de verwerking of 

wanneer er een algemene of specifieke uitzondering van toepassing is op de verwerking van 

deze gegevens.79  
 

Tijdens dit onderzoek zijn deze soorten persoonsgegevens niet van belang, maar doordat in 

combinatie met de belasting- en WOZ-gegevens de kans ontstaat dat er een vorm van profi-

lering kan ontstaan, zijn deze soorten persoonsgegevens toch benoemd. 

  

 
77 Art. 9 AVG 
78 Overweging 51 AVG 
79 Art. 9 lid 2 juncto artt. 25 t/m 30 UAVG 
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5.2 Risicoklassen 
“Gemeenten werken vaak met heel gevoelige gegevens. […] Om het vertrouwen van de 

mensen te behouden moeten gemeenten een volstrekt helder beeld hebben van het doel 

waarvoor persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Nu loop je het risico dat gege-

vens worden verwerkt terwijl dat niet mag.”  Aldus Wilbert Tomesen, vicevoorzitter van de 

AP. 

 

De algemene regel is dat sprake is van een persoonsgegeven wanneer deze direct of indi-
rect kan worden herleid naar een levend natuurlijk persoon. Voorbeelden van identificatoren 
zijn de naam, een identificatienummer, Locatiegegevens, Online identificatoren, etc.  
De persoonsgegevens die een gemeente of samenwerkingsorganisatie verwerkt of wil gaan 
verwerken kan onderverdeeld worden in zogenaamde risicoklassen. 

Door te inventariseren in welke processen welke persoonsgegevens verwerkt, kan bepaald worden 

van welke risicoklasse sprake is. De klasse bepaalt de privacygevoeligheid van gegevens en de mate 

van gegevensbescherming dat moet worden doorgevoerd. 

Om te weten welke gegevens onder welke risicoklasse vallen is er in de WBP een klassen-
systeem opgezet. Artikel 32 van de verordening luidt:  
 

[…] treffen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker passende technische en orga-
nisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen 

[…] 
 

Hierbij houdt de verwerkingsverantwoordelijke rekening met de beschikbare technologie en 
de uitvoeringskosten en met de aard, context, omvang en doeleinden van de verwerking. De 
kernelementen van deze bepaling waren reeds onderwerp van artikel 17 van richtlijn 
95/46/EG en artikel 13 van de WBP. 
 

Maar niet alle gegevens hebben dezelfde ‘gevoeligheid’. Het gebruik van de gegevens kan 

van invloed zijn op de gevoeligheid, waarbij de context veelal bepalend is.80 De gegevens die 

bijvoorbeeld in het basisregistratie personen staan, hebben geen specifieke geheimhou-

dingsplicht. Overheden hebben een ruime bevoegdheid, of soms zelfs verplichting, om deze 

gegevens te gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de goede vervulling van haar taak. 

Echter, het moment dat deze gegevens gebruikt worden voor fiscale doeleinden, vallen deze 

gegevens onder de geheimhoudingsplicht.  

 
  
Hiernaast staat een schematische af-
beelding van de risicoklassen : 
 

 

 

 

 

 

 

 

.  
 

 

 

 

 

 

 

 
80 Kamerstukken II 1997/98, ,25 892, nr. 3 p. 89 

Figuur 2: Artikel 13- risicoklassen 
Verdere toelichting in bijlage 6 

Figuur 1: risicoklassen 
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Zoals op de vorige pagina en in de verdere toelichting in bijlage 6 beschreven is, vallen de 

gegevens die gemeenten en samenwerkingsverbanden gebruiken voor de uitwisseling onder 

de geheimhoudingsplicht en daarmee onder de hoogste risicoclassificatie , Hierdoor moeten 

deze gegevens voldoen aan de hoogste (privacy)normen.  

 

5.3 Gemeenten en samenwerkingsverbanden 
In de vorige paragraaf is ingegaan op de privacy gevoeligheid van gegevens. Hier is geble-
ken dat de gegevens die bedoeld zijn voor fiscale uitwisseling met zeer hoog risico worden 
gekwalificeerd. Voor gemeenten is er echter nauwelijks wat veranderd, omdat de AVG de-
zelfde klassen hanteert als de WBP dat deed. Wat wel veranderdis, is de manier waarop de 
gegevens beschermd dienen te worden. Onder de AVG zijn de eisen voor gegevensbescher-
ming en -beveiliging strenger geworden. 
 

Volgens het boek Privacywijzer van Frijlande moet aan de hand van 
de risicoklasse elk van de hiernaast genoemde elementen een set 
van concrete beschermingsmaatregelen gekoppeld worden.81 Hier-
bij geldt dat de maatregelen cumuleren afhankelijk van de klasse.  
 

Als handvat kan de VNG hiervoor een stappenplan opstellen om 
aan de beschermingsmaatregelen te voldoen. Dit kan gedaan wor-
den in eenzelfde vorm als het model privacy protocol voor binnen-
gemeentelijke gegevensuitwisseling of de Baseline Informatiebevei-
liging Overheid (hierna: BIO). Hierbij wordt er in tegenstelling tot de 
BIO (dat ingaat op risicomanagement) en het privacy protocol (die 
ingaat op het onderwerp uitwisseling van privacygegevens in het al-
gemeen), specifiek ingegaan op de uitwisseling van fiscale gege-
vens aan de hand van de onderwerpen die in de figuur hiernaast 
opgesomd staan. Voor meer inhoudelijke informatie over deze pun-
ten wordt verwezen naar het boek Privacywijzer 
 

Voor dit onderzoek zijn interviews gehouden met samenwerkings-
verbanden en gemeenten. Uit deze interviews is gebleken dat, ook 
al zijn er verschillende meningen de gemeenten en samenwerkingsverbanden die zijn gesp-
roken positief zijn over hun eigen privacybeleid en de punten die hiernaast zijn genoemd. Het 
bewustzijn van medewerkers blijkt echter wel een punt wat in de interviews naar voren 
kwam. 
 

Het bewustzijn van medewerkers, op elk niveau van de gemeente over de noodzaak van de 
beveiliging en de zorgvuldige verwerking (waaronder uitwisseling) van persoonsgegevens, is 
de belangrijkste voorwaarde. De zwakste schakel van elk systeem is namelijk de persoon die 
gebruik maakt van deze systemen. Een persoon kan bijvoorbeeld per ongeluk tijdens een 
keukentafelgesprek dingen vertellen die anders onder de geheimhouding vallen. Het is 
daarom belangrijk om het regelmatig met werknemers onderling hierover te hebben en de 
relevantie en noodzaak te benoemen. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld specifieke trainingen op 
gebied van privacy en gegevensuitwisseling, een awareness training, of een jaarlijks terug-
komende opleidings(mid)dag georganiseerd worden waarbij met verschillende gemeentes 
wordt gesproken over hun ervaringen en hoe zij eventuele problemen hebben opgelost. Op 
deze manier wordt samen de awareness vergroot en kan gezamenlijk oplossingen worden 
gevonden. 

  

 
81 Privacywijzer, p. 47-70 

Figuur 3: onderwerpen voor beschermings-
maatregelen 



 
 

31 
 

5.4 Samenvatting 
In dit hoofdstuk zijn de bijzondere categorieën persoonsgegevens, de risicoklassen en de 
gevolgen die deze voor gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben behandeld. Dit om 
de deelvraag ‘Hoe privacygevoelig zijn de belasting- en WOZ- gegevens die gebruikt worden 
door gemeenten en samenwerkingsorganisaties?’ te beantwoorden. 
 

Niet alle gegevens hebben dezelfde ‘privacygevoeligheid’. Het gebruik van de gegevens kan 

van invloed zijn op de gevoeligheid en de context is daarbij veelal bepalend. Het moment dat 

gegevens gebruikt worden voor fiscale doeleinden, vallen deze onder de geheimhoudings-

plicht en daarmee onder de hoogste risicoklasse. Voor gemeenten en samenwerkingsver-

banden zal in de nabije toekomst weinig veranderen, omdat de AVG dezelfde klassen han-

teert als de WBP dat deed. Wat wel veranderd is, is de manier waarop de gegevens be-

schermd dienen te worden. Onder de AVG zijn de eisen voor gegevensbescherming en -be-

veiliging strenger geworden. 

Uit interviews die zijn gehouden met gemeenten en samenwerkingsverbanden is gebleken 

dat de gemeenten en samenwerkingsverbanden die zijn gesproken positief zijn over hun pri-

vacybeleid. Het bewustzijn van medewerkers blijkt echter wel een punt wat in de interviews 

naar voren kwam en waaraan gewerkt kan worden.  
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Hoofdstuk 6: Gemeenten en de Autoriteit persoonsgegevens 
Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die onder de AVG en de uitvoeringswet valt, moet zich 

aan de verlichte regels en verplichtingen houden. Elke lidstaat van de Europese unie dient 

daarvoor minimaal één toezichthouder op te richten om de verordening te stimuleren en toe-

zicht tet houden. De Nederlandse toezichthouder heeft vermeld dat in de jaren 2020-2023 er 

focus wordt gelegd op de digitale overheid. De digitale overheid is een verzamelnaam voor 

alle digitale diensten die de overheid uitvoert.  

Daarom is de volgende deelvraag opgesteld: 
 

Wat kunnen gemeenten en samenwerkingsverbanden verwachten van de Autoriteit Per-
soonsgegevens met betrekking tot de privacy bij belastinggegevensuitwisseling? . 

 

Eerst zal in worden gegaan op de Nederlandse toezichthouder. Hier wordt besproken wat de 

taken en verantwoordelijkheden zijn van de toezichthouder. Vervolgens wordt besproken hoe 

de Autoriteit zich wil focussen op de gemeenten en samenwerkingsorganisaties. 
 

6.1 Wat is de AP 
In Nederland is de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP). Onder de 

WBP was dit het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) De AP treedt onafhankelijk 

op bij de uitvoering van haar taken. Zij mogen geen instructies vragen van andere (over-

heid)instanties, organisaties en toezichthouders. 
 

De Autoriteit Persoonsgegevens mag haar taken alleen op Nederlands grondgebied uitoefe-

nen. Een van de belangrijkste taken van de AP is de controle op de privacywetgeving. De 

Autoriteit Persoonsgegevens controleert zowel reactief als proactief bij onder andere ge-

meenten en samenwerkingsverbanden door het doen van onderzoek of er aan de gestelde 

eisen van de AVG wordt voldaan. Dit wordt gedaan als er aanwijzingen zijn dat de organisa-

tie mogelijk de regels overschrijdt. De bevoegdheden die de AP heeft zijn behoorlijk ver-

gaand tot het punt waarbij ze binnen kunnen lopen en de toegang tot persoonsgegevens en 

informatie over verwerkingen kunnen eisen. Hieronder vallen ook de belasting- en WOZ-ge-

gevens van gemeenten en samenwerkingsverbanden als gegevens daar verwerkt worden.  
 

6.2 Sancties 
Als de Autoriteit persoonsgegevens acht dat er onvoldoende rekening is gehouden met de 

privacywetgeving, kan deze de volgende sancties opleggen: 
 

Waarschuwing 

Als er sprake is van een lichte overtreding van de privacywetgeving kan de AP besluiten om 

de verwerkingsverantwoordelijke met een waarschuwing te laten gaan. Het zal dan gaan om 

een overtreding die met lichte tot geen inspanning opgelost kan worden. 
 

Last onder bestuursdwang 

Wanneer een waarschuwing niet voldoende is of wanneer de privacywetgeving dermate na-

latig is, kan de AP besluiten om een last onder bestuursdwang op te leggen. Er wordt door 

de AP een waarschuwing gegeven aan de verwerkingsverantwoordelijke waaraan een dead-

line verbonden is. Als de organisatie niet kan aantonen dat zij actief bezig zijn met de verbe-

terpunten die de AP heeft aangegeven, kan besloten worden om de verwerking te laten stop-

pen. 
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Stopzetten verwerking 

Mocht de waarschuwing en de last onder bestuursdwang niet voldoende zijn kan de AP be-

sluiten om de verwerking van de persoonsgegevens stop te zetten tot de organisatie weer 

voldoet aan de eisen die de Autoriteit eraan stelt. Ook al is heeft de AP de mogelijkheden om 

te doen, voor organisaties waarbij het aantoonbaar is dat de verwerking en uitwisseling van 

gegevens noodzakelijk is, zal deze maatregel niet snel opgelegd worden. 
 

Administratieve boete 

In art. 18 AUVG wordt invulling gegeven aan art. 83 lid 7 AVG waarin de mogelijkheid gege-

ven wordt om te bepalen dat ook overheidsinstanties bestuurlijke boetes kan worden opge-

legd. Zo geeft de wetgever het signaal af dat ook de overheid zelf zicht heeft te houden aan 

de verplichtingen van de verordening en daarmee niet anders behandeld wordt dan anderen 

in het bedrijfsleven. De hoogte van deze boetes zijn: 

• Max €10.000.000,- of 2% van de wereldwijde omzet; 

Onder dit kopje wordt gekeken naar het niet nakomen van verschillende administra-

tieve verplichtingen die AP oplegt, zoals de regels omtrent het verwerkingsregister of 

het  

• Max €200.000.000,- of 4% van de wereldwijde omzet. 

Hieronder vallen de overtredingen die betrekking hebben op de rechte, plichten en 

beginselen en de meer praktische verwerkingen van persoonsgegevens. 

Dit zijn maximale bedragen De hoogte van de boete wordt bepaald aan de hand van de ernst 

van de overtreding. De Autoriteit heeft tot nog toe nog niet besloten om zulke hoge boetes te 

geven. 

 

6.3 De AP en gemeenten/samenwerkingsverbanden 
Sinds 2018 focust de Autoriteit Persoonsgegevens zich al op gemeenten en samenwerkings-

verbanden. In het toezichtkader 2018-2019 is al geschreven dat de AP zich zou focussen op 

de centrale en lokale overheden.  De AP legde, volgens dit kader, extra focus op de beveili-

ging en uitwisseling van persoonsgegevens en de grondslag waarop deze zijn gebaseerd.  
 

In het document Focus AP 2020-2023 heeft de AP zich langer zal blijven focussen op de di-

gitale overheid. In dit document wordt de focus op de digitale overheid als volgt uitgelegd:  

 

 
Figuur 4: De overheid en (gevoelige) persoonsgegevens 

Om de overheid als voorbeeld te ondersteunen is één van de aandachtsgebieden die is be-

schreven de samenwerkingsverbanden en het (on)geoorloofd delen van gegevens. De Auto-

riteit verwacht dat overheidsorganisaties terughoudend zullen zijn en dat er goede afspraken 

worden gemaakt tussen de wetgever en bestuurders over de nut en noodzaak van de ver-

werking. Schending van het beginsel doelbinding pakt de AP zo nodig aan. Verdere uitleg 

over hoe de Autoriteit wenst te controleren wordt in het document niet verder aan bod geko-

men.  
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Op de website onder het kopje Gemeenten is over de uitwisseling van (belasting gerela-

teerde) persoonsgegevens ook geen verdere informatie te vinden. Hier wordt alleen vermeld 

dat er drie wetten zijn die bepalen hoe persoonsgegevens gebruikt mogen worden, namelijk 

de AVG, de UAVG en de Wet basisregistratie personen. Ook zijn er op grond van de site van 

de Autoriteit persoonsgegevens geen onderzoeken adviezen geweest die gemeenten en sa-

menwerkingsverbanden kunnen helpen op grond van dit onderzoek.  

 

Op 29 mei 2020 is er gebeld naar de helpdesk van de AP en is de vraag gesteld hoe de Au-

toriteit zich wil focussen op de gemeenten en samenwerkingsverbanden. Daar kon geen dui-

delijk antwoord op worden gegeven. Er werd vermeld dat de Focus alleen indicatie geeft 

waarop de AP extra focus op wil leggen, maar dat er geen direct onderbouwing is hoe dit 

wordt gedaan. Als advies werd gegeven dat gemeenten en samenwerkingsverbanden moe-

ten proberen conform de algemene strekking van de AVG compliant te zijn. En wanneer ge-

probeerd wordt conform de hele AVG te handelen, de gemeenten en samenwerkingsverban-

den weinig zorgen te maken over de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

6.4 Samenvatting 
In dit hoofdstuk is geprobeerd om de volgende deelvraag te beantwoorden: 

Wat kunnen gemeenten en samenwerkingsverbanden verwachten van de Autoriteit Per-
soonsgegevens met betrekking tot de privacy bij belastinggegevensuitwisseling? . 

 

Eerst werd kort de Autoriteit besproken, waarbij de sancties, als duidelijkste verandering van 

de invoering van de AVG apart is besproken en vervolgens is ingegaan op wat gemeenten 

kunnen verwachten van de AP. 
 

Als Nederlandse toezichthouder treedt de AP onafhankelijk op bij de uitvoering van haar ta-

ken en mag deze alleen op Nederlands grondgebied uitoefenen. Een van de belangrijkste 

taken van de AP is de controle op de privacywetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens 

controleert zowel reactief als proactief bij onder andere gemeenten en samenwerkingsver-

banden door het doen van onderzoek of er aan de gestelde eisen van de AVG wordt voldaan 

(Focus Autoriteit Persoonsgegevens, 2019, p. 35).  

De bevoegdheden die de AP heeft zijn behoorlijk vergaand tot het punt waarbij ze binnen 

kunnen lopen en de toegang tot persoonsgegevens en informatie over verwerkingen kunnen 

eisen 
 

Als de Autoriteit persoonsgegevens acht dat er onvoldoende rekening is gehouden met de 

privacywetgeving, kan deze de volgende sancties opleggen: 

• Waarschuwing 

• Last onder bestuursdwang 

• Het stopzetten van de verwerkingen 

• Het geven van een administratieve boete 
 

De Autoriteit verwacht dat overheidsorganisaties terughoudend zullen zijn en dat er goede 

afspraken worden gemaakt tussen de wetgever en bestuurders over de nut en noodzaak van 

de verwerking. Schending van het beginsel doelbinding pakt de AP zo nodig aan. Verdere 

uitleg over hoe de Autoriteit dit wenst te controleren wordt op de site en de documenten van 

de Autoriteit niet verder aan bod gekomen. Uit een telefoongesprek met de helpdesk van de 

AP werd geadviseerd om te proberen conform de gehele AVG compliant te zijn om geen pro-

blemen te krijgen met de AVG.  
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Hoofdstuk 7: Ondersteuning vanuit de VNG 
In de afgelopen hoofdstukken is besproken welke wetgeving gemeenten en samenwerkings-

organisaties tegen kunnen komen, wat de veranderingen zijn met betrekking tot de privacy-

wet- en regelgeving, hoe privacygevoelig de belastinggegevens zijn en wat de verwachtin-

gen zijn van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ten slotte wordt in dit hoofdstuk de laatste 

deelvraag besproken: 
 

Op welke manieren kan de VNG om haar leden ondersteunen bij de knelpunten met betrek-
king tot de uitwisseling van belasting en WOZ-gegevens?  
 

Eerst wordt ingegaan op de interviews. Hier worden de onderdelen gemeentelijke gegevens-

uitwisseling en hulp vanuit de VNG besproken. Vervolgens wordt er gekeken naar de onder-

steuning vanuit de VNG en welke mogelijkheden de VNG heeft om de knelpunten in de eer-

ste paragraaf te verminderen dan wel weg te nemen. 
 

7.1 Interviews  
Tijdens de onderzoeksperiode is er contact geweest met verschillende gemeenten en  

samenwerkingsverbanden. Er zijn drie interviews gedaan en vijf vragenlijsten uitgestuurd (zie 

bijlage 1 voor de vragenlijst). Hierbij werden drie onderdelen belicht, namelijk de binnenge-

meentelijke gegevensuitwisseling, de Autoriteit Persoonsgegevens en de VNG. De AP is in 

het vorige hoofdstuk besproken. In deze paragraaf komen de andere twee onderwerpen aan 

bod. 
 

7.1.1 Gegevensuitwisseling 
In hoofdstuk 5 is al kort gesproken over de interne gegevensuitwisseling. Hierin is aangege-

ven dat er voor gemeenten niet veel is veranderd met betrekking tot de uitwisseling van fis-

cale gegevens. Maar hoe zit het tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden?  

(Belasting)samenwerkingsverbanden worden opgezet als een vorm van een gemeenschap-

pelijke regeling (hierna GR)  tussen gemeenten. Bij een gemeenschappelijke regeling draagt 

de gemeente haar taken en/of verplichtingen over aan de samenwerkingsverbanden door-

middel van een delegatie82 of een mandaat 83 (zie bijlage 4 voor een overzicht van belas-

tingsamenwerkingsverbanden).  Het grote verschil tussen beide is dat bij een delegatie het 

samenwerkingsverband de verwerkingsverantwoordelijke is en bij een mandaat blijft de ge-

meente de verantwoordelijk. 
 

Vanuit de samenwerkingsverbanden kwam de indruk dat de gemeenten niet langer meer het 

gevoel hebben dat zij bij hun “eigen” gegevens kunnen komen. Verschillende gemeenten en 

ook de specialist van de firma Thorbecke waarmee gesproken is, gaven dit aan. De vol-

gende quote uit één van de interviews/vragenlijsten vat dit gevoel samen: 
 

 
82 Art. 10:13 Awb 
83 Art. 10:1 Awb 

“ Gemeenten moeten de beschikking kunnen krijgen over de hele set WOZ-gegevens in 

het kader van onderzoek en beleidsvorming in het kader van hun publieke taken. Het 

oordeel en de vastlegging daarvan onder welke condities, welke gegevens door wie, 

waarvoor en hoe lang gebruikt mogen worden, moet bij het college liggen en niet bij het 

bestuur van de uitvoeringsorganisatie van de belastingen. Die organisatie is opgericht 

als verlengstuk van de gemeente, maar moet niet de gemeenten beknotten’ 
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Volgens de geïnterviewde samenwerkingsverbanden is hiervan geen sprake. Het verstrek-

ken van de gegevens aan deelnemende gemeenten is aan dezelfde rechten en plichten ge-

bonden als wanneer deze binnen de gemeente zelf worden uitgewisseld . Er zou hierbij geen 

(formeel) verschil mogen bestaan of de gegevens vanuit de samenwerkingsverbanden of de 

heffingsambtenaar komen. In beide gevallen geldt dezelfde fiscale geheimhoudingsplicht. 
 

Dit conflict ontstaat waarschijnlijk doordat samenwerkingsverbanden enkel zijn opgericht 

voor het beheer en/of de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen. Omdat er 

sprake is van gegevens met een hoog privacyrisico en de samenwerkingsverbanden bang 

zijn voor een boete van de AP, wordt er strenger gekeken of de uitwisseling daadwerkelijk 

nodig is. Verzoeken tot uitwisseling kunnen hierdoor vaak in eerste instantie afgewezen. Dit 

kan dan bijvoorbeeld zijn omdat het risico te groot worden geacht. Door deze striktere bena-

dering kunnen gemeenten het gevoel hebben of krijgen dat de besluitvorming “te stroperig” is 

geworden en te lang duurt. 
 

7.1.2 VNG 
Het andere interviewonderdeel dat in dit hoofdstuk aan bod komt is de VNG. Gemeenten en 

samenwerkingsverbanden hebben in dit onderdeel gevraagd met welke ondersteuning de 

gemeenten en samenwerkingsverbanden bekend zijn, wat zij er (minder) goed aan vinden 

en wat de VNG kan doen te ondersteuning. 

Gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben een algemeen idee waar de VNG haar le-

den mee ondersteund. Reacties uit de interviews waren onder andere het forum, Corsa en 

de modellen en formats die de VNG opstelt. De gemeenten zijn hier tevreden mee en hopen 

dat de VNG hierbij het voortouw blijven nemen. 

Een punt waar verschillende gemeenten om hebben gevraagd is om duidelijkheid en orde 

met betrekking tot de documenten waarbij zij, als leden, bij kunnen komen. Er is aangegeven 

dat men soms door de spreekwoordelijke bomen het bos niet meer zagen. Er werd bij één 

van de interviews gezegd dat dit verbeterd kan worden door een duidelijk overzicht te maken 

van alle publicaties die de VNG voor haar uitstuurt. De VNG heeft momenteel al een website 

waarin de publicaties geplaatst werd84. Dit is tijdens het dit interview aangegeven en er werd 

geopperd om meer duidelijkheid te scheppen door het vergroten of aan te passen van de se-

lectiemogelijkheden. 

Een ander punt die tijdens interviews naar voren kwam, is dat er meer praktische voorbeel-

den te gebruiken in handreikingen. Door verschillende publicaties te bekijken die op de web-

site van de VNG staan, worden al wel praktijkvoorbeelden gegeven. Hierbij kan gedacht wor-

den aan relevante jurisprudentie, maar er kan daarnaast ook voorbeeldcases gegeven kun-

nen worden bij andere handreikingen, zoals beslisbomen. Dit komt minder voor en is mis-

schien de praktische benadering waar de gemeenten/samenwerkingsverbanden om vragen. 
 

7.1.3 Corsa en het Forum 
Corsa is een postregistratiesysteem dat de VNG gebruikt als interne documentmanager. De 

VNG gebruikt daarnaast dit systeem om vragen van haar leden onder te verdelen aan haar 

werknemers om zo spoedig mogelijk antwoord te kunnen geven. De vragen die gesteld wa-

ren met betrekking hebben op de AVG zijn in essentie dezelfde soort vragen. Er wordt veelal 

gevraagd of X aantal gegevens uitgewisseld of gebruikt mogen worden voor gemeentelijke 

taken. Hierbij komt de binnengemeentelijke gegevensuitwisseling naar voren waarbij bijvoor-

beeld gekeken kan worden naar de uitwisseling aan afnemers zoals een ingehuurd onder-

zoeksbureau. Hierbij kan ter ondersteuning het stroomschema gebruikt worden. 
 

 
84 https://vng.nl/publicaties 
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7.2 Wegnemen knelpunten 
In de vorige paragaaf zijn knelpunten en vragen van gemeenten en samenwerkingsverban-

den beschreven. In deze paragraaf komt de VNG aan bod. Hier wordt gekeken naar de on-

dersteuning die de VNG kan bieden aan de hand van de knelpunten die hierboven zijn ge-

noemd. Om de knelpunten tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden te verminderen 

zijn er verschillende manieren om ondersteuning te bieden. Voorbeelden hiervan zijn: 
 

1. Het opstellen van een format voor het opvragen van gegevens bij een samen-

werkingsverband 

Een mogelijkheid is om een format op te stellen die gemeenten en samenwerkings-

verbanden kunnen gebruiken voor de uitwisseling van gegevens. De gemeente levert 

een dergelijk document in bij het samenwerkingsverband. Als deze dan is goedge-

keurd, kan deze de benodigde gegevens uitwisselen. Deze optie lijkt in eerste instan-

tie op meer papierwerk, maar kan, als het format goed is uitgewerkt en deze goed in 

het beleid is geïntegreerd, ervoor zorgen dat gemeenten sneller de juiste gegevens 

terug kan krijgen. In bijlage 5 is een eerste opzet voor een format bijgevoegd. 
 

2. Het samenstellen van een handreiking waarbij een praktische uitleg wordt ge-

geven voor de uitleg voor uitwisseling van (fiscale) gegevens 

Het idee hierachter is om een werkgroep op te zetten waarbij gemeenten als samen-

werkingsverbanden samen kunnen kijken naar welke situaties welke gegevens nodig 

hebben. In samenwerking met een privacydeskundige en/of iemand van het Team 

Financiën als onderhandelaar kan er naar een gulden middenweg gezocht worden. 

Aan de hand hiervan kan er een praktische handleiding gevormd worden die verschil-

lende situaties behandeld. Dit kan zowel huidige als toekomstige samenwerkingsver-

banden helpen bij de uitwisseling van belasting- en WOZ-gegevens. Deze kan ook 

gebruikt worden als verwijzing voor Corsa ragen met betrekking tot de uitwisseling 

van belasting gerelateerde gegevens. 
 

3. Het opstellen van een modelbesluit voor het College  

De VNG kan een modelbesluit opstellen dat vergelijkbaar is met de uitvoeringsrege-

ling AWR. Wel moet rekening gehouden worden dat het besluit niet tegenstrijdig 

wordt met de afspraken die de gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben. 

Wanneer er sprake is van een delegatie zijn de gegevens en de rechten en plichten 

daartoe overgedragen bij overeenkomst of gemeenschappelijke regeling aan het sa-

menwerkingsverband. Afspraken die bij de oprichting zijn gemaakt zouden daarmee 

in strijd komen met het modelbesluit. Deze tegenstrijdigheid heeft een aannemelijk 

gevolg dat er in strijd wordt gegaan met de beginselen van behoorlijk bestuur. Er zal 

dan een artikel in het besluit dienen te staan die de gemaakte afspraken tussen de 

gemeenten en samenwerkingsverbanden niet dwarsligt.  
 

4. Het ontwerpen van een plug-in 

Een plug-in, ook wel invoegtoepassing genoemd, is een aanvulling op computerpro-

gramma’s en wordt gebruikt om bepaalde programma’s aan te vullen, uit te breiden 

en/ of meer mogelijkheden te geven. Een voorbeeld van een plug-in is een add-bloc-

ker, die gebruikt kan worden om ervoor te zorgen dat er (bijna) geen advertenties op 

de websites komen die bezocht worden 

Dit is geen optie die direct ingevoerd hoeft te worden, maar deze optie kan opgezet 

worden in samenwerking met VNG Realisatie. Het idee hierachter is om een plug-in 

te ontwerpen die, in combinatie met een beslisboom/ stroomdiagram, een lijst van 

vragen stelt waarmee wordt bepaald of de gegevens wel of niet uitgewisseld mogen 

worden. Als het aan het einde van de vragenlijst uitkomt dat het wel is toegestaan om 
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de gegevens uit te wisselen en hierbij is toestemming gegeven door een functionaris 

gegevensbeschermer of een leidinggevende (door middel van tweetrapsverificatie of 

het vier-ogenprincipe), kan de verwerking doorgezet worden en zorgt de plug-in er-

voor dat de vragenlijst wordt omgezet in een regelt die past in een verwerkingsregis-

ter of een verzoek voor (belasting gerelateerde gegevens). Deze vragenlijst kan wor-

den opgesteld als een combinatie van een verzoek ter uitwisseling van persoonsge-

gevens (zie bijlage 5) en een beslisboom of stroomdiagram (zie bijlage 3). 

 

7.3 Samenvatting 
Vanuit de samenwerkingsverbanden kwam de indruk dat de gemeenten niet langer meer het 

gevoel hebben dat zij bij hun “eigen” gegevens kunnen komen. Dit gaven verschillende ge-

meenten ook aan. Dit conflict ontstaat waarschijnlijk doordat samenwerkingsverbanden enkel 

zijn opgericht voor het beheer of de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen. Om-

dat er sprake is van gegevens met een hoog privacyrisico en de samenwerkingsverbanden 

bang zijn voor een boete van de AP, wordt er strenger gekeken of de uitwisseling daadwer-

kelijk nodig is. Dit kan ertoe leiden dat verzoeken tot uitwisseling vaak in eerste instantie 

wordt afgewezen. 

Het verstrekken van de gegevens aan de deelnemende gemeenten is aan dezelfde rechten 

en plichten gebonden als wanneer deze binnen de gemeente zelf worden uitgewisseld . Er 

zou hierbij geen (formeel) verschil mogen bestaan of de gegevens vanuit de samenwerkings-

verbanden of de heffingsambtenaar komen. In beide gevallen geldt dezelfde fiscale geheim-

houdingsplicht. Een ander punt waar verschillende gemeenten om hebben gevraagd is om 

duidelijkheid en orde met betrekking tot de documenten waarbij zij, als leden, bij kunnen ko-

men. Hierbij worden onder andere meer praktische voorbeelden en een duidelijk overzicht in 

de documenten die de VNG aan haar leden aanbiedt benoemd. 

Om de knelpunten tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden te verminderen kan de 

VNG naar aanleiding van onderzoek een aantal dingen doen, waaronder het opstellen van 

een format voor het opvragen van gegevens bij een samenwerkingsverband, het samenstel-

len van een handreiking waarbij een praktische uitleg wordt gegeven voor de uitleg voor uit-

wisseling van (fiscale) gegevens, Het opstellen van een modelbesluit. 
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Hoofdstuk 8: Slot 
In het slot worden de conclusie, aanbeveling en discussie besproken. Eerst komt de conclu-

sie aan bod. Hier wordt een antwoord geformuleerd per deelvraag. Aan de hand van deze 

conclusies wordt er een antwoord gegeven op de centrale vraag, luidend: “Hoe kan de VNG 

haar leden ondersteunen bij fiscaal-juridische knelpunten die gemeenten en samenwerkings-

organisaties ervaren bij de gegevensuitwisseling van belasting gerelateerde gegevens?”. 

Wanneer dit is gedaan, wordt op basis van de antwoorden van de centrale- en deelvragen 

aanbevelingen gedaan aan de VNG. Ten slotte komt de discussie aan bod. Deze bevat een 

kritische beschouwing op het onderzoek en de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt tijdens 

het proces 
 

8.1 Conclusie  
Wetgeving 

In hoofdstuk drie staat het juridisch kader. Hier wordt ingegaan op de openbaarheid van 

overheidsinformatie en de (fiscale) geheimhoudingsplicht. Hierbij werd de volgende deel-

vraag behandeld: 
 

Tegen welke privacywet- en regelgeving lopen gemeenten en samenwerkingsorganisaties 
aan bij de uitwisseling van belasting- en WOZ-gegevens? 

 

Uit het juridisch kader komt naar voren dat er openbaarheid van overheidsinformatie is, tenzij 

wettelijke bepalingen zich tegen deze openbaarheid verzetten. De geheimhoudingsplicht is 

de uitzondering op deze hoofdregel van openbaarheid en is in specifieke wetten geregeld. 

De geheimhoudingsplichten die van invloed zijn voor dit onderzoek zijn als volgt: 
 

• De fiscale geheimhouding heeft als doel om de (privacy)gevoelige gegevens te be-

schermen. Deze bescherming wordt beschreven in Art. 67 lid 1 AWR/IW1990 en gel-

den ook bij de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen. 

• In de AWB is een algemene geheimhoudingsbepaling opgenomen. Dit komt omdat 

de fiscale geheimhoudingsplicht alleen rust op degenen die kennis ontlenen aan 

werkzaamheden die in verband kunnen worden gebracht met een belastingwet zoals 

bij ambtenaren en fiscale adviseurs het geval is. De algemene geheimhoudingsplicht 

in de AWB zorgt ervoor dat ook niet-ambtenaren onder de geheimhouding geschaard 

worden. 

• WOZ-gegevens vallen onder de geheimhoudingsplicht van artikel 40 Wet WOZ en 

2:5 Awb en OZB-gegevens onder artikel 67 AWR. In de Wet WOZ is een beperkte 

geheimhoudingsplicht opgenomen. Deze heeft een eigen openbaarmakingsregeling. 
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Verandering AVG naar WBP 

In hoofdstuk vier wordt een antwoord gegeven op de volgende deelvraag: 
 

Welke veranderingen brengt de AVG met zich mee voor de uitwisseling van belasting- en 
WOZ-gegevens ten opzichte van de vervangen Wet bescherming persoonsgegevens? 

 

De kern van de privacywetgeving is niet heel veel veranderd ten opzichte van de WBP. In 

veel opzichten liep de WBP al gelijk met wat de AVG nu verplicht. Het grootste verschil tus-

sen de WBP en de AVG is dat de AVG boven de WBP komt de staan met strengere regels 

en hogere sancties. Voor gemeenten en samenwerkingsverbanden zijn de grootste verande-

ringen in de wetgeving de hoogte en kans op boetes en het invullen van gegevensbescher-

mingseffectenbeoordeling. 
 

Door de boetes zijn gemeenten en samenwerkingsverbanden erg terughoudend met het de-

len van fiscale informatierijkdom met andere bestuursorganen. Dit geld voor boetes van de 

Autoriteit Persoonsgegevens, maar ook voor bestuurlijke boetes die door de rechter opge-

legd kunnen worden. De ABRvS heeft daarbij besloten dat om voor schadevergoeding in 

aanmerking te komen voldaan moet worden aan de eisen die art. 6:106 BW stelt.  
 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een lijst opgesteld waarbij het opstellen van een PIA 

verplicht is. Voor dit onderzoek is punt 8 het belangrijkst. De Autoriteit meldt hier dat het de-

len van persoonsgegevens in of door samenwerkingsverbanden waarbij tussen publieke of 

private partijen (gevoelige) persoonsgegevens worden uitgewisseld, verplicht worden om 

een PIA uit te voeren. 

 

Privacygevoeligheid 

In hoofdstuk vijf komt de volgende deelvraag aan bod: 
 

Hoe privacygevoelig zijn de belasting- en WOZ- gegevens die gebruikt worden door ge-
meenten en samenwerkingsorganisaties? 

 

Niet alle gegevens hebben dezelfde ‘privacygevoeligheid’. Het gebruik van de gegevens kan 

van invloed zijn op de gevoeligheid en de context is daarbij veelal bepalend. Het moment dat 

gegevens gebruikt worden voor fiscale doeleinden vallen deze onder de hoogste risico-

klasse. 

Voor gemeenten en samenwerkingsverbanden zal in de nabije toekomst weinig veranderen, 

omdat de AVG dezelfde klassen hanteert als de WBP dat deed. Wat wel veranderd is de ma-

nier waarop de gegevens beschermd dienen te worden. Onder de AVG zijn de eisen voor 

gegevensbescherming en -beveiliging strenger geworden. 

De AVG 

In hoofdstuk zes wordt de volgende deelvraag behandeld: 
 

Wat kunnen gemeenten en samenwerkingsverbanden verwachten van de Autoriteit Per-
soonsgegevens met betrekking tot de privacy bij belastinggegevensuitwisseling? 

 

De Autoriteit verwacht dat overheidsorganisaties terughoudend zullen zijn met de uitwisse-

ling van gegevens en dat er goede afspraken worden gemaakt tussen de wetgever en be-

stuurders. De autoriteit geeft aan dat schending van het beginsel doelbinding zo nodig aan 

wordt gepakt. Verdere uitleg over hoe de Autoriteit dit wenst te controleren wordt op de site 

en de documenten van de Autoriteit niet verder toegelicht. 

Als er een boete komt, kan het verschillen of er een administratieve boete opgelegd wordt op 

grond van de AVG of wanneer er sprake er van een breuk in de geheimhoudingsplicht. Het 

hangt, per zaak af welke wetgeving van toepassing is. 
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Knelpunten en ondersteuning vanuit de VNG 

Ten slotte komt in hoofdstuk zeven de laatste deelvraag aan bod. Deze luidt: 
 

Hoe kan de VNG haar leden ondersteunen bij fiscaal-juridische knelpunten die gemeenten 

en samenwerkingsorganisaties ervaren bij de gegevensuitwisseling van belasting gerela-

teerde gegevens?” 
 

Gemeenten hebben veel vaak het gevoel dat zij niet bij ‘hun’ gegevens meer kunnen komen. 

Samenwerkingsverbanden spreken dit tegen met het argument dat het verstrekken van ge-

gevens aan de deelnemende gemeenten aan dezelfde rechten en plichten is gebonden als 

wanneer deze binnen de gemeente zelf worden uitgewisseld . Er zou hierbij geen (formeel) 

verschil mogen bestaan of de gegevens vanuit de samenwerkingsverbanden of de heffings-

ambtenaar komen. In beide gevallen geldt dezelfde fiscale geheimhoudingsplicht. Een ander 

punt waar verschillende gemeenten om hebben gevraagd is om duidelijkheid en orde met 

betrekking tot de documenten waarbij zij, als leden, bij kunnen komen. 

8.2 Beantwoording centrale vraag 
De centrale vraag van dit onderzoek was “Hoe kan de VNG haar leden ondersteunen bij fis-

caal-juridische knelpunten die gemeenten en samenwerkingsorganisaties ervaren bij de ge-

gevensuitwisseling van belasting gerelateerde gegevens?”  
 

Deze centrale vraag was onderverdeeld in twee aspecten: 

1. Onderzoek doen naar de privacygevoeligheid van belastinggegevens en de handva-

ten die de VNG kan geven om deze te ondersteunen. 

2. Onderzoeken waar volgens de gemeenten en de samenwerkingsorganisaties de 
knelpunten liggen met betrekking tot de uitwisseling van (persoons)gegevens, welke 
invloed de huidige wetgeving (AVG, Algemene wet inzake rijksbelastingen, Invorde-
ringswet, WOZ, etc.) heeft op deze knelpunten en hoe deze knelpunten verkleind of 
opgelost kunnen worden. 
 

De antwoorden op deze aspecten zijn als volgt: 

1. Onder art. 32 AVG wordt vermeld dat in Nederland dezelfde privacygevoeligheid han-

teert als de WBP dat deed. Voor gemeenten en samenwerkingsverbanden zal hier-

door in de nabije toekomst weinig veranderen. Wat wel veranderd is de manier 

waarop de gegevens beschermd dienen te worden. Onder de AVG zijn de eisen voor 

gegevensbescherming en -beveiliging strenger geworden. 

2. Uit interviews is de grootste oorzaak van knelpunten ontstaan door de onduidelijkheid 

die de AVG op gemeenten en samenwerkingsverbanden heeft. Als Gemeenten meer 

overzicht en duidelijkheid krijgen over dit onderwerp (doormiddel van bijvoorbeeld 

trainingsdagen of een praktische handreiking) zal de knelpunten ook verminderen.  

Met deze aspecten als basis, is de beantwoording van de centrale vraag als volgt: De oor-

zaak van fiscaal-juridische knelpunten die sommige leden van de VNG ervaren komen uit 

onzekerheid en onduidelijkheid van de AVG en de AP. De VNG kan de knelpunten die haar 

leden ervaren enkel gedeeltelijk wegnemen. Dit kan gedaan worden door het voortouw te 

blijven nemen en haar leden te blijven ondersteunen bij de vragen en problemen die opko-

men. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot het opstellen van handreikingen en praktische ca-

ses die gemeenten kunnen gebruiken om eventuele knelpunten eerder te ontdekken en (ge-

deeltelijk) weg te halen. 
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8.3 Aanbevelingen  
Uit onderzoek is gebleken dat er geen significante veranderingen zijn in de privacygevoelig-

heid van (belasting gerelateerde) persoonsgegevens. Daarnaast is ook naar voren gekomen 

dat duidelijkheid en overzicht een belangrijke voorwaarde is om de ‘stroperigheid’ en botsin-

gen tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden op te lossen. Graag wil ik de VNG hier-

bij de volgende adviezen geven: 

• Blijf het voortouw houden dat de gemeenten van de VNG gewend zijn. Tijdens dit 

onderzoek is naar voren gekomen dat gemeenten en samenwerkingsvanden hier 

graag op terug willen vallen en dit een goed vangnet is waarbij de belangen van ge-

meenten en samenwerkingsverbanden worden behartigd. 

• Als het mogelijk is, probeer op het forum van de VNG of een ander online VNG-plat-

form, een pagina aan te maken waarbij regelmatig praktische oefencasussen (met 

antwoorden) worden geplaatst. Gemeenten krijgen hierbij praktische voorbeelden die 

gebruikt kunnen worden tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Oude Corsa vragen 

kunnen bijvoorbeeld worden geanonimiseerd en hier als een oefencasus geplaatst 

worden. 

• Stel een praktische handreiking (met voorbeelden) samen onder een werkgroep van 

vertegenwoordigers van gemeenten en samenwerkingsverbanden. Er kan samen 

gekeken worden naar welke situaties welke gegevens nodig hebben. Deze prakti-

sche handreiking kan ervoor zorgen dat er duidelijkheid ontstaat en de wachttijd en 

afwijzingen per verzoek worden verminderd.  

 

8.4 Suggesties voor vervolgonderzoek 
Na de conclusie, aanbevelingen en discussie worden suggesties voor eventuele vervolgon-

derzoeken geformuleerd. Voor de VNG is het van belang om het voortouw te kunnen blijven 

nemen en in contact te blijven met de gemeenten en samenwerkingsverbanden om zo even-

tuele knelpunten snel verminderd kunnen worden. Een mogelijk vervolgonderzoek kan dan, 

in samenwerking met gemeenten en samenwerkingsverbanden (door bijvoorbeeld een werk-

groep), het opstellen van een handreiking zijn waarin praktische informatie en voorbeelden 

worden gegeven voor de uitwisseling van belasting gerelateerde gegevens. Hierbij kan ook 

een stappenplan voor de beveiliging van privacygevoelige gegevens aan worden toege-

voegd, zoals beschreven is in §5.3. 

Een ander mogelijk vervolgonderzoek is een onderzoek in samenwerking met VNG Realisa-

tie waarbij wordt onderzocht of, door middel van een plug-in of een andere applicatie, er een 

eenvoudigere manier is om een verzoek tot uitwisseling mogelijk te maken. Deze zou dan, 

als het verzoek wordt goedgekeurd,  eventueel gekoppeld kunnen worden aan een verwer-

kingsregister zodat deze automatisch ingevuld kan worden. 

Beide van deze mogelijkheden zijn ook toegelicht in paragraaf §7.2.  
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8.5 Discussie 
In de discussie wordt met een kritische blik gekeken naar het onderzoek en de interpretaties 

en verklaringen die daaruit voortkomen. Deze scriptie heeft zich gericht op het onderzoek 

naar de gegevensuitwisseling van (belasting gerelateerde) gegevens. 
 

De resultaten van dit onderzoek lagen al in een lichte lijn met wat ik en de opdrachtgever 

hadden verwacht aan het begin van het onderzoek. Uit het onderzoek is gebleken de privacy 

van (belasting gerelateerde) gegevens niet tot nauwelijks is veranderd ten opzichte van de 

voorgaande Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een kritische kanttekening is dat de AVG 

vrij nieuw is en er nog relatief weinig jurisprudentie is voor extra informatie. Deze zullen naar 

waarschijnlijkheid de aankomende jaren nog flink toenemen. Hierdoor kunnen er weer 

nieuwe scenario’s ontstaan, waardoor een groot deel van het onderzoek weel opnieuw uitge-

zocht kan worden. 

De interviews/vragenlijsten zijn gedaan met vijf gemeenten en drie samenwerkingsverban-

den en een specialist van de firma Thorbecke. Vanuit de gemeenten en samenwerkingsver-

banden is contact geweest met zowel heffingsambtenaren als functionaris gegevensbescher-

mers. Dit zorgt ervoor dat er vanuit meerdere oogpunten gekeken kan worden en het onder-

zoek betrouwbaarder maakt.  

De keuze voor digitale interviews en de vragenlijst is een goed alternatief tijdens de corona-

crisis, maar ik heb liever interviews willen doen waarbij face-to-face gepraat kon worden. 

Hierdoor werden de antwoorden uit de gespreken en vragenlijsten vaak veel korter dan an-

ders zou zijn geweest en zijn er veel nuances, zoals houding en toon, gemist. Dit zijn punten 

die ervoor kunnen zorgen dat de uitslag van het onderzoek heel anders had kunnen wezen. 
 

Daarnaast is uit de interviews naar voren gekomen dat de VNG de knelpunten gedeeltelijk 

kan wegnemen door het voortouw te blijven nemen en haar leden te blijven ondersteunen bij 

de vragen en problemen die opkomen, door bijvoorbeeld het opstellen van handreikingen en 

praktische cases die gemeenten kunnen gebruiken. Aan dit resultaat ligt mogelijk ten grond-

slag dat ook al geven gemeenten en samenwerkingsorganisaties veelal eerlijke antwoorden. 

Soms willen of kunnen gemeenten niet verder antwoord geven of wordt het antwoord opge-

blazen, waardoor de betrouwbaarheid omlaag gaat.  
 

Ook moet rekening worden gehouden dat dit onderzoek zich uitsluitend heeft gefocust op de 

informationele privacy en de fiscaal-juridische knelpunten die gemeenten. Zodra er wordt ge-

focust op de relationele, ruimtelijke dan wel op de lichamelijke privacy of op (lokale-)politieke 

of economische knelpunten die uit deze knelpunten voortkomen zouden de resultaten moge-

lijk anders kunnen zijn. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Vragenlijst interview 
Voor de lezer: de gegevens uit de interviews zijn in vertrouwen gegeven en respondenten 

zijn hier niet herleidbaar. Daarnaast door de verschillende vormen van interview en vragen-

lijst zijn niet altijd alle vragen in dezelfde vorm veranderd. Het kan daarom zijn dat er niet 

overal evenveel antwoorden staan. In overeenstemming met de AVG worden elke herleid-

bare gegevens van deze interviews na dit onderzoek vernietigd. 

Inleiding 

Beste meneer/mevrouw, 

Ik dank u hartelijk dat u de tijd wilt nemen om deel te nemen aan dit onderzoek en bereid 

bent deze vragenlijst in te vullen. Ik ben een vierdejaarsstudent Finance, Tax & Advice aan 

de Hanzehogeschool Groningen. Voor mijn afstuderen doe ik onderzoek naar de (fiscaal-juri-

dische) knelpunten die gemeenten en samenwerkingsorganisaties ervaren bij de uitwisseling 

van (belasting gerelateerde) gegevens en hoe de VNG haar leden hierbij kan ondersteunen. 

De gegevens die gemeenten en belastingsamenwerkingsverbanden voor de belastingheffing 

en -invordering en uitvoering Wet WOZ heeft verzameld, zijn vaak ook relevant voor andere 

bestuursorganen. Deze doen dan ook steeds meer een beroep op deze ‘fiscale informatie-

rijkdom’. Het delen of uitwisselen van gegevens leidt ertoe dat deze in een andere context en 

voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor zij zijn verzameld. Het doel van deze vra-

genlijst is om te kijken waar gemeenten/samenwerkingsorganisaties tegen aan lopen met be-

trekking tot de huidige manieren van belastinggegevensuitwisseling en hoe en waar de VNG 

haar leden, de gemeentes en samenwerkingsorganisaties, verder kan ondersteunen. 

Bij multiplechoicevragen kunt u het antwoord dat voor u van toepassing is markeren. Open 

vragen kunt u invullen in het tekstvak dat onder de vraag staat. 

Geen enkele vraag bent u verplicht in te vullen. Meer informatie geeft echter een helderder 

beeld voor mijn scriptie en hoe de VNG haar leden kan ondersteunen. 

Deze vragenlijst zal zich houden aan de regels die de AVG daaraan stelt en alle reacties zul-

len gepseudonimiseerd worden. De antwoorden en informatie die u geeft zullen niet naar u 

als persoon herleidbaar zijn, maar naar de gemeente/samenwerkingsorganisatie waarvoor u 

werkt. Mocht u dit liever ook niet hebben, hoeft u zo dadelijk bij vraag 2 geen antwoord in te 

vullen. 

Daarnaast zal met alle informatie vertrouwelijk worden omgegaan. Het kan zijn dat (gedeel-

tes van) uw antwoorden terug zullen komen in het onderzoek. De informatie en gegevens die 

niet worden gebruikt zullen aan het einde van de afstudeerperiode worden vernietigd. 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over dit onderzoek, kunt u contact opnemen via 

brian.sanders@vng.nl of b.a.sanders@st.hanze.nl. 

Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek. 

Met vriendelijke groeten, 

Brian Sanders 

 

  

mailto:brian.sanders@vng.nl
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Algemene informatie: 

1. Werkt u voor een gemeente of samenwerkingsorganisatie? 

a. Gemeente 

b. Samenwerkingsorganisatie 

c. Beide 

2. Voor welke gemeente/samenwerkingsorganisatie werkt u? 

3. Hoe heeft de functie die u bekleed bij de gemeente/ samenwerkingsorganisatie betrek-

king op de privacywetgeving en de uitwisseling van (belasting gerelateerde) gegevens? 

 

Privacy en de uitwisseling van belastinggegevens 

4. Hoe ervaart u de veranderingen die plaatsvinden in de privacywetgeving naar aan-

leiding van de implementatie van de AVG? 

- Als buitengewoon positief 

- […] ziet de AVG vooral als obstakel waardoor gegevenslevering veel stroperiger is 

geworden. 

- Goed 

- Als belemmerend en soms onnodig beperkend. Maakt daarnaast het functioneren 

lastiger en minder efficiënt. 

- Het gaat goed, ook al werkt de AVG wel een belemmerend 

- Goed […] was op tijd gestart met de AVG en heeft hierdoor weinig last. 

- Positief 

- Ik ben sinds 1 december 2018 aangesteld als FG dus heb geen ervaring met de peri-

ode vóór de implementatie van de AVG. 

 

5. Hoe denkt u dat uw gemeente/samenwerkingsorganisatie de veranderende priva-

cywetgeving ervaart naar aanleiding van de implementatie van de AVG? 

- Dat is sterk wisselend. 

- Als een wet waaraan we ons moeten/willen conformeren, maar niet altijd van harte. 

- Als ‘lastig’. Het is op zich natuurlijk heel goed dat er wordt nagedacht over welke ge-

gevens waarvoor gebruikt mogen worden. Het leidt tot meer administratie. Je ziet 

echter ook dat onder druk (van het coronavirus) er veel vloeibaar wordt ineens. Als 

de rijksoverheid al denkt aan een app met medische gegevens, dan is er wel een 

enorme switch gemaakt. 

- Wel positief. […] moest wennen aan de veranderingen, maar toen het eenmaal liep, 

liep het goed. 

- Het wissel enorm, maar het gaat volgens mij de goede kant op. 

- […] vindt het soms lastig om om te schakelen naar het nieuwe beleid, maar er zit een 

positieve groei in. 

- Ik ervaar dat er vanuit het management aandacht is voor het vakgebied Privacy / In-

formatiebeveiliging. Dat neemt niet weg dat er conflicterende belangen kunnen ont-

staan bij de uitvoering van de taken. 
 

6. Hoe vindt u dat het privacybeleid is geregeld binnen uw gemeente/samenwerkings-

organisatie? 

- Binnen de gemeente goed 

- Prima  

- M.i. hebben we dat ‘heel aardig’ op de rit staan. 

- Omdat we op tijd zijn begonnen, is het naar ons idee allemaal goed geregeld. 
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- Goed op de rit. Modellen zijn opgesteld aan de hand van modellen die door de VNG 

zijn gemeenten. 

- Op zich goed 

- Wisselend 

- Goed. Het privacybeleid is vastgesteld en is voor iedereen raadpleegbaar op de web-

site van onze organisatie. 

 

7. Denkt u dat er onderdelen zijn in uw privacybeleid waar extra uitleg over nodig is 

of waaraan gewerkt kan worden? Zo ja, waarom? 

- Nee 

- Zeer zeker omdat het voor een groot deel gaat over bewustwording en het schenken 

van voldoende aandacht en dat kost nu eenmaal veel tijd (enkele jaren) 

- Omdat privacybeleid veel te maken heeft met het handelen van mensen zijn mensen 

de zwakste schakel. Het blijven werken aan bewustwording/bewustzijn is volgens mij 

heel belangrijk. Dus het blijven informeren van medewerkers is voor mij het belang-

rijkst. 

- Besef dat gemeenten niet langer denken dat het hun eigen (belasting gerelateerde) 
gegevens meer zijn, maar dat de verantwoordelijkheden hiervoor bij de […] zijn ge-
legd  

- Ja. Gegevensuitwisseling tussen partijen zou beter gemonitord moeten worden. Een 

controlesysteem kan daarbij helpen. 

- Inmiddels hebben een behoorlijk aantal gemeenten de uitvoering van de WOZ en de 

belastingheffing uitbesteed aan samenwerkingsverbanden. 

Waar bij de uitbesteding door de meeste gemeenten nooit aan gedacht is, is dat de 

uitwisseling van WOZ en belastinggegevens nagenoeg volledig is en wordt geblok-

keerd op zowel wettelijke (art 67 AWR en 67 Invorderingswet 1990) als op privacy 

gronden (AVG). 

- Nee 

- […] wenst vooral op de bewustwording en duidelijkheid extra informatie, zodat hierop 

voortgebouwd kan worden 

 

8. Bij welke van de onderdelen uit de vorige vraag denkt u dat de VNG hierbij kan on-

dersteunen? 

- Dit gaat over gedrag en dat moet je vooral zelf doen. 

- N.v.t 

- Regelmatig gemeenten herinneren aan het belang hiervan en mogelijk beschikbaar 

stellen van voorlichtingsmateriaal (video’s of anderszins). 

- In de praktijk blijkt dat door het ontbreken van duidelijke kaders en de onbekendheid 

met de verschillende wetten en regels er tussen de deelnemers en […] regelmatig 

wederzijdse onduidelijkheid ontstaat over welke gegevens er uitgewisseld mogen 

worden en voor welk doel. Daardoor kan er bij de deelnemers een gevoel ontstaan 

dat zij niet bij “hun” gegevens kunnen komen. Terwijl het verstrekken van gegevens 

van […] aan de deelnemers aan precies dezelfde beperkingen is onderworpen als het 

onderling verstrekken van gegevens binnen de organisatie van de deelnemer zelf. Er 

zou geen (formeel) verschil mogen bestaan of de heffingsambtenaar bij de deelne-

mer zelf of bij […] werkzaam is voor de afhandeling van een vraag over bijvoorbeeld 

belastinggegevens.  

In beide situaties geldt de fiscale geheimhoudingsplicht onverkort.  

De VNG zou bij het creëren van dit besef eventueel kunnen ondersteunen door bij-

voorbeeld duidelijkheid te geven in de overdracht tussen taken van de gemeenten en 
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samenwerkingsverbanden en de (fiscale) gegevens die bij de uitvoering van deze ta-

ken nodig zijn. 

- Door een format op te stellen om de informatie en privacyrisico’s te verminderen/weg 

te nemen. 

- Geen idee 

 

9. Krijgt uw gemeente/samenwerkingsorganisatie regelmatig verzoeken tot het delen 

van gegevens?  

a. Ja 

b. Nee (ga door naar vraag 12) 

 

10. Als bij vraag 9 ‘ja’ is geantwoord, Als het om instanties gaat; Om wat voor soort 

belastinggegevens/persoonsgegevens en wat voor instanties gaat het dan? 

- […]  ontvangt van de gemeente bijvoorbeeld bouwtekeningen, BAG-gegevens,  lucht-

foto’s, mutatiedetectierapporten.  

De gemeente wil van […] graag maandelijks een Stuf-tax ontvangen. Verder zijn er 

afspraken gemaakt over bijvoorbeeld betalingsachterstanden bij marktgeld.  

Omdat de gemeente zelf geen belastingadministratie (meer) voert, komen er geen 

verzoeken bij de gemeente binnen over belastinggegevens. Althans, die kan de ge-

meente uiteraard niet leveren. 

- Gegevens m.b.t. de toeristenbelasting. Aantallen overnachtingen per locatie (ho-

tel/B&B).  

Gegevens m.b.t. (bouw)leges. 

- Eventuele commerciële derde partij komt alleen aanbod bij een bedrijfsinvesterings-

zone (BIZ). Dit zijn afgebakende gebieden waarbij ondernemers bijdragen doen. 

Deze bijdragen worden dan ten goede aan dit gebied uitbesteed. 

➔ Moet geregeld worden via een wettelijke verplichting (meestal een verordening) 

➔ Gemeenten hebben vaak zelf geen expertise in dit onderwerp en huren een 

derde in.  

▪ Deze heeft (fiscale) gegevens nodig voor onderzoek. Maar de vraag is 

of dat op basis van de AVG dan wel mag. 

▪ Zou kunnen dat de gegevens via de gemeente geleverd worden, maar 

dan is de angst dat de privacy voldoende gewaarborgd kan worden. 

- In voorkomende gevallen, bijvoorbeeld voor het onderzoek naar de woningbehoefte, 

wil ik bepaalde WOZ (belasting)gegevens,  onder het regiem van een verwerkers-

overeenkomst, kunnen delen met bijvoorbeeld het ingehuurde onderzoeksbureau.  

 

 

11. Als bij vraag 8 ‘ja’ is geantwoord, Als het om natuurlijke personen gaat; Om wat 

voor soort belastinggegevens/persoonsgegevens? 

- Naam, adres, woonplaats, IBAN, of er al dan niet een betalingsachterstand is. In het 

kader van afhandeling van bezwaren tegen een belastingaanslag waarbij […] advies 

van de gemeente vraagt: het aanslagbiljet, met daarop het belastbare feit en het te 

betalen bedrag. 

- Gegevens m.b.t. de persoonlijke belastingheffing. Bijvoorbeeld van mensen die on-

dersteuning nodig hebben bij kwijtscheldingsverzoek of bezwaar en daarvoor bij de 

gemeente aankloppen.  

Gegevens m.b.t. bouwleges. 
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12. Is volgens u het privacybeleid van uw gemeente/samenwerkingsorganisatie vol-

doende ingespeeld op deze verzoeken? En waarom wel of niet? 

- Zeker. Vergeet niet dat een gemeente vanuit het reguliere proces al veel gegevens 

deelt met instanties. Dat is gewoon geregeld. Er komen dan ook nauwelijks ver-

zoeken en als die er zijn dan weet men in de regel waar men op moet letten 

- Het beleid van […]  is te rechtlijnig. Het gaat erg stroperig met een beoordeling door 

de FG .  

- Ja, er zijn de nodige discussies over en weer over gevoerd en dat ik uitgekristalli-

seerd in duidelijke afspraken. We maken nu gebruik van een aparte, extra be-

schermde server om persoonlijke gegevens met elkaar uit te wisselen. 

- Volgens […] duurt het soms lang voordat er feedback verstuurd wordt. Als er sprake 

is van afwijzing, komen de deelnemers terug voor discussies.  

- Delen met derden In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij 

sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt […] afspraken 

over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen 

aan de wet. […] controleert jaarlijks deze afspraken. Uitwisseling van gegevens vindt 

alleen plaats met een rechtmatige grondslag, zoals een convenant of verwerkers-

overeenkomst. 

 

13. Ervaart u knelpunten in de werkzaamheden van u of uw collega’s met betrekking 

tot de uitwisseling van (belasting gerelateerde) gegevens? 

                  Zo ja; tegen welke knelpunten lopen u en/of uw collega’s aan? 

- Nee niet echt 

- Ook als een verzoek van de gemeente goed gemotiveerd wordt, wordt het in eerste 

instantie soms afgewezen, omdat de FG het nut er niet van inziet. Daarmee gaat […] 

op de stoel van de gemeente zitten waarom de gemeente bepaalde gegevens wil ge-

bruiken voor onderzoek of beleidsvorming. 

- We lopen regelmatig aan tegen informatie-uitwisseling op het gebied van toeristenbe-

lasting. Enerzijds om activiteiten op de diverse plekken te kunnen monitoren (handha-

ven), anderzijds om beleid te ontwikkelen. In dit laatste geval hebben we het over be-

leidsvragen in de zin van : Waarom komen er méér of minder mensen naar […] op 

vakantie? 

- Nu er in de meeste gevallen geen sprake meer kan zijn van binnengemeentelijke ge-

gevensdeling, blijven gemeenten in de meeste gevallen verstoken van gestructu-

reerde WOZ- en/of belastinggegevens. 

Zonder wettelijke en/of AMVB aanpassingen, zie ik geen mogelijkheden om een ge-

wenste gegevensuitwisseling weer mogelijk te maken. 

Ook voorzie ik toekomstige problemen bij het optuigen en bijhouden van het gemeen-

telijke geobasisregistratiesysteem (BAG/GBT/WOZ/Omgevingsvergunningen). 

- Het is niet altijd duidelijk óf en zo ja welke gegevens gedeeld mogen worden. Ook 

worden er gegevens gedeeld waarbij het niet bij de verantwoordelijken bekend is dat 

ze überhaupt gedeeld worden. 
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Autoriteit Persoonsgegevens 

De Autoriteit persoonsgegevens (hierna: AP) heeft aangegeven om van 2020 tot en met 

2023 extra nadruk te leggen op de (digitale) overheid. 

14. Bent u bekend met de acties die de Autoriteit Persoonsgegevens wil uitvoeren en 

de maatregelen die de AP kan nemen, mocht deze besluiten dat er onzorgvuldig 

gehandeld is met (belasting gerelateerde) gegevens? 

- Zeker 

- Nee 

- Ik weet niet welke extra nadruk gelegd wordt, ik weet wel dat er flinke boetes (tot 

pl.m. 800.000, -) kunnen worden opgelegd bij overtredingen en niet-melden.  

- Met de soorten sancties ben ik bekend, Hoe deze echter inspelen op de focus die de 

AP heeft aangegeven is mij echter onbekend 

- Geen idee 

- Ik ben niet heel bekend met de maatregelen die de Autoriteit wil nemen, wat wel  

- Ja  

 

15. Denkt u dat uw gemeente/samenwerkingsverband al voldoende maatregelen heeft 

genomen om met betrekking tot de uitwisseling van (belasting gerelateerde) gege-

vens? 

Zo nee; waarom niet? 

- Ja 

- Ja 

- Wel met het oog op voldoen aan privacy, maar niet met het oog op voldoen aan de 

informatiebehoefte die er bij gemeente leeft en de informatie die bij […] voorhanden 

is, maar niet of zeer moeizaam beschikbaar komt. 

- Ja 

- Het is op gang, maar qua bewustwording mag nog wel toenemen 

- Nee. Niet alle gegevensuitwisselingen zijn in beeld en kunnen daarom niet beoor-

deeld/gemonitord worden. 

 

VNG 

16. Wat vindt u goed aan de huidige manieren die de VNG gebruikt om gemeenten/sa-

menwerkingsorganisaties te ondersteunen? 

- Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. 

- De VNG heeft Fora waar gemeenten elkaar kunnen treffen, waar de VNG antwoor-

den geeft, modelverordeningen e.d.  

- Behalve algemene uitingen merk ik geen ondersteuning vanuit de VNG. 

- Positieve ervaringen regio bijeenkomsten → kan eventueel meer informatie bevatten 

over privacy 

Andere overleggen 

- Positief over de bestaande modellen van de VNG 

o Voor privacybeleid/ privacyverklaring 

- De VNG heeft het Forum, er kan via Corsa vragen gesteld worden, modelverordenin-

gen, etc.  

- Ik vind het VNG Forum een mooie tool om op de hoogte te blijven van wat er leeft 

binnen andere overheidsorganisaties 
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17. Waar denkt u dat er nog verbetering mogelijk is voor de VNG met betrekking tot de 

ondersteuning van gemeenten/samenwerkingsorganisaties bij de uitwisseling van 

(belasting gerelateerde) gegevens? 

- De mogelijkheden van artikel 67, tweede lid, onder a AWR en Invorderingsweg 1990 

in stelling brengen. 

- Het voortouw (blijven) nemen op het gebied van voorlichting en informatievoorziening 

en vooral het voortouw blijven nemen met de ontwikkeling van ‘common ground’. 

- Ik zou graag extra informatie willen ontvangen over hoe de AP gemeenten wil contro-

leren op de digitale overheid en hoe gemeenten hierop inspringen en hoe de privacy 

van informatievoorziening zich verhoudt tot de fiscale geheimhoudingsplicht. 

- Graag meer duidelijkheid in de bestanden die de VNG uitbrengt. Hierbij mag meer 

praktische uitwerkingen in om situaties beter te begrijpen 

- Meer praktische hulp 

- Overzicht in de bestanden die we kunnen gebruiken van de VNG 

 → […] bedoeld hier mee dat er veel documenten zijn die de VNG beschikbaar stelt, 

maar dat deze niet altijd even gemakkelijk gevonden kunnen worden 

- Geen idee 

 

18. Welke aanpassingen denkt u dat er nodig zijn om de mogelijkheden die u benoemd 

heeft in uw vorige vraag te benutten? 

- Gemeenten moeten (als ze de WOZ niet meer zelf uitvoeren) de beschikking kunnen 

krijgen over de hele set WOZ-gegevens in het kader van onderzoek en beleidsvor-

ming in het kader van hun publieke taken. Het oordeel en de vastlegging daarvan on-

der welke condities, welke gegevens door wie, waarvoor en hoe lang gebruikt mogen 

worden, moet bij het college liggen en niet bij het bestuur van de uitvoeringsorganisa-

tie van de belastingen. Die organisatie is opgericht als verlengstuk van de gemeente, 

maar moet niet de gemeenten beknotten. 

- N.v.t. 

- Het eerste punt kan met enige regelmaat terugkomen in de nieuwsbrieven. Het an-

dere punt zit waarschijnlijk in de hoek van (een stevige) lobby. 

Ten slotte 

19. Heeft u nog andere opmerkingen, vragen of suggesties? 

- De VNG zou zich meer moeten inspannen voor praktische oplossingen 

- Nee 
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Bijlage 2: Onderdelen AVG 
In deze bijlage worden de beginselen, de rechtsgronden, de rechten van betrokkenen, de 

verwerker en verwerkingsverantwoordelijke en het onderdeel profilering toegelicht.  

Beginselen85 
Alle persoonsgegevens dienen: 

Rechtmatig, behoorlijk en transparant te zijn; 

Rechtmatigheid: De verwerking is noodzakelijk voor het bereiken van specifiek in 

de AVG genoemde doelen, dan wel is er toestemming gekre-

gen van de betrokkene 

Behoorlijkheid: De verwerking is netjes en verantwoord uitgevoerd 

Transparantie: Betrokkene moet kunnen weten wie zijn gegevens verwerkt, 

welke gegevens en dat in heldere taal 

Doelbindend te zijn; 

Voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden 

verzameld en moet verenigbaar zijn met het doel waarvoor het is verzameld. Voordat 

gegevens verwerkt gaan worden moet nagegaan worden waarom dit wordt gedaan. 

Dit kan worden vastgelegd (in bijvoorbeeld een verwerkingsregister).  Verwerkings-

doelen moeten concreet en te rechtvaardigen zijn (belangenafweging). 

Daarnaast mogen gegevens enkel voor het doel zelf of voor een verenigbaar doel 

worden gebruikt. 
 

Beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor het is verwerkt 

(minimale gegevensverwerking); 

De minimaal benodigde gegevens voor het doel zijn meteen ook de maximale toege-

stane hoeveelheid gegevens. Het is hierdoor niet toegestaan om meer gegevens te 

verwerken dan strikt noodzakelijk is voor het doel dat is afgesproken met de betrok-

kene. Overbodige gegevens moeten zo spoedig mogelijk gewist worden. 
 

Juist en actueel zijn; 

De persoonsgegevens moeten kloppen. Er is geen 100% accuratie vereist, maar er 

moet wel een afweging gemaakt worden hoe nauwkeurig en actueel de gegevens 

moeten zijn voor het doel waarvoor zij zijn gebruikt. 
 

Opslagbeperking; 

Opslagbeperking houdt in dat gegevens moeten worden bewaard in een vorm die het 

mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden 

waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is. 

De gegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig is voor het doel van de 

verwerking en wanneer de gegevens niet meer nodig zijn, moeten de gegevens ver-

wijderd of geanonimiseerd worden. 
 

Op grond van specifieke wetgeving moeten de gegevens soms langer bewaard blij-

ven dan strikt noodzakelijk is voor het doel (bv. fiscale bewaartermijn). Hiervoor staan 

uitzonderingen in de wet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
85 Art. 5 AVG 
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Integriteit en vertrouwelijkheid 

De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om, door middel van passende techni-

sche of organisatorische maatregelen, een passende beveiliging van de persoonsge-

gevens te waarborgen. Dit moet gedaan worden door middel van privacy by design 

en privacy by default.  

 

Rechtsgronden 

a. Toestemming 

Toestemming: Elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsui-

ting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige 

actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt. 
 

Vrij: De betrokkene moet daadwerkelijk de keuze hebben om te weigeren, 

zonder dat hier negatieve consequenties aan verbonden zijn.  

Specifiek en geïnformeerd: Betrokkene moet duidelijk weten waar de gege-

vens voor verwerkt gaan worden (doel) en wat er met de gegevens gaat ge-

beuren. 

Ondubbelzinnig: Er mag geen twijfel bestaan dat de betrokkene toestem-

ming heeft gegeven. Opt-out (vakje staat aangevinkt dat toestemming wordt 

gegeven) mag niet. Opt-in is de norm. (Voorbeeld hiervan zijn de cookies van 

websites). 

In afhankelijkheidssituaties kan toestemming niet als grondslag worden gebruikt. Er is 

dan sprake van een wanverhouding86. Dit geldt met name als de verwerkingsverant-

woordelijke een overheidsinstantie is. Dit maakt het onwaarschijnlijk dat de toestem-

ming in alle omstandigheden vrijelijk is verleend. Toestemming wordt daarom geacht 

niet vrijelijk te zijn verleend indien geen afzonderlijke toestemming kan worden gege-

ven voor verschillende verwerkingen ondanks het feit dat dit in het individuele geval 

passend is, of indien de uitvoering van een overeenkomst, daaronder begrepen het 

verlenen van een dienst, afhankelijk is van de toestemming ondanks het feit dat der-

gelijke toestemming niet noodzakelijk is voor die uitvoering.  

De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om aan te kunnen tonen dat de toestem-

ming vrijelijk en uit eigen wil is gedaan. De toestemming moet in duidelijke taal zijn 

geschreven. In de toestemming moet aangegeven worden waarvoor de betrokkene 

toestemming voor geeft. 
 

Bij het gericht aanbieden van internetdiensten (bijv. online spelletjes, sociale media 

e.d.) aan kinderen jonger dan 16 jaar moet de toestemming gegeven worden door 

de ouders of verzorgers. Dit is gelijk aan de leeftijd voor schuldaansprakelijkheid (art. 

6:162). 

De betrokkene moet het recht hebben om zijn toestemming weer in te trekken. Dit 

recht moet tegelijkertijd bij het vragen om toestemming aan de betrokkene worden 

uitgelegd. Intrekken moet net zo makkelijk gaan, als het geven van de toestemming. 

De gegevens die verwerkt zijn voor intrekking hoeven niet verwijderd te worden en 

als de toestemming ingetrokken wordt, kan de verwerking niet verder plaatsvinden 

met een beroep op één van de andere rechtsgronden die zijn gegeven. 

 
86 Overweging 43 AVG 
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b. Uitvoering van een overeenkomst 

De grondslag ‘Uitvoering van een overeenkomst’ maakt het mogelijk om persoonsge-

gevens te verwerken voor een overeenkomst. De betrokkene moet één van de par-

tijen zijn. Belangrijk is dat de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden zonder die 

persoonsgegevens (minimale gegevensverwerking).  
 

c. Wettelijke verplichting 

Er zijn wettelijke verplichtingen op basis waarbij persoonsgegevens wel verwerkt 

moeten worden. Deze grondslag moet berusten op een wettelijke grondslag waarin 

ook het doel van de verwerking staat. 

Overheidsinstanties waaraan ingevolge een wettelijke verplichting persoonsgegevens 

worden medegedeeld voor het vervullen van hun overheidstaak zoals belastingautori-

teiten (hieronder vallen bijvoorbeeld gemeenten en samenwerkingsverbanden), mo-

gen niet worden beschouwd als ontvangers indien zij persoonsgegevens ontvangen 

die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van taak van algemeen belang of een wette-

lijke verplichting. De verzoeken die door overheidsinstanties zijn gedaan moeten in 

ieder geval schriftelijk gemotiveerd en incidenteel zijn. Deze gegevens mogen geen 

volledig bestand vormen of resulteren in een bestand door het onderling combineren 

van gegevens. De verwerking van persoonsgegevens moet zich. 
 

De verwerking van de persoonsgegevens dienen noodzakelijk te zijn om aan een 

wettelijke verplichting te voldoen, maar de verwerking hiervoor hoeft niet specifiek in 

de wet te staan. Soms is deze verplichting in de wet ruimer geformuleerd. Het is dan 

aan de gemeenten of samenwerkingsverbanden om te bepalen of de verwerking 

noodzakelijk is om aan de verwerking te voldoen. Dit kan ook tot negatieve gevolgen 

hebben. Vereist is een voldoende precieze wettelijke grondslag.87 Dit houdt in dat bij-

voorbeeld de algemene taakstelling van een overheidsdienst niet in alle gevallen 

meer kan dienen als rechtsgrond voor gegevensverwerking.88 Dit betekent ook dat 

een wettelijk geregelde geheimhoudingsplicht voor gegevensverstrekking in de wet 

dient te staan. Deze dienen uitdrukkelijk en duidelijk in een wettelijk voorschrift te zijn 

neergelegd en dat het niet toelaatbaar is dat dat een dergelijke verplichting uitsluitend 

wordt afgeleid uit de totstandkomingsgeschiedenis van of de samenhang tussen wet-

telijke bepalingen of wordt verondersteld omwille van de effectiviteit van een wette-

lijke regeling.89 
 

Vanuit de wettelijke grondslag en de noodzaak voor de wettelijke taakuitoefening, 

moet het bestuursrechtelijk handelen in overeenstemming zijn met de algemene be-

ginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.90 Dit houdt in dat het doel van de ver-

werking in verhouding tot de inbreuk voor de personen van wie de gegevens worden 

verwerkt (proportionaliteit). De vraag is of de verwerking effectief en evenredig is. 

Vervolgens is de vraag of het doel ook op een andere manier bereikt worden waarbij 

de inbreuk op privacy minder is (subsidiariteit). Als bij één van beide eisen onvol-

doende beargumenteerd of het antwoord ‘nee’ is, mag de verwerking niet plaats vin-

den. 
 

 

 
87 Memorie van toelichting UAVG p.30 
88 HR 24 February 2017, ECLI:NL:2017:288 
89 ABRvS 3 February 2016, ECLI:NL:RVS:2016:253 
90 J. de Zeeuw, Informatieverstrekking door de fiscus. Ontheffing van de fiscale geheimhoudingsplicht in het 
licht van privacywetgeving, Registratiekamer,1999, p. 25; PHR-conclusie A-G Van Soest, 8 januari 1986, 
LJN:AW8125, BNB 1986/128 
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d. Vitaal belang 

Om de vitale belangen van een natuurlijk persoon te beschermen, moeten er soms 

persoonsgegevens verwerkt worden. Je mag persoonsgegevens verwerken als het 

noodzakelijk is om de vitale belangen van iemand te beschermen en de betrokkene 

fysiek of juridisch niet in staat is om toestemming te geven. 91 
 

Deze grondslag mag alleen als het niet op een andere grondslag kan worden geba-

seerd. 

Voorbeeld: verwerking persoonsgegevens van iemand die bewusteloos op straat is 

gevonden. Beroep op deze rechtsgrond komt slechts sporadisch voor. 
 

e. Publiekrechtelijke taak 

Deze grondslag maakt gegevensverwerking mogelijk voor zover deze noodzakelijk is 

voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het betreffende be-

stuursorgaan dan wel het bestuursorgaan aan wie de gegevens worden verstrekt. 

f. Gerechtvaardigd belang 

Wordt aanwezig geacht in het geval de betreffende verwerking noodzakelijk is om de 

reguliere bedrijfsactiviteiten goed (effectief en efficiënt) te kunnen verrichten. 

Altijd belangenafweging vereist tussen de belangen van de verantwoordelijke en de 

betrokkene(n), waarbij belangen van kinderen jonger dan 16 jaar en gevoelige gege-

vens extra zwaar wegen.  

Overheidsinstanties mogen geen beroep doen op de grondslag gerechtvaardigd be-

lang, tenzij het specifiek gaat om verwerking van gegevens voor de bedrijfsvoering 

zelf. 92 Echter, wanneer deze persoonsgegevens in combinatie worden verwerkt in het 

kader van het openbaar gezag of een taak van algemeen belang, dient een betrok-

kene niettemin bezwaar te kunnen maken tegen de verwerking van deze gegevens. 

De gemeente of samenwerkingsorganisatie moet dan als verwerkingsverantwoorde-

lijke kunnen aantonen dat de dwingende gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen 

dan de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene. 93 

 

B t/m f zijn noodzakelijkheidsgronden. De verwerking is alleen gerechtvaardigd als de ver-

werking noodzakelijk is voor de in de grondslagen benoemde doelen. Toch zitten er bij de 

verwerkingsgronden a. en f. voor gemeenten enkele kanttekeningen aan.  
 

  

 
91 Overweging 46 en 112 AVG 
92 Art 6 lid 1 laatste volzin 
93 Overweging. 47, 48 en 49 AVG 
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Rechten betrokkenen  
Recht op informatie over de verwerkingen 

De betrokkene dient op de hoogte gesteld te worden dat er een verwerking van de 

persoonsgegevens plaatsvindt en wat de doeleinden hiervan zijn. 

Het Uitgangspunt is dat de verwerkingsverantwoordelijke altijd de betrokkene moet 

informeren. Deze informatie moet in overeenstemming met de beginselen in een be-

knopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke 

en eenvoudige taal. Dit kan zowel schriftelijk als elektronisch. Vaak wordt gedaan via 

een verwerkingsregister. 
 

Er is geen informatieplicht wanneer de betrokkene al over de benodigde informatie 

beschikt (bijv. wanneer deze al naar de betrokkene zijn gemaild). 
 

Recht op inzage in zijn of haar gegevens 

Een betrokkene heeft recht om te gegevens die van hem worden verwerkt door de 

verantwoordelijke in te zien. Dit wordt ook wel het transparantiebeginsel genoemd. 

Art. 15 AVG bevat een opsomming van de informatie waarvoor het recht van inzage 

geldt.  

Inzageverzoeken mogen met redelijke tussenpozen worden gedaan, zodat de betrok-

kene zich op de hoogte van de verwerking kan stellen en de rechtmatigheid daarvan 

kan controleren. Het is verplicht om kosteloos een kopie van de gegevens te verstrek-

ken als de betrokkene hierom vraagt, dan wel toegang te verlenen tot de gegevens in 

een beveiligde omgeving. Het doel hiervan hoeft niet gegeven te worden. 

De organisatie mag het verzoek niet zomaar afwijzen. Er moeten voldoende beargu-

menteerd worden dat er een zorgvuldige afweging is gemaakt voor deze keuze. De 

AP geeft aan dat bij de volgende situaties het inzageverzoek (gedeeltelijk) geweigerd 

mag worden: 

• Herhaalde verzoeken 

Als een organisatie aan kan tonen dat het aantal verzoeken te regelmatig 

over korte termijnen. 

• Wettelijke uitzonderingen 

Een organisatie mag in bepaalde gevallen weigeren om inzage te verle-

nen. Voorbeelden hiervan staan beschreven in art. 41 van de UAVG. 

• Gedeeltelijke inzage 

De organisatie kan gedeeltelijke inzage weigeren. Bijvoorbeeld om infor-

matie in uw dossier af te schermen die over andere personen gaat. Dit 

recht mag namelijk niet ten koste gaan van de rechten en vrijheden van 

anderen. 

Het recht op correctie/rectificatie van de gegevens als deze niet lijkt te kloppen 

Als gegevens niet meer kloppen en/of onvolledig zijn heeft de betrokkene het recht 

om te verzoeken dat deze gegevens gecorrigeerd worden. De correctie dient direct 

plaats te vinden. Na de correctie is de verantwoordelijke verplicht om elke ontvanger 

van de gegevens te informeren over de correct, tenzij dit onmogelijk blijkt of een on-

evenredige inspanning vergt. 
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Het recht op verwijdering van de gegeven of het recht om vergeten te worden 

De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om de persoonsgegevens van de be-

trokkene te wissen zonder onredelijke vertraging als: 

• De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor 

zij zijn verzameld of verwerkt (opslagbeperkingsbeginsel); 

• De betrokkene zijn toestemming intrekt voor het verwerken in en dit is de 

enige grondslag waarop de verwerking berust of kan berusten (rechtmatig-

heidsbeginsel); 

• De persoonsgegevens verzameld zijn in verband met een rechtstreeks 

aanbod van internetdiensten aan een kind; 

• De betrokkene gegrond bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, of; 

• Als de persoonsgegevens onregelmatig verwerkt zijn. 

De betrokkene heeft het recht om verwijdering te eisen van haar gegevens, zowel di-

rect indirect naar de betrokkene herleidbaar.  
 

Behalve verwijdering van de gegevens uit de eigen systemen moet de verantwoorde-

lijke redelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om andere verwer-

kers die deze persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te brengen dat de 

betrokkene vergeten wil worden. Iedere koppeling naar een kopie of reproductie van 

de gegevens moeten gewist worden. 
 

Het recht op beperking van gegevensverwerking 

Het recht op beperking houdt in dat de betrokkene de mogelijkheid heeft om de ver-

werking van de PG tijdelijk ‘stil te laten zetten’ Dit houdt in dat de persoonsgegevens 

tijdelijk niet verwerkt of gewijzigd mogen worden. Gegevens mogen alleen nog wor-

den verwerkt met toestemming van de betrokkene, voor de instelling, uitoefening of 

onderbouwing van een rechtsvorering of ter bescherming van de rechten van ande-

ren of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de EU of een lidstaat. 
 

Dit recht wordt gebruikt als: 

• De juistheid van de gegevens wordt betwist door de betrokken. Deze peri-

ode van beperking stelt de verantwoordelijke in staat om de juistheid te con-

troleren. 

• De verwerking onrechtmatig is of lijkt en de betrokkene zich hierdoor verzet 

tegen het wissen van deze gegevens. In plaats daarvan verzoekt de betrok-

kene in om beperking van het gebruik van de gegevens. 

• De verwerkingsverantwoordelijke de gegevens niet meer nodig heeft voor 

de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de 

instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

• De betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking, in afwachting van het 

antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verantwoor-

delijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene. 
 

Onduidelijkheden kunnen beperkt worden met tags of labels dat de gegevensverwer-

king beperkt is. Andere mogelijkheden zijn de geselecteerde gegevens tijdelijk over-

brengen naar een ander verwerkingssysteem; geselecteerde gegevens voor gebrui-

kers tijdelijk niet beschikbaar maken of tijdelijk van de website halen. 
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Het recht op verzet tegen de gegevensverwerking 

De betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking 

van de persoonsgegevens. Het recht op verzet is hinderen de grondslagen ‘noodza-

kelijk voor een taak van algemeen belang of openbaar gezag’ of ‘het gerechtvaardigd 

belang’ van de verantwoordelijke. 

Als een betrokkene bezwaar maakt dient de verantwoordelijke de verwerkingen te 

stoppen, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden heeft die zwaarder wegen 

dan het belang van de betrokkene bij staking van de verwerking 

Het recht op de overdracht van de gegevens (dataportabiliteit) 

Het recht op dataportabiliteit houdt in dat de betrokkene het recht heeft om een kopie 

te krijgen van de persoonsgegevens die hij heeft verstrekt aan de verantwoordelijk. 

De kopie moet in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm worden 

verstrekt 

Het recht op dataportabiliteit geldt alleen voor verstrekte gegevens die geautomati-

seerd worden verwerkt op basis van de volgende grondslagen: 

• Toestemming 

• Uitvoering overeenkomst 

Onder verstrekte gegevens vallen ook gegevens die van de betrokkene worden geob-

serveerd (bijv. locatiegegevens), maar niet afgeleide gegevens (bijv. interpretaties of 

conclusies die op basis van de verstrekte gegevens zijn gemaakt). 

Het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming 

“Profilering”: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens 

waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een 

natuurlijk persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroeps-

prestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, 

betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen. 
 

Van geautomatiseerde besluitvorming of geautomatiseerde verwerking is sprake als 

persoonsgegevens worden gebruikt om tot een bepaalde beslissing te komen en 

deze beslissing is uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde verwerking van de ge-

gevens. 

Betrokkene heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een enkel op geauto-

matiseerde verwerking (waaronder profilering) gebaseerd besluit als dit: 

• Rechtsgevolgen voor hem heeft; of 

• Het hem anderszins in aanzienlijke mate treft. 

o Bijvoorbeeld o.b.v. een kredietwaardigheidsprofiel wordt geautomati-

seerd besloten om geen lening te verstrekken. 
 

Er is wel geautomatiseerde besluitvorming mogelijk: 

• Wanneer dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een 

overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke. 

• Wanneer de betrokkene zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. De 

verwerkingsverantwoordelijke is dan wel verplicht om passende maatregelen 

te nemen ter bescherming van de rechten van de betrokkene, tenminste: 

o Het recht op menselijke tussenkomst; 

o Het recht voor betrokkene om zijn standpunt kenbaar te maken; 

o Het recht om het besluit aan te vechten. 
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Daarnaast is geautomatiseerde besluitvorming mogelijk: 

• Wanneer dit is toegestaan bij EU of nationaal recht (niet geregeld voor profi-

lering, wel als het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplich-

ting die op de verantwoordelijke rust of noodzakelijk is voor de vervulling van 

een taak van algemeen belang in art. 40 UAVG).  

De overheid heeft hierdoor een opening gecreëerd om gebruik maken van 

geautomatiseerde besluitvorming, mits deze niet in strijd zijn met het EVRM, 

de subsidiariteits- en proportionaliteitseis en de beginselen. 

• Geldt niet voor bijzondere persoonsgegevens, tenzij uitdrukkelijke toestem-

ming van betrokkene of het gebruik noodzakelijk is met het oog op een 

zwaarwegend algemeen belang op grond van Unierecht of lidstatelijk recht. 

Het indienen van verzoeken voor deze rechten mogen niet onnodig bemoeilijkt worden en er 

moet zoveel mogelijk ondersteuning worden geboden. De verwerkingsverantwoordelijke 

dient elk verzoek honoreren, tenzij dit verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. Ook 

moet de verwerkingsverantwoordelijke in de uitoefening van deze rechten de betrokkene fa-

ciliteren. Hier mogen geen kosten voor in rekening worden gebracht.  
•  

De verwerkingsverantwoordelijke moet de identiteit van de betrokkene vaststellen voordat er 

gehoorgegeven wordt aan het verzoek. Daarnaast moet binnen één maand na ontvangst 

van het verzoek de VV de betrokkene informeren over de uitvoering van het verzoek. Het in-

formeren mag twee maanden extra duren als het gaat om veel of erg complexe verzoeken. 

De betrokkene moet hier wel tijdig en duidelijk over geïnformeerd worden. Alleen in uitzonde-

ringsgevallen hoeft de verwerkingsverantwoordelijke het verzoek niet te honoreren.94  
 

Als een betrokkene het niet eens is met de uitvoering van het verzoek of de weigering om 

aan het verzoek gehoor te geven dan kan de betrokkene drie dingen doen: Een verzoek in-

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens om te bemiddelden of te handhaven, naar de 

rechter om naleving af te dwingen of gebruik maken van een in een gedragscode opgeno-

men geschillenbeslechting. 

 

Om de identiteit van een persoon vast te stellen wordt gebruik gemaakt van gegevens die 

een unieke of persoonlijke relatie hebben tot die persoon. Dit zijn alle gegevens waaraan je 

denkt die horen bij een persoon. De AVG noemt daar enkele van bij naam, zoals naam en 

Identificatienummer (bijvoorbeeld BSN of paspoortnummer), locatiegegevens (zoals woon- 

en werkadres of GPS-locaties) of één of meer elementen die passen bij de bijzondere cate-

gorieën persoonsgegevens (zie hoofdstuk 6). 
 

Ook wanneer iemand hulp van derden nodig hebt en met redelijke middelen achter de identi-

teit van een persoon kunt komen, zijn het persoonsgegevens. Alleen wanneer de kosten en 

de tijd en beschikbare technologie te wensen over laten en het dus te veel tijd, geld en 

moeite zal kosten (in het algemeen) om een persoon te kunnen identificeren, is er geen 

sprake van een persoonsgegeven. Een kenteken is voor de gemiddelde Nederlander geen 

persoonsgegeven. Maar zonder al te veel tijd, geld en moeite is het voor de RvW wel een 

persoonsgegeven, dus is een kenteken in algemene zin een persoonsgegeven. Een persoon 

op een straatfoto is niet altijd zonder extreem veel tijd, geld en moeite te identificeren. Als het 

bijna onmogelijk is om iemand te identificeren, dan is het geen persoonsgegeven. 

 
 

 
94 Art 23 AVG jo artt. 40 t/m 47 UAVG 
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De schade die de betrokkene zegt geleden te hebben door een privacy-schending moet dan 

wel worden bewezen. Dit is voor de eiser niet gemakkelijk, omdat schade door schending 

van de privacy vaak lastig aan te duiden is. Wel erkent de AVG dat bepaalde schendingen 

van privacyrechten ook kan leiden tot immateriële schade. Dit geeft de betrokkene/eiser ex-

tra armslag in schadevergoedingszaken.  

De Raad van State geeft aan dat er volgens de AVG geen duidelijk is hoe de immateriële 

schade vastgesteld en berekend moet worden, maar dat hierbij nationaal recht van belang 

is.95 Inhoudelijk heeft de Afdeling beslist dat om voor schadevergoeding in aanmerking te ko-

men voldaan moet worden aan de eisen die art. 6:106 BW stelt. Dit houdt in dat er sprake 

moet zijn van aantasting van de eer of goede naam van de betrokkene of een andere aan-

tasting van persoon. 
 

Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijke 
Verwerkingsverantwoordelijke 

De AVG legt allerlei verplichtingen op aan organisaties wanneer zij verwerkingsverantwoor-

delijke zijn. Een verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijk persoon, overheidsinstantie of 

(afdeling van een) rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen 

van de verwerking vaststelt. 
 

Een gemeente is hiermee te beschouwen als verwerkingsverantwoordelijk wanneer deze het 

doel en de middelen van de verwerking vaststelt. Voor het vaststellen van dit doel kan bij-

voorbeeld een juridische bevoegdheid zijn vastgelegd. Dit geldt ook voor de verwerking en 

uitwisseling van (fiscale) gegevensuitwisseling. Er kunnen ook twee of meer partijen verwer-

kingsverantwoordelijk zijn. Dan moet samen het doel en middelen bepaald worden. In dit ge-

val moeten de verwerkingsverantwoordelijken vastleggen hoe zij de verplichtingen uit de 

AVG nakomen, tenzij dit al is vastgelegd in Europees of lidstatelijk recht. 

 

Naast dat verwerkingsverantwoordelijke(n) moeten kunnen aantonen dat zij de verordening 

naleven zijn die de volgende verplichtingen oplegt : 

• Registerplicht; 

• Functionaris gegevensbescherming aanstellen (voor gemeenten verplicht); 

• Gegevensbeschermingseffectenbeoordeling (GEB) opstellen wanneer dat nodig is; 

• Voorafgaande raadpleging met de AP houden; 

• Privacy by design & default toepassen; 

• Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen (Bijv. de 

richtlijn Bio) 

• Datalekken melden en een datalek incidentenregister bijhouden; 

• Afspraken met verwerkers maken. 
 

Verwerker 

In de AVG is, naast de verwerkingsverantwoordelijke, ook een andere partij belangrijk: de 

verwerker. Deze werd onder de WPB de bewerker genoemd. Een verwerker is een natuurlijk 

persoon, overheidsinstantie of (afdeling van een) rechtspersoon die ten behoeve van de ver-

werkingsverantwoordelijke persoonsgegevens uitvoert.  Vaak is er dan sprake van uitbeste-

ding van verwerkingen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. salarisadministraties en ICT-bedrijven 

die de systemen waarin de persoonsgegevens worden verwerkt beheren. Andere overheids-

organisaties kunnen ook optreden as verwerker. Hierbij kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer 

er bij mandaat bevoegdheden worden neergelegd. Een mandaat is een bevoegdheid om in 

naam van een bestuursorganen besluiten te nemen. 

 
95 ABRvS, 1 April 2020, ECLI:NL:RVS:2020:899, 201905087/1/A2, punt 21,26,27 en 41 
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Profilering 
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking waarbij aan de hand van per-

soonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëva-

lueerd. Aan de hand van profilering kan aan de hand van beroepsprestaties, economische 

situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie 

of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen. Profilering kan worden gebruikt om uitslui-

tend geautomatiseerde individuele beslissingen te maken. Een voorbeeld waar sprake van 

profilering is geweest is tijdens de toeslagenaffaire waarbij er selectieregels ingebouwd wa-

ren om potentiële toeslagenfraude te vinden en voorkomen. Onder deze affaire zijn ruim 

11.000 mensen gecontroleerd. 
 

Van geautomatiseerde besluitvorming of geautomatiseerde verwerking is sprake als per-

soonsgegevens worden gebruikt om tot een bepaalde beslissing te komen en deze beslis-

sing is uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde verwerking van de gegevens (lees: er is 

geen sprake van menselijke tussenkomst bij het nemen van het besluit). 
 

Profilering is enkel toegestaan wanneer er sprake is van een wettelijke grondslag. Bij het 

vaststellen van de grondslag voor profilering wordt er in de AVG onderscheid gemaakt tus-

sen profilering of basis van geautomatiseerde besluitvorming of profilering op zich. 
 

De betrokkene heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een enkel geautomati-

seerde verwerking gebaseerd besluit als dit rechtsgevolgen heeft of dit hem anderszins in 

aanzienlijke mate treft. 

Er is wel geautomatiseerde besluitvorming mogelijk wanneer dit noodzakelijk is voor de tot-

standkoming of uitvoering van een overeenkomst, wanneer de betrokkene uitdrukkelijke toe-

stemming heeft gegeven, of wanneer dit is toegestaan bij unierechtelijke of lidstaatrechtelijke 

bepalingen. Wel moeten bij deze uitzonderingen passende maatregelen getroffen worden 

om de privacy te kunnen garanderen. 
 

Bij een bestuursorgaan, zoals een gemeente, zijn de gebruikelijke waarborgen uit de AVG 

van toepassing, zoals het zorgvuldigheids- en evenredigheidsbeginsel en de mogelijkheid 

van de betrokkene om bezwaar te maken. 
 

Wanneer profilering is toegestaan bij EU of nationaal recht (niet geregeld voor profilering, wel 

als het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verantwoorde-

lijke rust of noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang in art. 40 

UAVG). De overheid heeft hierdoor een opening gecreëerd om gebruik maken van geauto-

matiseerde besluitvorming, mits deze niet in strijd zijn met het EVRM, de subsidiariteits- en 

proportionaliteitseis en de AVG zelf.96  

 

 
96 Rechtbank Den Haag, 5 Februari 2020,ECLI:NL: RBDHA:2020:865 
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Bijlage 3:  Stroomschema’s 

  

1. 

3. 

2. 
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4. 5. 

6. 

6. 

7. 
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Toelichtingen 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat er gemeenten enkel gebruik maken 

van de AVG, de AUVG en de Wet basisregistratiepersoonsgegevens Aan de hand van deze 

uitleg is deze stroomdiagram opgesteld. Voor de genummerde vakjes wordt de volgende toe-

lichting gegeven. 

1. Valt de uitwisseling onder een uitzonderingsregel van de geheimhoudingsplicht? 

Er zijn verschillende geheimhoudingsplichten. Hierbij horen ook verschillende uitzonde-

ringsregels. Onderstaande beslisbomen geven inzicht in de verstrekking van art. 67 AWR 

en art 40(a) Wet WOZ (Van Gassen, 2018, p.19-25). Voor een overzicht voor de wet 

WOB wordt verwezen naar het document ‘transparant bestuur 2016’ van de VNG (p.169 

e.v.). 

  
Informatieverzoek

.

Belastinginformatie

(art. 67 AWR).

Gaat het om informatie die 
naar een individuele 

belastingplichtige valt te 
traceren?

Ja? Is anonimisering of 
aggregeren van de informatie 

mogelijk?

Ja? Verstrekken.
Nee? Doet zich een 

uitzondering voor die in art. 
67 lid 2 AWR staat?

Belangenafweging? privacy 
en efficiency.

Geen belangenafweging. 
Verplicht verstrekken.

Wel een belangafweging. 
Geen ernstige inbreuk of 
onredelijk bezwarend? 

Verstrekken.

Wel een belangenafweging. 
Ernstige inbreuk of 

onredelijk bezwarend? Niet 
verstrekken.

Nee? Kan het college op 
grond van art. 67 lid 3 AWR 

een ontheffing verlenen?

Belangenafweging? Privacy 
en efficiency.

Wel een belangafweging. 
Geen ernstige inbreuk of 
onredelijk bezwarend? 

Verstrekken.

Wel een belangenafweging. 
Ernstige inbreuk of 

onredelijk bezwarend? Niet 
verstrekken.

Nee? Niet verstrekken.

Nee? Verstrekken.

WOB-informatie
WOZ-informatie: 

zie volgend schema.
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Informatieverzoek.

Belastinginformatie

(art. 67 AWR): zie 

vorig schema.
WOB-informatieWOZ-informatie

Waardegegeven.

Woning in de zin 
van de Gemw?

Woning

(art. 40a WOZ).

Ja? Verstrekken.

Niet-Woning

(art. 40 WOZ).

Gerechtvaardigd 
belang?

Nee? Niet 
verstrekken.

Ja? Verstrekken.

Taxatieverslag: Verzoekt 
degene te wiens aanzien 

een beschikking is 
genomen?

Nee? Niet 
verstrekken.

Ja? Verstrekken.

Nee? Niet 
verstrekken, tenzij 

uitzondering van art. 
40 lid 2 Wet WOZ.

Andere informatie dan het 
waardegegeven? 

Misschien op grond van 
art. 67 AWR verstrekken.

Afnemer: zie artt. 
37a t/m 37h WOZ.
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2. Is er sprake van uitwisseling van bijzondere categorieën persoonsgegevens? 

Onder bijzondere categorieën persoonsgegevens vallen de bijzondere en strafrechtelijke 

persoonsgegevens. Bij bijzondere persoonsgegevens wordt er in de AVG verwezen naar 

de volgende soorten gegevens: 

o Ras of etniciteit,  

o Religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen, 

o Het lidmaatschap van een vakbond,  

o Politieke opvattingen,  

o Genetische of biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie 

van een persoon en  

o De gegevens over de gezondheid of seksueel gedrag/ seksuele geaardheid 

  

3. Valt de uitwisseling onder één van de algemene of specifieke uitzonderingsgron-

den? 

Algemene uitzonderingsgronden  

Bijzondere persoonsgegevens  
(art. 9 lid 2 AVG) 

Strafrechtelijke persoonsgegevens 
(art. 10 AVG ) 

o Uitdrukkelijke toestemming; o Uitdrukkelijke toestemming; 
o Vitale belangen; o Vitale belangen; 
o Verwerkingen door instanties ac-

tief op politiek, levensbeschouwe-
lijk, godsdienstig of vakbondsge-
bied; 

o Verwerking in aanvulling op de 
verwerking van persoonsgegevens 
van strafrechtelijke aard; 

o Gegevens die kennelijk openbaar 
zijn gemaakt.  

o Instelling, uitoefening of onderbou-
wing van een rechtsvordering; 

o Instelling, uitoefening of onder-
bouwing van een rechtsvordering; 

o Door gerechten die handelen in 
het kader van hun rechtsbevoegd-
heid; 

o Volkenrechtelijke organisaties, zo-
als de VN of de EU;  

o Gegevens die kennelijk openbaar 
zijn gemaakt 

o Verwerking door de Autoriteit Per-
soonsgegevens of ombudsman; 

o Redenen van zwaarwegend alge-
meen belang 

o Verwerking in aanvulling op de 
verwerking van persoonsgege-
vens van strafrechtelijke aard; 

 

o Wetenschappelijk, historisch of 
statistische onderzoeken 

 

 

Specifieke uitzonderingen bijzondere persoonsgegevens (artt. 25 t/m 30 UAVG) 

o Ras of etniciteit,  

▪ Verwerking met het oog op identificatie van de betrokkene in het onvermijde-

lijk is om het gestelde doel te bereiken. 

▪ Verwerken mag als het doel is om personen van een bepaalde etnische of cul-

turele minderheidsgroep een bevoorrechte positie toe te kennen of feitelijke 

nadelen op te heffen (positieve discriminatie) 

o Religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen, 

▪ Verwerking van gegevens van religieuze of levensbeschouwelijke gegevens in 

het kader van geestelijke verzorging 
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o Het lidmaatschap van een vakbond,  

o Politieke opvattingen,  

▪ Verwerking waaruit politieke opvattingen blijken voor de vervulling van open-

bare functies 

o Genetische of biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van 

een persoon en  

▪ Genetische gegevens mogen alleen worden verwerkt als de betrokkene zelf 

de gegevens heeft verwerkt en als er een zwaarwegend geneeskundig belang 

is of de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onder-

zoek van groot algemeen belang 

▪ Het verbod op biometrische gegevens geldt niet al de verwerking noodzakelijk 

is voor authenticatie en beveiliging, mits dit niet ingaat tegen de proportionali-

teit- en subsidiariteitseisen. 

o De gegevens over de gezondheid / seksuele geaardheid zijn toegestaan  

▪ Door bestuursorganen, pensioenfondsen, werkgevers of instellingen die voor 

hen werkzaam zijn, voor zover de verwerking noodzakelijk is voor: 

• Een goede uitvoering van wettelijke voorschriften, pensioenregelingen 

of cao’s die voorzien in aanspraken die afhankelijk zijn van de gezond-

heidstoestand van betrokkene; of 

• De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtig-

den in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid 

▪ Door scholen wanneer dit noodzakelijk is voor de speciale begeleiding van 

leerlingen of het treffen van bijzondere voorzieningen in verband met hun ge-

zondheid. 

▪ Door reclasseringsinstellingen, bijzondere reclasseringsambtenaren, de Raad 

voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen in de zin van de 

Jeugdwet en specifiek aangewezen rechtspersonen in het kader van de 

Vreemdelingenwet 2000 als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de aan 

hen opgedragen wettelijke taken. Daarnaast mag de Minister deze gegevens 

verwerken voor zover dat noodzakelijk is in verband met de tenuitvoerlegging 

van vrijheidsbenemende maatregelen. 

▪ Door hulpverleners en instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of 

maatschappelijk dienstverlening, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor 

de goede behandeling of verzorging van de betrokkene of het beheer van de 

betreffende instelling of beroepspraktijk 

▪ Door verzekeraars en financiële dienstverlening die bemiddelen in verzekerin-

gen voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de beoordeling van het 

door de verzekeraar te verzekeren risico en de betrokkene geen bezwaar 

heeft gemaakt; of de uitvoering van verzekeringsovereenkomst dan wel het 

assisteren bij het beheer en de uitvoering van de verzekering 
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Specifieke uitzonderingen strafrechtelijke persoonsgegevens (artt. 31 t/m 33 UAVG) 

Verwerking van strafrechtelijke gegevens zijn wel toegestaan als: 

• Door verantwoordelijken die belast zijn met het strafrecht, of door de verantwoor-

delijken die de gegevens o.g.v. de Wet politiegegevens of de Wet Justitiële en 

strafvorderlijke gegevens hebben gekregen. 

• Verwerkingen door publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden van verantwoorde-

lijken of groepen van verantwoordelijken wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoer 

van hun taken en passende waarborgen zijn getroffen.  

• Door verantwoordelijke 

o Als dit nodig is voor de beoordeling van een verzoek van betrokkene om een 

beslissing over hem te nemen of aan hem een prestatie te leveren (bijv. scree-

ning in het kader van een sollicitatieprocedure) 

o Als dit nodig is ter bescherming van de eigen belangen, als strafbare feiten je-

gens hem zijn gepleegd of worden verwacht te zullen worden gepleegd (bijv. 

camerabeelden in het kader van beveiliging; openbaar maken beelden mag 

niet zomaar). 

• Ten behoeve van een derde: 

o Als de verantwoordelijke een vergunning heeft op grond van de Wet op de 

particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 

o Gegevens van medewerkers ten behoeve van een groepsmaatschappij 

o Als de verwerking noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen 

belang van een derde, passende waarborgen zijn getroffen en de AP een ver-

gunning heeft verleend voor de verwerking. 
 

4. Wettelijke verplichting 

o De grondslag van een wettelijke verplichting moet berusten op een wettelijke grond-

slag waarin ook het doel van de verwerking staat. 

▪ De verwerking hiervoor hoeft niet specifiek in de wet te staan. Soms is deze 

verplichting in de wet ruimer geformuleerd. Het is dan aan de gemeenten of 

samenwerkingsverbanden om te bepalen of de verwerking noodzakelijk is om 

aan de verwerking te voldoen 

o Wanneer gemeenten en samenwerkingsverbanden waaraan ingevolge een wette-

lijke verplichting persoonsgegevens worden medegedeeld voor het vervullen van 

hun overheidstaak mogen niet worden beschouwd als ontvangers indien zij per-

soonsgegevens ontvangen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van taak van al-

gemeen belang of een wettelijke verplichting.  

o Verzoeken die door gemeenten en samenwerkingsverbanden zijn gedaan moeten 

in ieder geval schriftelijk gemotiveerd en incidenteel zijn. Deze gegevens mogen 

geen volledig bestand vormen of resulteren in een bestand door het onderling com-

bineren van gegevens.  

o De verwerking moet voldoen aan de proportionaliteits- en subsidiariteitseis. 

▪ Proportionaliteitseis: Is de verwerking in verhouding tot de inbreuk voor de 

personen van wie de gegevens worden verwerkt (effectiviteit en evenredig-

heid). 

▪ Subsidiariteitseis: Kan de verwerking op een andere manier bereikt worden 

waarbij de inbreuk op privacy minder is. 
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5. Publiekrechtelijke taak 

Een publiekrechtelijke taak kan alleen indien en voor zover deze in specifieke wetgeving 

is neergelegd. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met de daarin gestipu-

leerde aard en omvang van de taak (doelgroep en doelstelling). Voorbeelden van pu-

bliekrechtelijke taken zijn: 

• Art. 5 van de Wet publieke gezondheid; 

• Art. 2.3.5, eerste lid WMO 2015; 

• Art. 2.11, eerste lid Jeugdwet; 

• Art. 53a, eerste lid Participatiewet; 

• Art. 3 eerste lid jo. Art. 8 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; 

• Art. 43c lid 1 onder c uitvoeringsregeling AWR 

 

6. Toestemming 

Toestemming: Elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting 

waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige ac-

tieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt. 

o In afhankelijkheidssituaties kan toestemming niet als grondslag worden ge-

bruikt. Er is dan sprake van een wanverhouding. Toestemming wordt daarom 

geacht niet vrijelijk te zijn verleend indien geen afzonderlijke toestemming kan 

worden gegeven voor verschillende verwerkingen ondanks het feit dat dit in 

het individuele geval passend is, of indien de uitvoering van een overeen-

komst, daaronder begrepen het verlenen van een dienst, afhankelijk is van de 

toestemming ondanks het feit dat dergelijke toestemming niet noodzakelijk is 

voor die uitvoering.  

o De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om aan te kunnen tonen dat de 

toestemming vrijelijk en uit eigen wil is gedaan. De toestemming moet in dui-

delijke taal zijn geschreven. In de toestemming moet aangegeven worden 

waarvoor de betrokkene toestemming voor geeft. De gegevens mogen alleen 

voor deze taken gebruikt worden 

o Kinderen jonger dan 16 jaar moet de toestemming gegeven worden door de 

ouders of verzorgers.  

o De betrokkene moet het recht hebben om zijn toestemming weer in te trek-

ken. Dit recht moet tegelijkertijd bij het vragen om toestemming aan de betrok-

kene worden uitgelegd. Intrekken moet net zo makkelijk gaan, als het geven 

van de toestemming 

 

7. Mag u op basis van de Wet Basisregistratie Personen (BRP) deze gegevens uitwis-

selen? 

Gegevens die in de basisregistratie personen staan, mogen alleen voor publiekrechtelijke 
taken gebruikt worden. In de Wet BRP en het bijbehorende besluit staan beschreven 
welke organisatie bevoegd zijn voor welke taken en de gegevens die hierbij nodig zijn. 
Hierin worden twee vormen van verstrekking onderscheden: 
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- Systematische verstrekking van gegevens. 
Een aantal organisaties ontvangt systematisch gegevens uit de Basisregistratie per-
sonen. Deze organisaties zijn aangesloten op de systemen van de BRP. Organisaties 
die systematisch gegevens willen ontvangen uit de BRP moeten daarvoor toestem-
ming vragen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

De volgende organisaties komen in aanmerking voor systematische aansluiting op de 
BRP. 

• Voor de goede vervulling van haar taken kunnen overheidsorganen systema-
tisch toegang krijgen tot gegevens uit de BRP 

• Organisatie met een belangrijke maatschappelijke taak kunnen in aanmerking 
komen voor gegevensverstrekking vanuit de BRP. 97 

• Voor de uitvoering van wetenschappelijk, statisch of historisch onderzoek kun-
nen bepaalde (onderzoeks)instellingen, zoals bijvoorbeeld academische zie-
kenhuizen, toegang krijgen tot de BRP. Hierbij moeten deze instellingen vol-
doen aan de criteria die zijn vermeld in art. 3.13 Wet BRP en art. 44 besluit 
BRP. Tevens zijn dit soort onderzoeken onder art. 24 UAVG uitgezonderd 
voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens. 
 

- Incidentele verstrekking van gegevens. 
Er is sprake van een incidentele verstrekking als er voor een specifiek, eenmalig doel 
informatie uit de BRP wordt opgevraagd. Organisaties of natuurlijke personen die in-
cidenteel gegevens willen ontvangen, kunnen daarvoor terecht bij de Nederlandse 
gemeenten of samenwerkingsverbanden. De gemeenten dienen in verordening vast 
te leggen onder welke voorwaarden ze welke betrokkene gegevens verstrekken. De 
volgende partijen kunnen vragen voor een incidentele verstrekking: 

• Iedere inwoner van Nederland kan in de gemeente waarin hij/zij woont vragen 
om de gegevens die over hem of haar in de basisregistratie zijn opgenomen. 
Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een uittreksel. 

• De gemeente kan zelf gegevens van haar inwoners uit de basisregistratie ge-
bruiken. Hierbij kan gedacht worden aan de uitvoering van taken die betrek-
king hebben op de gemeentelijke belastingheffing. Gemeenten zijn verplicht 
om dit vast te leggen in een gemeentelijke verordening.98 

• Nationale bestuursorganen, zoals de belastingdienst en de SVB, kunnen in 
specifieke situaties persoonsgegevens bij de gemeente aanvragen. Er mag 
niet meer gegevens ontvangen worden dan strikt noodzakelijk is voor de uit-
voering van deze taak (dataminimalisatie).99 

• Organisaties die op grond van gerechtelijke werkzaamheden gegevens uit de 
BRP moeten opvragen. Hierbij kan gedacht worden aan advocaten en curato-
ren. Dergelijke organisaties worden in de wet ‘verplichte derden’ genoemd. 
Art. 3.6 Wet BRP schrijft voor in welke situaties de verplichte derden gege-
vens kunnen krijgen. 

• Enkele organisaties met een gewichtig maatschappelijk belang komen in aan-
merking voor gegevensverstrekking uit de BRP100 

• Niet-commerciële instellingen en particulieren kunnen onder strenge voor-
waarden gegevens uit de BRP krijgen. Dit kan alleen als de gemeente deze 

 
97 Art 3.3 Wet BRP; bijlage 4 besluit BRP 
98 Art. 3.8 Wet BRP 
99 Art. 3.5 Wet BRP 
100 Art. 37 en 39 besluit BRP 
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partijen in een gemeentebesluit aanwijst als een ‘vrije derde’.101 Hierbij mag 
de gemeente enkel de volgende gegevens uitwisselen 

o Naam; 
o Geslacht; 
o Naam en naamgebruik van de (ex-) echtgenote of geregistreerde part-

ner 
o Adres; 
o Geboortegemeente; 
o Geboortedatum; 
o Datum van overlijden; 

 

 

 
101 Art. 3.9 Wet BRP 
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Bijlage 4: Lijst van gemeenschappelijke regelingen 
Samenwerkingsverband Samenwerkings-

vorm 
Bevoegdheids-
verkrijging 

Link 

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijn-
land 2018 

Openbaar lichaam Delegatie 
Mandaat 

https://almanak.overheid.nl/24966397/Gemeenschappelijke_Regeling_Be-
lastingsamenwerking_Gouwe-Rijnland  

Belastingsamenwerking gemeenten 
en hoogheemraadschap Utrecht 

Bedrijfsvoeringsor-
ganisatie 

Delegatie 
Mandaat 

https://almanak.overheid.nl/27841020/Gemeenschappelijke_regeling_Be-
lastingsamenwerking_gemeenten_en_hoogheemraadschap_Utrecht  

Belastingsamenwerking gemeenten 
en waterschappen 

Openbaar lichaam Delegatie 
Mandaat 

https://almanak.overheid.nl/23018293/Gemeenschappelijke_Regeling_Be-
lastingsamenwerking_Gemeenten_en_Waterschappen/#bevoegdheden  

Belastingsamenwerking SaBeWa 
Zeeland 

Openbaar lichaam Delegatie https://almanak.overheid.nl/26639060/Gemeenschappelijke_Regeling_Be-
lastingsamenwerking_SaBeWa_Zeeland  

Gemeentebelastingen Amstelland 
2018 

Regeling zonder 
maat 

Mandaat https://almanak.overheid.nl/27618168/Gemeenschappelijke_regeling_Ge-
meentebelastingen_Amstelland  

Gemeentebelastingen Kennemerland 
Zuid 2018 

Regeling zonder 
maat 

Mandaat https://almanak.overheid.nl/27965448/Gemeenschappelijke_regeling_Ge-
meentebelastingen_Kennemerland_Zuid_2018  

Gemeenschappelijke Regeling BSOB Openbaar lichaam Delegatie 
Mandaat 

https://almanak.overheid.nl/23018159/Gemeenschappelijke_Regeling_Be-
lastingsamenwerking_Oost-Brabant  

Gemeentelijk belastingkantoor Twente Openbaar lichaam Delegatie 
Mandaat 

https://almanak.overheid.nl/24511547/Gemeenschappelijke_Regeling_Ge-
meentelijk_Belastingkantoor_Twente  

Gemeentelijke belastingen bollen-
streek 

Regeling zonder 
meer 

Delegatie https://almanak.overheid.nl/24077711/Gemeenschappelijke_Regeling_Ge-
meentelijke_Belastingen_Bollenstreek#grondslagen  

Gemeenschappelijk belastingkantoor 
Lococensus-Tricijn 2016 

Openbaar lichaam Delegatie https://almanak.overheid.nl/24566519/Gemeenschappelijke_regeling_Ge-
meenschappelijk_belastingkantoor_Lococensus-Tricijn_2016  

Noordelijk belastingkantoor Bedrijfsvoeringsor-
ganisatie 

Delegatie https://almanak.overheid.nl/25038175/Gemeenschappelijke_rege-
ling_Noordelijk_Belastingkantoor  

Regionale Belasting Groep Openbaar lichaam Delegatie 
Mandaat 

https://almanak.overheid.nl/23825729/Gemeenschappelijke_regeling_Re-
gionale_Belasting_Groep  

SWW-gemeenten Bedrijfsvoeringsor-
ganisatie  

Delegatie https://almanak.overheid.nl/25286020/Gemeenschappelijke_regeling_Be-
lastingsamenwerking_SWW-gemeenten  

Tribuut belastingsamenwerking Bedrijfsvoeringsor-
ganisatie   

Delegatie https://almanak.overheid.nl/28148883/Gemeenschappelijke_Regeling_Tri-
buut_belastingsamenwerking  

 

https://almanak.overheid.nl/24966397/Gemeenschappelijke_Regeling_Belastingsamenwerking_Gouwe-Rijnland
https://almanak.overheid.nl/24966397/Gemeenschappelijke_Regeling_Belastingsamenwerking_Gouwe-Rijnland
https://almanak.overheid.nl/27841020/Gemeenschappelijke_regeling_Belastingsamenwerking_gemeenten_en_hoogheemraadschap_Utrecht
https://almanak.overheid.nl/27841020/Gemeenschappelijke_regeling_Belastingsamenwerking_gemeenten_en_hoogheemraadschap_Utrecht
https://almanak.overheid.nl/23018293/Gemeenschappelijke_Regeling_Belastingsamenwerking_Gemeenten_en_Waterschappen/#bevoegdheden
https://almanak.overheid.nl/23018293/Gemeenschappelijke_Regeling_Belastingsamenwerking_Gemeenten_en_Waterschappen/#bevoegdheden
https://almanak.overheid.nl/26639060/Gemeenschappelijke_Regeling_Belastingsamenwerking_SaBeWa_Zeeland
https://almanak.overheid.nl/26639060/Gemeenschappelijke_Regeling_Belastingsamenwerking_SaBeWa_Zeeland
https://almanak.overheid.nl/27618168/Gemeenschappelijke_regeling_Gemeentebelastingen_Amstelland
https://almanak.overheid.nl/27618168/Gemeenschappelijke_regeling_Gemeentebelastingen_Amstelland
https://almanak.overheid.nl/27965448/Gemeenschappelijke_regeling_Gemeentebelastingen_Kennemerland_Zuid_2018
https://almanak.overheid.nl/27965448/Gemeenschappelijke_regeling_Gemeentebelastingen_Kennemerland_Zuid_2018
https://almanak.overheid.nl/23018159/Gemeenschappelijke_Regeling_Belastingsamenwerking_Oost-Brabant
https://almanak.overheid.nl/23018159/Gemeenschappelijke_Regeling_Belastingsamenwerking_Oost-Brabant
https://almanak.overheid.nl/24511547/Gemeenschappelijke_Regeling_Gemeentelijk_Belastingkantoor_Twente
https://almanak.overheid.nl/24511547/Gemeenschappelijke_Regeling_Gemeentelijk_Belastingkantoor_Twente
https://almanak.overheid.nl/24077711/Gemeenschappelijke_Regeling_Gemeentelijke_Belastingen_Bollenstreek#grondslagen
https://almanak.overheid.nl/24077711/Gemeenschappelijke_Regeling_Gemeentelijke_Belastingen_Bollenstreek#grondslagen
https://almanak.overheid.nl/24566519/Gemeenschappelijke_regeling_Gemeenschappelijk_belastingkantoor_Lococensus-Tricijn_2016
https://almanak.overheid.nl/24566519/Gemeenschappelijke_regeling_Gemeenschappelijk_belastingkantoor_Lococensus-Tricijn_2016
https://almanak.overheid.nl/25038175/Gemeenschappelijke_regeling_Noordelijk_Belastingkantoor
https://almanak.overheid.nl/25038175/Gemeenschappelijke_regeling_Noordelijk_Belastingkantoor
https://almanak.overheid.nl/23825729/Gemeenschappelijke_regeling_Regionale_Belasting_Groep
https://almanak.overheid.nl/23825729/Gemeenschappelijke_regeling_Regionale_Belasting_Groep
https://almanak.overheid.nl/25286020/Gemeenschappelijke_regeling_Belastingsamenwerking_SWW-gemeenten
https://almanak.overheid.nl/25286020/Gemeenschappelijke_regeling_Belastingsamenwerking_SWW-gemeenten
https://almanak.overheid.nl/28148883/Gemeenschappelijke_Regeling_Tribuut_belastingsamenwerking
https://almanak.overheid.nl/28148883/Gemeenschappelijke_Regeling_Tribuut_belastingsamenwerking


76 
 

Bijlage 5:  Concept aanvraagformulier/verzoek tot uitwisseling van fiscale ge-

gevens 
 

Naam gemeente:  

Naam aanvrager:  

                 Functie:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

 

1. Bovengenoemde vraagt gegevens die bedoeld zijn voor: 

☐  de afvalstoffenheffing, bedoeld in art. 15.33 Wet milieubeheer; 

☐  de Bedrijfsinvesteringszone, bedoeld in art. 1 lid 1 Wet op BI-Zones; 

☐  de forensenbelasting, bedoeld in art 223 Gemw; 

☐  de hondenbelasting, bedoeld in art. 226 Gemw; 

☐  de leges, bedoeld in art. 229 Gemw; 

☐  de lijkbezorgingsrechten, bedoeld in art. 229 Gemw; 

☐  de kadegelden en scheepsvaartrechten, bedoeld in art. 229 Gemw; 

☐  de marktgelden, bedoeld in art. 229 Gemw; 

☐  de onroerende zaakbelasting, bedoeld in art. 220 Gemw 

☐  de parkeerbelasting, bedoeld in art. 225 Gemw; 

☐  de precariobelasting, bedoeld in art. 228 Gemw; 

☐  de reclamebelasting, bedoeld in art. 227 Gemw; 

☐  de rioolheffing, bedoeld in art. 228a Gemw; 

☐ de roerende zaakbelasting, bedoeld in art. 221 Gemw; 

☐  de toeristenbelasting, bedoeld in art. 228a Gemw; 
 

2. De volgende gegevens worden gevraagd ter uitwisseling102 

 

3. Bovengenoemde verzoekt de gegevens : 

☐  voor een wettelijke verplichting (ga door naar vraag 5);  

☐ voor een publiekrechtelijke taak (ga door naar vraag 6); 

☐ voor de uitvoering van een WOB-verzoek (voeg het WOB-verzoek in de bijlage) 

☐ voor de uitvoering van de taken van het College B&W of de gemeenteraad 

(Voeg als bijlage het document toe waarin staat dat het college of de raad om deze informatie 

verzoekt) 

☐ op grond van een overeenkomst (voeg de overeenkomst als bijlage toe); 

☐ voor onderzoek naar een BIZ (voeg in de bijlage het verzoek tot een BIZ toe); 

☐  andere reden, namelijk:  

 
102Voor en lijst van de mogelijke gegevens wordt u verwezen naar bijlage 2 en 3 van het besluit BRP van uw ge-
meente voor de gegevenssets gemeentelijke belastingen en Wet WOZ op verzoek  

Contactgegevens: 

[naam contactpersoon SWV] 

[naam FG] 

Telefoon: [0123456789] 

[Mail FG of contactpersoon] 

[website] 
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4. Wie is de uiteindelijke belanghebbende (ultimate benificial owner of UBO): 

☐ Het college van Burgermeester en wethouders 

☐ De gemeenteraad 

☐ De afdeling [vul hier de afdelingsnaam in] 

☐ Heffingsambtenaar 

☐ De commissie  [vul hier de commissienaam 
in] 

☐ Wethouder 

☐ Burgermeester 

☐ Anders namelijk: 

 

 

 
 

5. Op grond van een wettelijke verplichting tot bekendmaking zijn gegevens nodig voor 

 Verplichting Artikel 

☐ gegevens aan (mede-)belanghebbende m.b.t. de aanslag of de beschik-
king voor zover deze gegevens voor het instellen van beroep of het ma-
ken van bezwaar redelijkerwijs van belang kunnen worden geacht. 

26a -3 AWR 

☐ de verstrekkingen aan de belastingdienst ter uitvoering van belastingwet 55 AWR 

☐ mededelingen t.b.v. WOZ-beschikkingen aan afnemers. 24 -3 WOZ 

☐ mededelingen t.b.v. wijzigingen n.a.v. bezwaar/beroep/ambtshalve aan 
afnemers. 

29 -1b & 3 WOZ 

☐ de verstrekking van waterschepgegevens t.b.v de juiste uitvoering van 
de Wet WOZ. 

32 WOZ 

☐ de gegevensuitwisseling tussen gemeenten t.b.v. de uitvoering van de 
Wet WOZ. 

32a WOZ 

☐ de uitwisseling van geregistreerde gegevens van onroerende zaken aan 
afnemers. 

37b WOZ 

☐ Het verstrekken van waardegegeven aan ander indien gerechtvaardigd 
belang. 

8 BkgWOZ 

☐ onderbouwing waarde aan beschikte belanghebbende. 40 -1 WOZ 

☐ de levering van waardegegevens onroerende zaken aan het CBS. 40 -2 WOZ 

☐ de verstrekking van inlichtingen aan de raad, tenzij i.s.m. openbaar be-
lang. 

2 Regeling be-
lastingcapaciteit 
2011 

☐ de informatieverstrekking aan aansprakelijkgestelde (op zaak betrekking 
hebbende stukken en stukken van belang voor bezwaar/beroep. 

169 -1 & 2 Gemw  

☐ Gegevensverstrekking aan belastingschuldige of belanghebbende derde 
omtrent beslag roerende zaken. 

14.2.20 Leid-
raad  
invordering gb 

☐ Gegevensverstrekking over belastingschuldige i.k.v. verlenen van steun-
vordering en faillissementsaanvraag. 

73.4.8 Leidraad  
invordering gb 

☐ wettelijk verplichting om gegevens te verstrekken aan andere instanties, 
zoals bijvoorbeeld bij een strafrechtelijk onderzoek. 

162 sr 

☐ Anders namelijk:  
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6. Op grond van een publiekrechtelijke taak zijn gegevens nodig: 
 

☐ ten behoeve van de vaststelling van en controle op betalingen van werkloosheidsuitkerin-
gen op grond van gemeentelijke verordeningen; 

 

☐ over het inkomen van voormalige ambtsdragers over een bepaalde periode ten behoeve 
van de uitvoering van de wachtgeldregeling op basis van de Algemene pensioenwet poli-
tieke ambtsdragers; 

 

☐ gegevens over uit te betalen voorlopige teruggaven inkomstenbelasting wegens toege-
kende heffingskortingen ten behoeve van de inning van gemeentelijke belastingen; 

 

☐ over de bewoning van een eigen woning ten behoeve van het tegengaan van permanente 
bewoning van recreatiewoningen; 

 

☐ ten behoeve van de uitvoering en handhaving van het gemeentelijke ontheffingenbeleid in-
rijverbod milieuzones; 

 

☐ ten behoeve van het innen van openstaande gemeentelijke belastingschulden van de over-
ledene; 

 

☐ die van belang kunnen zijn voor vergunningverlening en het houden van toezicht in het ka-
der van de Wet milieubeheer; 

 

☐ Anders namelijk:  

 

 

 

 

 

 

 

ONDERTEKENING DOOR AANVRAGER 

☐ De aanvrager verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. 

 

[Plaats gemeentehuis] ,20 juli 2020 

X

  

 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002691&g=2020-06-07&z=2020-06-07
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002691&g=2020-06-07&z=2020-06-07
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&g=2020-06-07&z=2020-06-07
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Bijlage 6:  Uitwerking risicoklassen 
Risicoklasse 0 persoonsgegevens (publiek niveau)  

Hier gaat het om openbare persoonsgegevens waarvan algemeen aanvaard is dat 
deze geen risico opleveren voor de betrokkene tijdens het beoogde gebruik.  
De persoonsgegevens hoeven niet beter beveiligd te worden dan gebruikelijk is om 
toereikende kwaliteit hiervan te waarborgen. Als gevolg van de wetgeving hoeven 
hierbij geen extra eisen gesteld aan de privacy en beveiliging van deze gegevens.  
 

Voorbeelden: 

• Telefoonboeken 

• Brochures 

• Publieke internetsites 

• ((lokale) overheids-) documenten die voor het publiek toegankelijk zijn. 

• Etc. 
 

Privacy niveau: geen 
 

Risicoklasse I-persoonsgegevens (basis)  

Er is sprake van een beperkt aantal (niet-bijzondere) persoonsgegevens per individu. 
Er is sprake van één type vastlegging. De risico’s van de betrokkene bij verlies, onbe-
voegd of onzorgvuldig handelen van de persoonsgegevens zijn zodanig dat stan-
daard (informatie) beveiligingsmaatregelen toereikend zullen zijn. 
 
Voorbeelden: 

• Arbeidsrelaties 

• Klantrelaties 

• Overeenkomstige relaties tussen de betrokkene en de gemeente/ samenwer-
kingsverband 

 

Een kanttekening wordt dat het lidmaatschap van bijvoorbeeld de vakbond informatie 
kan bevatten over een bepaalde natuurlijk persoon. Indien dit gegevens zijn die val-
len on de categorie bijzondere persoonsgegeven, dan dient de beveiliging en de pri-
vacy van deze gegevens ten minste te worden ondergebracht in risicoklasse II. 
 

Privacy niveau: laag 
 

Risicoklasse II persoonsgegevens (verhoogd risico)  

Er worden persoonsgegevens gebruikt die door hun aard bijzonder gevoelig zijn wat 
betreft de grondrechten en fundamentele vrijheden van een individuen. Bij verlies, on-
bevoegde of onzorgvuldige verwerking van deze gegevens is sprake van extra nega-
tieve gevolgen voor de betrokkene. De te nemen (informatie)beveiliging moet hier-
door voldoen aan hogere normen dan het basisniveau.  
 

In deze risicoklasse vallen bijvoorbeeld verwerkingen die voldoen aan één van de 
volgende beschrijvingen: 

• De verwerking van zogenoemde bijzondere persoonsgegevens, conform artt. 
9 en 10 AVG. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op  

o Ras of etniciteit; 

o Religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen; 

o Het lidmaatschap van een vakbond; 

o Politieke opvattingen;  

o Genetische of biometrische gegevens met het oog op de unieke identi-

ficatie van een persoon, en; 

o De gegevens over de gezondheid of seksueel gedrag/ seksuele ge-

aardheid. 
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• De verwerking van gegevens over de persoonlijke of economische situatie 

van een betrokkene (in het bank- en verzekeringswezen). 

• De gegevens die bij handelsinformatiebureaus worden verwerkt voor krediet-

informatie en schuldsanering. 

• De gegevens die worden verwerkt hebben betrekking op grote delen van de 

bevolking en/of impact hebben van op zich onschuldige gegevens over een 

groot aantal betrokkenen. 

• Alle verwerking die met het voorstaande vergelijkbaar kunnen zijn.  

 
Soms moet de verwerking van deze gegevens vanwege een hoge gevoeligheids-
graad in het maatschappelijk verkeer, door bijvoorbeeld een pandemie, onderge-
bracht worden in risicoklasse III. 
 

Privacy niveau: substantieel 
 
Risicoklasse III persoonsgegevens (hoog risico)  

Bij verwerking van meerdere (verzameling) van gewone en bijzondere persoonsgege-
vens een dermate vergroot risico voor de betrokkene opleveren dat het gerechtvaar-
digd is om deze verwerking in deze risicoklasse te plaatsen. De maatregelen om de 
beveiliging en privacy te garanderen moeten voldoen aan de hoogst mogelijke nor-
men. 
De verwerkingen van persoonsgegevens die onder deze risicoklassen vallen zijn bij-
voorbeeld: 

• Gegevens van opsporingsdiensten gebruikt,  

• Gegevens uit DNA-databanken,  

• Gegevens waar een bijzondere en wettelijk bepaalde, geheimhoudingsplicht 
op rust (bijvoorbeeld art. 67 AWR, art. 2:5 AWB en art. 10 WOB) 

• Gegevens die onder het beroepsgeheim vallen (zoals medische gegevens).  
 
Privacy niveau: hoog 
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Markering van persoonsgegevens 
In relatie tot de indeling van persoonsgegevens in risicoklassen kan ook gebruik worden ge-
maakt van gegevensmarkering. Markering is het aangeven van risicoklassen die van toepas-
sing zijn op de persoonsgegevens van een specifieke gegevensdrager. De gegevensdrager 
wordt dus, indien dit technisch mogelijk is, voorzien van een (redelijkerwijs zichtbaar) ken-
merk dat aangeeft hoe de persoonsgegevens bij de drager behandeld dienen te worden 
Gegevensdragers zijn alle media waarin of waarop persoonsgegevens kunnen worden vast-
gelegd. Hierbij kan gedacht worden aan cd-roms, usb-sticks, rapporten of papier dossiers. 
 
De functie van markering is dat de risicoklasse van de persoonsgegevens direct zichtbaar 
zijn. Hierop dienen de maatregelen voor het bewaren en gebruik van de gegevensdragers te 
worden afgestemd. De richtlijn is dat de markering tot en met risicoklasse II optioneel en bij 
risicoklasse III noodzakelijk is. In de tabel hieronder staat een voorbeeld: 

 
 Tabel 1: rubricering zoals gehanteerd wordt door de Nationale politie. Aangepast voor gebruik voor gemeenten 

 

 

 

(Semi-)openbare ge-
gevens 
 
 
GROENE gegevens 

De gegevens hebben betrekking tot de werkzaamheden die de gemeente uitvoert. 
Toegang door niet-gerechtigden kan niet of nauwelijks leiden tot nadeel aan de 
gemeente  
 
Nadere duiding: Door niet gerechtigde toegang kan de privacy van personen niet 
of nauwelijks worden geschonden en/of de gevolgen voor de gemeente en haar 
dienstverlening zijn relatief makkelijk te herstellen. 

Interne gegevens 
 
 
GELE gegevens 

De gegevens hebben betrekking tot de werkzaamheden die de gemeente uitvoert. 
Toegang door niet-gerechtigden kan leiden tot nadeel aan de gemeente, keten-
partners, partners en de dienstverlening. 
 
Nadere duiding: Door niet gerechtigde toegang kan de privacy van personen wor-
den geschonden en/of de gevolgen voor de gemeente en haar dienstverlening zijn 
lastig te herstellen . 

Zeer vertrouwelijke 
gegevens 
 
 
RODE gegevens 

De gegevens hebben betrekking tot de werkzaamheden die de gemeente uitvoert. 
Toegang door niet-gerechtigden kan leiden tot nadeel aan de gemeente, keten-
partners, partners en de dienstverlening.  
Inzage door niet-gerechtigden kan leiden tot schade aan lopende wetsvoorstellen 
of gemeentebesluiten. 
 
Nadere duiding: Door niet gerechtigde toegang is de uitoefening van de dienst-
verlening nauwelijks te herstellen 

Geheime gegevens 
 
 
PAARSE gegevens 

De gegevens hebben betrekking tot de werkzaamheden die de gemeente uitvoert. 
Toegang door niet-gerechtigden kan leiden tot nadeel aan de gemeente, keten-
partners, partners en de dienstverlening.  
Inzage door niet-gerechtigden kan leiden tot schade aan lopende wetsvoorstellen 
of gemeentebesluiten, inbreuken op de rechtsorde en kan schade toebrengen aan 
het staatsbelang. 
 
Nadere duiding: Door niet gerechtigde toegang is de uitoefening van taken on-
herstelbaar zijn 


