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Bij brief van 19 oktober 2000 heeft u de Registratiekamer om advies gevraagd over 
artikel 16 van de concept-AMvB Uitvoeringsbesluit Inkomstenbelasting 2001 en de 
artikelen 43a en 43b van de concept-Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake 
rijksbelastingen. De Registratiekamer voldoet hierbij gaarne aan uw verzoek. 
 
In de betreffende bepalingen wordt de bij wet voorziene uitbreiding van de 
renseigneringsverplichtingen nader uitgewerkt. Als gevolg van deze uitbreiding dienen 
bepaalde administratieplichtigen eigener beweging gegevens en inlichtingen aan de 
rijksbelastingdienst te verstrekken ten behoeve van de belastingheffing over het 
inkomen van degene op wie die gegevens en inlichtingen betrekking hebben. De 
gegevens en inlichtingen dienen te zijn voorzien van sociaal-fiscaal nummers. De 
regeling doelt op informatie over bancaire producten en verzekeringsproducten. 
 
De wettelijke basis wordt gevormd door de artikelen 53, tweede en derde lid, 47b, 
tweede lid, en 52a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en artikel 10.8 
Wet Inkomstenbelasting 2001. Deze artikelen zijn opgenomen in de Wet van 11 mei 
2000 tot vaststelling van de Wet inkomstenbelasting 2001(belastingherziening 2001) en 
de Wet van 11 mei 2000 tot vaststelling van  de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 
2001, en treden met ingang van 1 januari 2001 in werking.  
 
In artikel 16 Uitvoeringsbesluit IB 2001 wordt geregeld welke administratieplichtigen 
en welke gegevens en inlichtingen onder de renseigneringsplicht vallen. De opsomming 
van de te verstrekken gegevens en inlichtingen komt in grote lijnen overeen met de in 
de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot vaststelling van de Invoeringswet 
Wet inkomstenbelasting 2001 opgenomen opsomming. In de Uitvoeringsregeling 
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Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt onder andere geregeld op welke wijze en 
op welk moment de aangewezen administratieplichtige de relevante gegevens en 
inlichtingen moet verstrekken, alsmede de bewaartermijn van het in de administratie op 
te nemen sofi-nummer en afschrift van het identiteitsbewijs. 
 
De Registratiekamer richt zich - overeenkomstig haar wettelijke taak - op de gevolgen 
van deze wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Vanuit deze 
invalshoek bezien dienen de bepalingen te voldoen aan artikel 8 EVRM alsmede aan de 
Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) waarvan de verwachting is dat deze begin 
2001 in werking zal treden. Deze wet geeft uitvoering aan Richtlijn 95/46/EG. De 
verwerking van persoonsgegevens in het kader van de renseigneringsverplichting wordt 
integraal door deze richtlijn bestreken. 
 
Na bestudering van de voorgelegde conceptregelingen tegen de achtergrond van hun 
formeel-wettelijke basis heeft de Registratiekamer geen aanleiding tot opmerkingen 
over de aan haar voorgelegde conceptbepalingen. Wel wil zij het volgende opmerken. 
De onderhavige regelingen zijn een neerslag van beslissingen die zijn genomen in het 
kader van de Wet Inkomstenbelasting 2001. De beslissingen die in dat stadium zijn 
genomen, hebben vergaande consequenties op het terrein van de verwerking van 
persoonsgegevens. Dit ondanks de omstandigheid dat het hierbij slechts een onderdeel 
betreft van een ingrijpende belastingherziening. Opgevallen is dat dit onderwerp tijdens 
de parlementaire behandeling slechts summier is toegelicht. Er is gelet op de volledige 
betekenis van de ontwikkeling die zich aftekent voor de informatiepositie van de burger 
slechts beperkt aandacht aan geschonken en bepaalde aspecten zijn niet aan de orde 
gesteld.  
 
De Registratiekamer betreurt het dat het wetsvoorstel niet voor advies aan haar is 
voorgelegd, hoewel zulks naar haar oordeel voor de hand had gelegen gelet op artikel 
28, tweede lid, van de geldende Richtlijn 95/46/EG. Deze bepaling wordt 
geïmplementeerd door artikel 51, tweede lid, van de WBP waarin is bepaald dat het 
College bescherming persoonsgegevens om advies wordt gevraagd over voorstellen van 
wet en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur die geheel of voor een 
belangrijk deel betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens.  
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De Registratiekamer heeft in februari 1998 de Achtergrondstudie Informatiegaring door 
de fiscus - privacybescherming bij derdenonderzoeken uitgebracht. In deze publicatie is 
de Registratiekamer ingegaan op de privacy-aspecten die bij renseigneringen aan de 
fiscus aan de orde zijn, en heeft daarbij ook aanbevelingen gedaan.  
 
De Registratiekamer dringt er op aan dat de hand wordt gehouden aan het vragen van 
advies over wettelijke regelingen die zich daarvoor lenen. De conclusies uit de 
achtergrondstudie zijn door de uitbreiding van de renseigneringsverplichting alleen 
maar relevanter geworden. De Registratiekamer hecht er aan te weten hoe aan deze 
conclusies uitvoering wordt gegeven. Ik zal graag met u overleggen over hoe in het 
belang van de waarborging van de bescherming van persoonsgegevens in de toekomst 
de adviestaak van de Registratiekamer, c.q. het College bescherming persoonsgegevens 
beter tot zijn recht kan komen. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
mr. P.J. Hustinx 
voorzitter 


