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AB 2022/173

HOF VAN JUSTITIE VAN DE  EUROPESE UNIE
24 februari 2022, nr. c175/20
(E. Regan, k. Lenaerts, c. Lycourgos, I. Jarukaitis, 
M. Ilešič)
m.nt. L.E.c. Neve*

Art. 4, 5, 6, 23 Verordening (EU) 2016/679 (AVG)

VN 2022/13.19
VN Vandaag 2022/485
EcLI:EU:c:2021:690
EcLI:EU:c:2022:124

Het verzamelen van informatie die een aan-
zienlijke hoeveelheid per soons ge ge vens in-
houdt waartoe de belastingautoriteit van een 
lidstaat overgaat bij een marktdeelnemer is 
on der wor pen aan de vereisten van de AVG, in 
het bij zon der die van artikel 5, lid 1.

Het verzamelen, door de belastingautoriteit van een 
lidstaat, van per soons ge ge vens over de op de website 
van een marktdeelnemer geplaatste advertenties 
voor de verkoop van voertuigen valt binnen het ma
teriële toepassingsgebied van Verordening 2016/679. 
Deze autoriteit moet dus met name de in artikel 5 
van die verordening neergelegde beginselen inzake 
de verwerking van per soons ge ge vens in acht nemen. 
Het Hof heeft bovendien geoordeeld dat de regeling 
die een der ge lij ke inmenging mogelijk maakt, dui de
lij ke en nauwkeurige regels moet be vatten die de 
reikwijdte en de toepassing van de betrokken maat
re gel vastleggen en mi ni mumvereisten opleggen, zo
dat degenen van wie de per soons ge ge vens zijn door
gegeven, over voldoende waarborgen beschikken dat 
die gegevens doeltreffend worden beschermd tegen 
het ri si co van misbruik. Bijgevolg moet elke krach
tens artikel 23 van Verordening 2016/679 vastgestel
de maat re gel, zoals de Uniewetgever overigens in 
overweging 41 van deze verordening heeft bena
drukt, duidelijk en nauwkeurig zijn en moet de toe
passing daarvan voorspelbaar zijn voor degenen op 
wie deze van toepassing is. Deze per so nen moeten in 
het bij zon der kunnen vaststellen on der welke om
stan dig he den en voorwaarden de reikwijdte van de 
hun door deze verordening verleende rechten kan 
worden beperkt. Uit het voorgaande volgt dat de be
lastingautoriteit van een lidstaat niet mag afwijken 
van artikel 5 van Verordening 2016/679 wan neer er 
in het Unie recht of het na tio na le recht geen dui de lij
ke en nauwkeurige rechtsgrondslag bestaat waar
van de toepassing voorspelbaar is voor degenen op 
wie deze van toepassing is en die bepaalt on der wel

* Mr. L.E.c. Neve is bui tenpromovendus aan de Erasmus Uni
versiteit Rotterdam.

ke om stan dig he den en voorwaarden de reikwijdte 
van de in dat artikel 5 bedoelde ver plich tingen en 
rechten kan worden beperkt.

De in het on der ha vi ge arrest bedoelde verwer
kingen worden geïnitieerd door het verzoek om 
verstrekking van per soons ge ge vens dat de Letse 
belastingautoriteit richt aan de aanbieder van in
ternetadvertentiediensten. In dit verband blijkt dat 
deze aanbieder krachtens artikel 15, lid 6, van de 
algemene belastingwet gehouden is een dergelijk 
verzoek in te willigen. Het is noodzakelijk dat de 
doeleinden van deze verwerkingen duidelijk in dat 
verzoek worden vermeld. Mits de aldus in dat ver
zoek vermelde doeleinden noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van een taak van algemeen belang of 
een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van 
het openbaar gezag dat aan de belastingautoriteit 
is opgedragen, volstaat deze om stan dig heid, zoals 
voortvloeit uit artikel 6, lid 1, eerste alinea, aanhef 
en on der e), van Verordening 2016/679, gelezen in 
samenhang met artikel 6, lid 3, tweede alinea, van 
die verordening, opdat die verwerkingen ook vol
doen aan het in punt 66 van het on der ha vi ge ar
rest in herinnering gebrachte vereiste van rechtma
tigheid.

In zaak c175/20,* be tref fen de een verzoek om 
een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 
VWEU, ingediend door de Administratīvā apga
baltiesa (be stuurs rechter in tweede aanleg, Let
land) bij beslissing van 11 maart 2020, ingeko
men bij het Hof op 14 april 2020, in de procedure:
‘ss’ sIA,
tegen
Valsts ieņēmumu dienests.

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslis
sing betreft de uitlegging van verordening (EU) 
2016/679 van het  Eu ro pees Parlement en de Raad 
van 27 april 2016 be tref fen de de bescherming van 
na tuur lij ke per so nen in verband met de verwer
king van per soons ge ge vens en be tref fen de het 
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 
van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening ge
gevensbescherming) (PB 2016, L 119, blz. 1, met PB 2016, L 119, blz. 1, met PB
rectificaties in PB 2018, L 127, blz. 2, en PB 2018, L 127, blz. 2, en PB PB 2021, PB 2021, PB
L 74, blz. 35), met name artikel 5, lid 1, ervan.
2 Dit verzoek is ingediend in het kader van 
een geding tussen ‘ss’ sIA en de Valsts ieņēmumu 
dienests (belastingautoriteit, Letland; hierna: ‘Let
se belastingautoriteit’) over een verzoek om infor
matie over advertenties voor de verkoop van 
voertuigen die op de website van ss zijn geplaatst.

* Procestaal: Lets.
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 Toepasselijke bepalingen

 Unie recht

 Verordening 2016/679
3 Verordening 2016/679, die is gebaseerd 
op artikel 16 VWEU, is krachtens artikel 99, lid 2, 
ervan van toepassing met ingang van 25 mei 2018.
4 De overwegingen 1, 4, 10, 19, 26, 31, 39, 41 
en 50 van deze verordening luiden:

“(1) De bescherming van na tuur lij ke per
so nen bij de verwerking van per soons ge ge vens 
is een grondrecht. krachtens artikel 8, lid 1, van 
het Handvest van de grondrechten van de  Eu
ropese Unie (het ‘Handvest’) en artikel 16, lid 1, 
van het VWEU heeft eenieder recht op be
scherming van zijn per soons ge ge vens.
[…]
(4) De verwerking van per soons ge ge vens 
moet ten dienste van de mens staan. Het recht 
op bescherming van per soons ge ge vens heeft 
geen absolute gelding, maar moet worden be
schouwd in relatie tot de functie ervan in de 
samenleving en moet conform het even re dig
heids be gin sel tegen andere grondrechten 
worden afgewogen. Deze verordening eerbie
digt alle grondrechten alsook de vrijheden en 
beginselen die zijn erkend in het Handvest zo
als dat in de Verdragen is verankerd, met 
name de eerbiediging van het privé leven en 
het familie en gezinsleven, woning en com
municatie, de bescherming van per soons ge
ge vens, de vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst, de vrijheid van meningsuiting en 
van informatie, de vrijheid van on der ne
merschap, het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte en op een onpartijdig 
gerecht, en het recht op culturele, godsdien
stige en taalkundige verscheidenheid.
[…]
(10) teneinde na tuur lij ke per so nen een 
consistent en hoog beschermingsniveau te bie
den en de belemmeringen voor het verkeer 
van per soons ge ge vens binnen de Unie op te 
heffen, dient het niveau van bescherming van 
de rechten en vrijheden van na tuur lij ke per so
nen op het vlak van verwerking van deze gege
vens in alle lidstaten gelijkwaardig te zijn. […]
[…]
(19) De bescherming van na tuur lij ke per
so nen in verband met de verwerking van per
soons ge ge vens door be voeg de autoriteiten 
met het oog op de voorkoming, het on der zoek, 
de opsporing of de vervolging van strafbare 
feiten of de ten uit voer leg ging van straffen, met 
inbegrip van de bescherming tegen en de 
voorkoming van gevaren voor de openbare 
veiligheid, en het vrije verkeer van die gege

vens wordt geregeld in een specifieke rechts
han de ling van de Unie. Deze verordening mag 
derhalve niet van toepassing zijn op de met die 
doeleinden verrichte verwerkingsactiviteiten. 
Over een komstig deze verordening door over
heids in stan ties verwerkte per soons ge ge vens 
die voor die doeleinden worden gebruikt, 
moeten vallen on der een meer specifieke 
rechts han de ling van de Unie, namelijk richtlijn 
(EU) 2016/680 van het  Eu ro pees Parlement en 
de Raad van 27 april 2016 be tref fen de de be
scherming van na tuur lij ke per so nen in ver
band met de verwerking van per soons ge ge
vens door be voeg de autoriteiten met het oog 
op de voorkoming, het on der zoek, de opspo
ring en de vervolging van strafbare feiten of de 
ten uit voer leg ging van straffen, en be tref fen de 
het vrije verkeer van die gegevens en tot in
trekking van kaderbe sluit 2008/977/JBZ van 
de Raad (PB 2016, L 119, blz. 89). […]PB 2016, L 119, blz. 89). […]PB
[…]
(26) De beginselen van gegevensbescher
ming moeten voor elk gegeven be tref fen de 
een geïdentificeerde of identificeerbare na
tuur lij ke persoon gelden. […] Om te bepalen 
of een na tuur lij ke persoon identificeerbaar is, 
moet rekening worden gehouden met alle 
middelen waarvan redelijkerwijs valt te ver
wachten dat zij worden gebruikt door de ver
wer kings ver ant woor de lij ke of door een ande
re persoon om de na tuur lij ke persoon direct 
of indirect te identificeren, bij voor beeld selec
tietechnieken. […]
[…]
(31) Over heids in stan ties waaraan ingevol
ge een wettelijke ver plich ting per soons ge ge
vens worden meegedeeld voor het vervullen 
van hun over heids taak, zoals belasting of dou
aneautoriteiten, fi nan ci ë le on der zoeksdiensten, 
onafhankelijke bestuurlijke autoriteiten of fi
nan ci ë le marktautoriteiten die belast zijn met 
de regulering van en het toezicht op de effec
tenmarkten, mogen niet worden beschouwd 
als ontvangers indien zij per soons ge ge vens 
ontvangen die noodzakelijk zijn voor de uitvoe
ring van een bepaald on der zoek van algemeen 
belang, over een komstig het Unie recht of het 
lidstatelijke recht. Door over heids in stan ties in
gediende verzoeken om verstrekking moeten 
in ieder geval schriftelijk, gemotiveerd en inci
denteel zijn, en mogen geen volledig bestand 
betreffen of resulteren in het on derling combi
neren van bestanden. De verwerking van per
soons ge ge vens door bedoelde over heids in stan
ties moet stroken met de voor de doeleinden 
van de verwerking toepasselijke gegevensbe
schermingsregels.
[…]
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(39) […] Over een komstig het trans pa ran
tie be gin sel moeten informatie en communi
catie in verband met de verwerking van die 
per soons ge ge vens eenvoudig toegankelijk en 
begrijpelijk zijn, en moet dui de lij ke en een
voudige taal worden gebruikt. Dat beginsel 
betreft met name het informeren van de be
trokkenen over de identiteit van de ver wer
kings ver ant woor de lij ke en de doeleinden van 
de verwerking, alsook verdere informatie om 
te zorgen voor behoorlijke en trans pa ran te 
verwerking met betrekking tot de na tuur lij ke 
per so nen in kwestie en hun recht om bevesti
ging en mededeling te krijgen van hun per
soons ge ge vens die worden verwerkt. Na tuur
lij ke per so nen moeten bewust worden 
gemaakt van de ri si co's, regels, waarborgen en 
rechten in verband met de verwerking van 
per soons ge ge vens, alsook van de wijze waar
op zij hun rechten met betrekking tot deze 
verwerking kunnen uitoefenen. Meer bepaald 
dienen de specifieke doeleinden waarvoor de 
per soons ge ge vens worden verwerkt, expliciet 
en gerechtvaardigd te zijn en te zijn vastge
steld wan neer de per soons ge ge vens worden 
verzameld. De per soons ge ge vens dienen toe
reikend en ter zake dienend te zijn en beperkt 
te blijven tot wat noodzakelijk is voor de doel
einden waarvoor zij worden verwerkt. Dit 
vereist met name dat ervoor wordt gezorgd 
dat de opslagperio de van de per soons ge ge
vens tot een strikt mi ni mum wordt beperkt. 
Persoonsgegevens mogen alleen worden ver
werkt indien het doel van de verwerking niet 
redelijkerwijs op een andere wijze kan wor
den verwezenlijkt. […]
[…]
(41) Wan neer in deze verordening naar 
een rechtsgrond of een wet ge vings maat re gel 
wordt verwezen, vereist dit niet noodzakelij
kerwijs dat een door een parlement vastge
stelde wetgevingshandeling nodig is, onver
minderd de vereisten over een komstig de 
grondwettelijke orde van de lidstaat in kwes
tie. Deze rechtsgrond of wet ge vings maat re gel 
moet evenwel duidelijk en nauwkeurig zijn, 
en de toepassing daarvan moet voorspelbaar 
zijn voor degenen op wie deze van toepassing 
is, zoals vereist door de rechtspraak van het 
Hof […] en het  Eu ro pees Hof voor de Rechten 
van de Mens.
[…]
(50) De verwerking van per soons ge ge vens 
voor andere doeleinden dan die waarvoor de 
per soons ge ge vens aanvankelijk zijn verza
meld, mag enkel worden toegestaan indien de 
verwerking verenigbaar is met de doeleinden 
waarvoor de per soons ge ge vens aanvankelijk 

zijn verzameld. In dat geval is er geen andere 
af zon der lij ke rechtsgrond vereist dan die op 
grond waarvan de verzameling van per soons
ge ge vens werd toegestaan. Indien de verwer
king noodzakelijk is voor de vervulling van 
een taak van algemeen belang of van een taak 
in het kader van de uitoefening van het open
baar gezag dat aan de ver wer kings ver ant
woor de lij ke is verleend, kan in het Unie recht 
of het lidstatelijke recht worden vastgesteld 
en gespecificeerd voor welke taken en doel
einden de verdere verwerking als rechtmatig 
en verenigbaar met de aanvankelijke doelein
den moet worden beschouwd. De verdere 
verwerking met het oog op archivering in het 
algemeen belang, wetenschappelijk of histo
risch on der zoek of statistische doeleinden, 
moet als een met de aanvankelijke doeleinden 
verenigbare rechtmatige verwerking worden 
beschouwd. De Unie rechtelijke of lidstaat
rechtelijke bepaling die als rechtsgrond voor 
de verwerking van per soons ge ge vens dient, 
kan ook als rechtsgrond voor verdere verwer
king dienen. Om na te gaan of een doel van 
verdere verwerking verenigbaar is met het 
doel waarvoor de per soons ge ge vens aanvan
kelijk zijn verzameld, moet de ver wer kings
ver ant woor de lij ke, nadat hij aan alle voor
schriften inzake rechtmatigheid van de 
oorspronkelijke verwerking heeft voldaan, 
on der meer rekening houden met: een  even
tuele koppeling tussen die doeleinden en de 
doeleinden van de voorgenomen verdere ver
werking; het kader waarin de gegevens zijn 
verzameld; met name de redelijke verwach
tingen van de betrokkenen op basis van hun 
verhouding met de ver wer kings ver ant woor
de lij ke be tref fen de het verdere gebruik ervan; 
de aard van de per soons ge ge vens; de gevol
gen van de voorgenomen verdere verwerking 
voor de betrokkenen; en passende waarbor
gen bij zowel de oorspronkelijke als de voor
genomen verdere verwerkingen.
[…]”

5 Artikel 2 van verordening 2016/679, met 
als opschrift ‘Materieel toepassingsgebied’, be
paalt:

“1. Deze verordening is van toepassing 
op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde 
verwerking van per soons ge ge vens, alsmede 
op de verwerking van per soons ge ge vens die 
in een bestand zijn opgenomen of die be
stemd zijn om daarin te worden opgenomen.
2. Deze verordening is niet van toepas
sing op de verwerking van per soons ge ge vens:
a) in het kader van activiteiten die bui ten 
de werkingssfeer van het Unie recht vallen;
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b) door de lidstaten bij de uitvoering van 
activiteiten die binnen de werkingssfeer van 
titel V, hoofdstuk 2, VEU vallen;
c) door een na tuur lij ke persoon bij de 
uitoefening van een zuiver persoonlijke of 
huishoudelijke activiteit;
d) door de be voeg de autoriteiten met 
het oog op de voorkoming, het on der zoek, de 
opsporing en de vervolging van strafbare fei
ten of de ten uit voer leg ging van straffen, met 
inbegrip van de bescherming tegen en de 
voorkoming van gevaren voor de openbare 
veiligheid.
[…]”

6 Artikel 4 van de verordening, met het op
schrift ‘Definities’, bepaalt:

“Voor de toepassing van deze verordening 
wordt verstaan on der:
1) ‘per soons ge ge vens’: alle informatie 
over een geïdentificeerde of identificeerbare 
na tuur lij ke persoon (‘de betrokkene’); als 
identificeerbaar wordt beschouwd een na
tuur lij ke persoon die direct of indirect kan 
worden geïdentificeerd, met name aan de 
hand van een identificator zoals een naam, 
een identificatienummer, locatiegegevens, 
een on line identificator of van een of meer 
elementen die kenmerkend zijn voor de fysie
ke, fysiologische, genetische, psychische, eco
no mische, culturele of so ciale identiteit van 
die na tuur lij ke persoon;
2) ‘verwerking’: een bewerking of een ge
heel van bewerkingen met betrekking tot per
soons ge ge vens of een geheel van per soons ge ge
vens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde 
procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, or
denen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzi
gen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrek
ken door middel van doorzending, verspreiden 
of op andere wijze ter beschikking stellen, alig
neren of combineren, afschermen, wissen of 
vernietigen van gegevens;
[…]
6) ‘bestand’: elk gestructureerd geheel 
van per soons ge ge vens die volgens bepaalde 
criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit ge
heel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is 
dan wel op func tio ne le of geografische gron
den is verspreid;
7) ‘ver wer kings ver ant woor de lij ke’: een 
na tuur lij ke persoon of rechts per soon, een 
over heids in stan tie, een dienst of een ander 
orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, 
het doel van en de middelen voor de verwer
king van per soons ge ge vens vaststelt;
[…]
9) ‘ontvanger’: een na tuur lij ke persoon of 
rechts per soon, een over heids in stan tie, een 

dienst of een ander orgaan, al dan niet een der
de, aan wie/waaraan de per soons ge ge vens wor
den verstrekt. Over heids in stan ties die mogelijk 
per soons ge ge vens ontvangen in het kader van 
een bij zon der on der zoek over een komstig het 
Unie recht of het lidstatelijke recht gelden echter 
niet als ontvangers; de verwerking van die gege
vens door die over heids in stan ties strookt met 
de gegevensbeschermingsregels die op het be
tref fen de verwerkingsdoel van toepassing zijn;
[…]”

7 Artikel 5 van deze verordening, met als 
opschrift ‘Beginselen inzake verwerking van per
soons ge ge vens’, luidt als volgt:

“1. Persoonsgegevens moeten:
a) worden verwerkt op een wijze die ten 
aanzien van de betrokkene rechtmatig, be
hoorlijk en transparant is (‘rechtmatigheid, 
behoorlijkheid en trans pa ran tie’);
b) voor welbepaalde, uit druk ke lijk om
schreven en gerechtvaardigde doeleinden 
worden verzameld en mogen vervolgens niet 
verder op een met die doeleinden onverenig
bare wijze worden verwerkt; […] (‘doelbin
ding’);
c) toereikend zijn, ter zake dienend en 
beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doel
einden waarvoor zij worden verwerkt (‘mini
male gegevensverwerking’);
d) juist zijn en zo nodig worden geactu
aliseerd; alle redelijke maat re gelen moeten 
worden genomen om de per soons ge ge vens 
die, gelet op de doeleinden waarvoor zij wor
den verwerkt, onjuist zijn, on ver wijld te wis
sen of te rectificeren (‘juistheid’);
e) worden bewaard in een vorm die het 
mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te 
identificeren dan voor de doeleinden waar
voor de per soons ge ge vens worden verwerkt 
noodzakelijk is; […] (‘opslagbeperking’);
f) door het nemen van passende techni
sche of organisatorische maat re gelen op een 
dusdanige manier worden verwerkt dat een 
passende beveiliging ervan gewaarborgd is, 
en dat zij on der meer beschermd zijn tegen 
ongeoorloofde of on recht ma tige verwerking 
en tegen onopzettelijk verlies, ver nie ti ging of 
beschadiging (‘in te gri teit en vertrouwelijk
heid’).
2. De ver wer kings ver ant woor de lij ke is 
ver ant woor de lijk voor de naleving van lid 1 en 
kan deze aantonen (‘verantwoordingsplicht’).”

8 Artikel 6 van deze verordening, met als 
opschrift ‘Rechtmatigheid van de verwerking’, 
bepaalt:

“1. De verwerking is alleen rechtmatig 
indien en voor zover aan ten minste een van 
de on der staan de voorwaarden is voldaan:
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a) de betrokkene heeft toestemming ge
geven voor de verwerking van zijn per soons ge
ge vens voor een of meer specifieke doeleinden;
b) de verwerking is noodzakelijk voor de 
uitvoering van een over een komst waarbij de 
betrokkene partij is, of om op verzoek van de 
betrokkene vóór de sluiting van een over een
komst maat re gelen te nemen;
c) de verwerking is noodzakelijk om te 
voldoen aan een wettelijke ver plich ting die op 
de ver wer kings ver ant woor de lij ke rust;
d) de verwerking is noodzakelijk om de 
vitale belangen van de betrokkene of van een 
andere na tuur lij ke persoon te beschermen;
e) de verwerking is noodzakelijk voor de 
vervulling van een taak van algemeen belang 
of van een taak in het kader van de uitoefe
ning van het openbaar gezag dat aan de ver
wer kings ver ant woor de lij ke is opgedragen;
f) de verwerking is noodzakelijk voor de 
behartiging van de gerechtvaardigde belan
gen van de ver wer kings ver ant woor de lij ke of 
van een derde, behalve wan neer de belangen 
of de grondrechten en de fundamentele vrij
heden van de betrokkene die tot bescherming 
van per soons ge ge vens nopen, zwaarder we
gen dan die belangen, met name wan neer de 
betrokkene een kind is.
De eerste alinea, punt f), geldt niet voor de 
verwerking door over heids in stan ties in het 
kader van de uitoefening van hun taken.
2. De lidstaten kunnen specifiekere be
palingen handhaven of invoeren ter aanpas
sing van de manier waarop de regels van deze 
verordening met betrekking tot de verwer
king met het oog op de naleving van lid 1, 
punten c) en e), worden toe ge past; hiertoe 
kunnen zij een nadere om schrij ving geven 
van specifieke voorschriften voor de verwer
king en andere maat re gelen om een rechtma
tige en behoorlijke verwerking te waarborgen, 
ook voor andere specifieke verwerkingssi tu a
ties als bedoeld in hoofdstuk IX.
3. De rechtsgrond voor de in lid 1, pun
ten c) en e), bedoelde verwerking moet wor
den vastgesteld bij:
a) Unie recht; of
b) lidstatelijk recht dat op de ver wer
kings ver ant woor de lij ke van toepassing is.
Het doel van de verwerking wordt in die 
rechtsgrond vastgesteld of is met betrekking 
tot de in lid 1, punt e), bedoelde verwerking 
noodzakelijk voor de vervulling van een taak 
van algemeen belang of voor de uitoefening 
van het openbaar gezag dat aan de ver wer
kings ver ant woor de lij ke is verleend. […] Het 
Unie recht of het lidstatelijke recht moet be
ant woor den aan een doelstelling van alge

meen belang en moet evenredig zijn met het 
nagestreefde gerechtvaardigde doel.
4. Wan neer de verwerking voor een an
der doel dan dat waarvoor de per soons ge ge vens 
zijn verzameld niet berust op toestemming van 
de betrokkene of op een Unie rechtelijke bepa
ling of een lidstaatrechtelijke bepaling die in een 
democratische samenleving een noodzakelijke 
en evenredige maat re gel vormt ter waarborging 
van de in artikel 23, lid 1, bedoelde doelstellin
gen houdt de ver wer kings ver ant woor de lij ke bij 
de be oor de ling van de vraag of de verwerking 
voor een ander doel verenigbaar is met het doel 
waarvoor de per soons ge ge vens aanvankelijk 
zijn verzameld on der meer rekening met:
a) ieder verband tussen de doeleinden 
waarvoor de per soons ge ge vens zijn verza
meld, en de doeleinden van de voorgenomen 
verdere verwerking;
b) het kader waarin de per soons ge ge
vens zijn verzameld, met name wat de ver
houding tussen de betrokkenen en de ver wer
kings ver ant woor de lij ke betreft;
c) de aard van de per soons ge ge vens, 
met name of bij zon dere categorieën van per
soons ge ge vens worden verwerkt, over een
komstig artikel 9, en of per soons ge ge vens 
over straf rech te lijke veroordelingen en straf
bare feiten worden verwerkt, over een komstig 
artikel 10;
d) de mogelijke gevolgen van de voorgeno
men verdere verwerking voor de betrokkenen;
e) het bestaan van passende waarbor
gen, waar on der  eventueel versleuteling of 
pseu donimisering.”

9 Artikel 13, lid 3, van verordening 2016/679 
luidt als volgt:

“Wan neer de ver wer kings ver ant woor de lij ke 
voornemens is de per soons ge ge vens verder te 
verwerken voor een ander doel dan dat waar
voor de per soons ge ge vens zijn verzameld, 
verstrekt de ver wer kings ver ant woor de lij ke 
de betrokkene vóór die verdere verwerking 
informatie over dat andere doel en alle re le
vante verdere informatie als bedoeld in lid 2.”

10 Artikel 14 van die verordening bepaalt:
“1. Wan neer per soons ge ge vens niet van 
de betrokkene zijn verkregen, verstrekt de 
ver wer kings ver ant woor de lij ke de betrokkene 
de volgende informatie:
[…]
c) de verwerkingsdoeleinden waarvoor 
de per soons ge ge vens zijn bestemd, en de 
rechtsgrond voor de verwerking;
[…]
5. De leden 1 tot en met 4 zijn niet van 
toepassing indien en voor zover:
[…]
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c) het verkrijgen of verstrekken van de 
gegevens uit druk ke lijk is voorgeschreven bij 
Unie of lidstatelijk recht dat op de ver wer
kings ver ant woor de lij ke van toepassing is en 
dat recht voorziet in passende maat re gelen 
om de gerechtvaardigde belangen van de be
trokkene te beschermen; […]
[…]”

11 Artikel 23, lid 1, on der e), van deze veror
dening luidt:

“De reikwijdte van de ver plich tingen en rech
ten als bedoeld in de artikelen 12 tot en met 
22 en artikel 34, alsmede artikel 5 voor zover 
de bepalingen van dat artikel overeenkomen 
met de rechten en ver plich tingen als bedoeld 
in de artikelen 12 tot en met 22, kan door mid
del van een Unie rechtelijke of lidstaatrechte
lijke wet ge vings maat re gel die op de ver wer
kings ver ant woor de lij ke of de verwerker van 
toepassing is worden beperkt, op voorwaarde 
dat die beperking de wezenlijke inhoud van 
de grondrechten en fundamentele vrijheden 
onverlet laat en in een democratische samen
leving een noodzakelijke en evenredige maat
re gel is ter waarborging van:
[…]
e) andere belangrijke doelstellingen van 
algemeen belang van de Unie of van een lid
staat, met name een belangrijk eco no misch of 
financieel belang van de Unie of van een lid
staat, met inbegrip van monetaire, budgettai
re en fis ca le aangelegenheden, volksgezond
heid en so ciale zekerheid;
[…]”

12 Artikel 25, lid 2, van verordening 2016/679 
luidt als volgt:

“De ver wer kings ver ant woor de lij ke treft pas
sende technische en organisatorische maat re
gelen om ervoor te zorgen dat in beginsel al
leen per soons ge ge vens worden verwerkt die 
noodzakelijk zijn voor elk specifiek doel van 
de verwerking. Die ver plich ting geldt voor de 
hoeveelheid verzamelde per soons ge ge vens, 
de mate waarin zij worden verwerkt, de ter
mijn waarvoor zij worden opgeslagen en de 
toegankelijkheid daarvan. Deze maat re gelen 
zorgen met name ervoor dat per soons ge ge
vens in beginsel niet zon der menselijke tus
senkomst voor een onbeperkt aantal na tuur
lij ke per so nen toegankelijk worden gemaakt.”

 Richtlijn 2016/680
13 De overwegingen 10 en 11 van richtlijn 
2016/680 luiden als volgt:

“(10) In verklaring nr. 21 be tref fen de de be
scherming van per soons ge ge vens op het ge
bied van justitiële samenwerking in strafza
ken en politiële samenwerking, gehecht aan 

de slotakte van de intergouvernementele con
ferentie die het Verdrag van Lissabon heeft 
aan ge no men, erkende de conferentie dat, 
vanwege de specifieke aard van de justitiële 
samenwerking in strafzaken en de politiële 
samenwerking, op die gebieden specifieke 
voorschriften inzake de bescherming van per
soons ge ge vens en het vrije verkeer van per
soons ge ge vens op basis van artikel 16 VWEU 
nodig zouden kunnen blijken.
(11) Derhalve is het aangewezen dat die 
gebieden worden behandeld in een richtlijn 
waarin specifieke regels worden vastgesteld 
be tref fen de de bescherming van na tuur lij ke 
per so nen in verband met de verwerking van 
per soons ge ge vens door be voeg de autoriteiten 
met het oog op de voorkoming, het on der zoek, 
de opsporing of de vervolging van strafbare fei
ten of de ten uit voer leg ging van straffen, met 
inbegrip van de bescherming tegen en de voor
koming van gevaren voor de openbare veilig
heid, daarbij rekening houdend met de speci
fieke aard van die activiteiten. Die be voeg de 
autoriteiten kunnen niet alleen over heids in
stan ties zoals de rechterlijke autoriteiten, de 
politie of andere rechtshandhavingsautoritei
ten omvatten, maar ook ieder ander orgaan dat 
of ie de re andere entiteit die krachtens het lid
statelijke recht is gemachtigd openbaar gezag 
en openbare bevoegdheden uit te oefenen voor 
de doeleinden van deze richtlijn. Wan neer dat 
orgaan of die entiteit per soons ge ge vens ver
werkt voor andere doeleinden dan die van 
deze richtlijn, is verordening 2016/679 van toe
passing. Verordening 2016/679 is dan ook van 
toepassing in gevallen waarin een orgaan of 
entiteit per soons ge ge vens verzamelt voor an
dere doeleinden en die per soons ge ge vens ver
der verwerkt met het oog op nakoming van 
een wettelijke ver plich ting waaraan het orgaan 
of de entiteit is on der wor pen. […]”

14 Artikel 3 van deze richtlijn bepaalt:
“Voor de toepassing van deze richtlijn wordt 
verstaan on der:
[…]
7. ‘be voeg de autoriteit’:
a) ie de re over heids in stan tie die be
voegd is voor de voorkoming, het on der zoek, 
de opsporing en de vervolging van strafbare 
feiten of de ten uit voer leg ging van straffen, 
met inbegrip van de bescherming tegen en de 
voorkoming van gevaren voor de openbare 
veiligheid; of
b) ieder ander orgaan dat of ie de re ande
re entiteit die krachtens het lidstatelijke recht 
is gemachtigd openbaar gezag en openbare 
bevoegdheden uit te oefenen met het oog op 
de voorkoming, het on der zoek, de opsporing 

1466 ABAfl. 21  2022

AB 2022/173 AB REcHtsPRAAk BE stUURs REcHt



IDL_T1b_Rechtspraak    IDL_AB_2022-21_V1.2  

  10 mei 2022, 11:17   1467

en de vervolging van strafbare feiten of de ten
uit voer leg ging van straffen, met inbegrip van 
de bescherming tegen en de voorkoming van 
gevaren voor de openbare veiligheid;
[…]”

 Lets recht
15 krachtens artikel 15, lid 6, van de likums 
‘Par nodokļiem un nodevām’ (algemene belas
tingwet, Latvijas Vēstnesis, 1995, nr. 26), in de ver
sie die van toepassing is op het hoofdgeding 
(hierna: ‘algemene belastingwet’), is de aanbie
der van internetadvertentiediensten verplicht om 
op verzoek van de Letse belastingautoriteit de in
formatie te verstrekken waarover hij beschikt in
zake de belastingplichtigen die van zijn diensten 
met betrekking tot de plaatsing van advertenties 
hebben gebruikgemaakt.

 Hoofdgeding en prejudiciële vragen
16 ss is een in Letland gevestigde aanbieder 
van internetadvertentiediensten.
17 Op 28 augustus 2018 heeft de Letse be
lastingautoriteit op grond van artikel 15, lid 6, van 
de algemene belastingwet een verzoek om infor
matie aan ss gericht, waarbij zij deze ven noot
schap verzocht om haar opnieuw toegang te ver
lenen tot de chassisnummers van de voertuigen 
die in de advertenties op het internetportaal van 
die ven noot schap werden aangeboden alsmede 
tot de telefoonnummers van de verko pers, en 
haar uiterlijk op 3 september 2018 informatie te 
verstrekken over de advertenties die in het tijd
vak van 14 juli tot en met 31 augustus 2018 in de 
rubriek ‘Per so nen au to's’ op die portaalsite waren 
geplaatst.
18 In dit verzoek werd gepreciseerd dat 
deze informatie de link naar de advertentie, de 
tekst ervan, het merk, het model, het chassis
nummer, de prijs van het voertuig en het tele
foonnummer van de verko per moest be vatten, en 
elektronisch moest worden verstrekt in een for
maat waarin de gegevens konden worden gefil
terd of geselecteerd.
19 Voor het geval dat de toegang tot de in
formatie in de op het betrokken internetportaal 
geplaatste advertenties niet opnieuw kon wor
den verleend, werd ss bovendien verzocht om de 
reden daarvoor aan te geven en uiterlijk op de 
derde dag van elke maand de re le vante informa
tie over de in de voorgaande maand geplaatste 
advertenties te verstrekken.
20 ss heeft tegen het verzoek om informatie 
van de Letse belastingautoriteit bezwaar inge
diend bij de waarnemend directeurgeneraal van 
de Letse belastingautoriteit, aangezien zij van 
mening was dat dat verzoek niet in overeenstem
ming was met de in verordening 2016/679 neer

gelegde beginselen van evenredigheid en van mi
nimale verwerking van per soons ge ge vens.
21 Bij be sluit van 30 oktober 2018 heeft de 
waarnemend directeurgeneraal van de Letse be
lastingautoriteit dit bezwaar afgewezen, met 
name op grond dat de Letse belastingautoriteit in 
het kader van de in het hoofdgeding aan de orde 
zijnde verwerking van per soons ge ge vens de haar 
bij de wet verleende bevoegdheden uitoefende.
22 ss heeft bij de administratīvā rajona tiesa 
(be stuurs rechter in eerste aanleg, Letland) beroep 
tot nietigverklaring van dat be sluit ingesteld. 
Naast de argumenten die zij in haar bezwaar had 
uiteengezet, voerde zij aan dat dat be sluit in strijd 
met artikel 5, lid 1, van verordening 2016/679 niet 
vermeldde wat het specifieke doel van de door de 
Letse belastingautoriteit beoogde verwerking van 
per soons ge ge vens was, noch hoeveel gegevens 
daartoe nodig waren.
23 Bij vonnis van 21 mei 2019 heeft de ad
ministratīvā rajona tiesa dat beroep verworpen, 
in wezen op grond dat de Letse belastingautori
teit gerechtigd was om te verzoeken om toegang 
tot informatie over alle per so nen en in een onbe
perkte hoeveelheid, tenzij die informatie onver
enigbaar werd geacht met de doeleinden van de 
belastinginning. Deze rechter was bovendien van 
oordeel dat verordening 2016/679 niet van toe
passing was op deze autoriteit.
24 ss heeft tegen dit vonnis hoger beroep 
ingesteld bij de verwijzende rechter, waarbij zij 
aanvoerde dat de Letse belastingautoriteit on der
wor pen was aan verordening 2016/679 en dat 
deze autoriteit het even re dig heids be gin sel had 
geschonden door maandelijks en zon der beper
king in de tijd een aanzienlijke hoeveelheid per
soons ge ge vens be tref fen de een onbeperkt aantal 
advertenties te eisen zon der aan te geven tegen 
welke belastingplichtigen een belastingcontrole 
zou worden ingesteld.
25 De verwijzende rechter wijst erop dat in 
het hoofdgeding niet wordt betwist dat de uit
voering van het betrokken verzoek om informa
tie intrinsiek samenhangt met een verwerking 
van per soons ge ge vens, noch dat de Letse belas
tingautoriteit recht heeft op informatie waarover 
een aanbieder van internetadvertentiediensten 
beschikt en die noodzakelijk is voor de uitvoering 
van specifieke maat re gelen op het gebied van be
lastinginning.
26 Het hoofdgeding betreft de hoeveelheid 
en de soort informatie waar de Letse belastingau
toriteit om kan verzoeken, de grenzen die ter 
zake gelden, en de vraag of de me de de lings plicht 
waaraan ss is on der wor pen, in de tijd moet wor
den beperkt.
27 De verwijzende rechter is met name van 
oordeel dat het aan hem staat om te bepalen of, 
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in de om stan dig he den van het hoofdgeding, de 
verwerking van per soons ge ge vens ten aanzien 
van de betrokkenen op trans pa ran te wijze wordt 
verricht, of de in het betrokken verzoek omschre
ven informatie wordt opgevraagd voor welbe
paalde, eenduidige en gerechtvaardigde doelein
den en of de verwerking van per soons ge ge vens 
slechts plaatsvindt voor zover dat werkelijk 
noodzakelijk is voor de uitoefening van de taken 
van de Letse belastingautoriteit in de zin van arti
kel 5, lid 1, van verordening 2016/679.
28 Daartoe moeten de criteria worden vast
gesteld aan de hand waarvan kan worden beoor
deeld of een verzoek van de Letse belastingauto
riteit om informatie de wezenlijke inhoud van de 
fundamentele rechten en vrijheden eerbiedigt en 
of het in het hoofdgeding aan de orde zijnde ver
zoek om informatie in een democratische sa
menleving kan worden beschouwd als noodza
kelijk en evenredig om belangrijke doelstellingen 
van de Unie en Letse openbare belangen op fis
caal en budgettair gebied te beschermen.
29 In deze om stan dig he den heeft de Admi
nistratīvā apgabaltiesa (be stuurs rechter in twee
de aanleg, Letland) de behandeling van de zaak 
geschorst en het Hof verzocht om een prejudicië
le beslissing over de volgende vragen:

“1) Moeten de in verordening 2016/679 
gestelde vereisten aldus worden uitgelegd dat 
een verzoek van de belastingautoriteit om in
formatie zoals in casu aan de orde, waarbij in
formatie wordt opgevraagd die een aanzien
lijke hoeveelheid per soons ge ge vens be vat, 
moet voldoen aan die vereisten (in het bij zon
der artikel 5, lid 1, van verordening 2016/679)?
2) Moeten de in verordening 2016/679 
gestelde vereisten aldus worden uitgelegd dat 
de belastingautoriteit kan afwijken van artikel 
5, lid 1, van deze verordening, ook al verleent 
de in Letland geldende wetgeving de belas
tingautoriteit die mogelijkheid niet?
3) kan bij de uitlegging van de in veror
dening 2016/679 gestelde vereisten worden 
aan ge no men dat er een legitiem doel bestaat 
ter recht vaar di ging van de ver plich ting die bij 
een verzoek om informatie zoals in casu 
wordt op ge legd om een onbepaald aantal ge
gevens over een onbepaald tijdvak te ver
strekken, zon der dat er een einddatum is vast
gesteld waarop niet langer aan dat verzoek 
om informatie hoeft te worden voldaan?
4) kan bij de uitlegging van de in veror
dening 2016/679 gestelde vereisten worden 
aan ge no men dat er een legitiem doel bestaat 
ter recht vaar di ging van de ver plich ting die bij 
een verzoek om informatie zoals in casu 
wordt op ge legd om alle verlangde gegevens te 
verstrekken, ook al vermeldt het verzoek om 

informatie niet (of onvolledig) wat het doel 
van de informatieverstrekking is?
5) kan bij de uitlegging van de in veror
dening 2016/679 gestelde vereisten worden 
aan ge no men dat er een legitiem doel bestaat 
ter recht vaar di ging van de ver plich ting die bij 
een verzoek om informatie zoals in casu 
wordt op ge legd om alle verlangde gegevens te 
verstrekken, ook al heeft dat verzoek in de 
praktijk betrekking op alle betrokkenen die 
advertenties in de rubriek ‘Per so nen au to's’ 
van een portaalsite hebben geplaatst?
6) Welke criteria moeten worden toe ge
past om na te gaan of de belastingautoriteit, 
die optreedt als ver wer kings ver ant woor de lij
ke, naar behoren waarborgt dat de gegevens
verwerking (met inbegrip van de informatie
verzameling) voldoet aan de in verordening 
2016/679 gestelde vereisten?
7) Welke criteria moeten worden toe ge
past om na te gaan of een verzoek om infor
matie zoals in casu naar behoren is gemoti
veerd en incidenteel van aard is?
8) Welke criteria moeten worden toe ge
past om na te gaan of de verwerking van per
soons ge ge vens wordt uitgevoerd in de mate 
waarin dat nodig is en in overeenstemming 
met de in verordening 2016/679 gestelde ver
eisten?
9) Welke criteria moeten worden toe ge
past om na te gaan of de belastingautoriteit, 
die optreedt als ver wer kings ver ant woor de lij
ke, waarborgt dat de gegevensverwerking vol
doet aan de in artikel 5, lid 1, van verordening 
2016/679 gestelde vereisten (verantwoor
dingsplicht)?”

 Be ant woor ding van de prejudiciële vragen

 Eerste vraag
30. Met zijn eerste vraag wenst de verwij
zende rechter in wezen te vernemen of verorde
ning 2016/679 aldus moet worden uitgelegd dat 
het verzamelen van informatie die een aanzien
lijke hoeveelheid per soons ge ge vens inhoudt 
waartoe de belastingautoriteit van een lidstaat 
overgaat bij een marktdeelnemer, on der wor pen 
is aan de vereisten van deze verordening, in het 
bij zon der die van artikel 5, lid 1, ervan.
31 Om deze vraag te be ant woor den moet in 
de eerste plaats worden nagegaan of een derge
lijk verzoek binnen het materiële toepassingsge
bied van verordening 2016/679 valt, zoals dat is 
omschreven in artikel 2, lid 1, ervan, en in de 
tweede plaats of het niet behoort tot de verwer
kingen van per soons ge ge vens die artikel 2, lid 2, 
van die verordening van dit toepassingsgebied 
uitsluit.

1468 ABAfl. 21  2022

AB 2022/173 AB REcHtsPRAAk BE stUURs REcHt



IDL_T1b_Rechtspraak    IDL_AB_2022-21_V1.2  

  10 mei 2022, 11:17   1469

32 In de eerste plaats is verordening 2016/679 
volgens artikel 2, lid 1, ervan van toepassing op de 
geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwer
king van per soons ge ge vens, alsmede op de ver
werking van per soons ge ge vens die in een bestand 
zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te 
worden opgenomen.
33 Artikel 4, punt 1, van verordening 2016/679 
verduidelijkt wat er on der ‘per soons ge ge vens’ 
wordt verstaan: alle informatie over een geïdentifi
ceerde of identificeerbare na tuur lij ke persoon, dat 
wil zeggen een na tuur lij ke persoon die direct of in
direct kan worden geïdentificeerd, met name aan 
de hand van een identificator zoals een naam, een 
identificatienummer, locatiegegevens, een on line 
identificator of van een of meer elementen die ken
merkend zijn voor de fysieke, fysiologische, geneti
sche, psychische, eco no mische, culturele of so ciale 
identiteit van die na tuur lij ke persoon. Overweging 
26 van deze verordening preciseert in dit verband 
dat om te bepalen of een na tuur lij ke persoon iden
tificeerbaar is rekening moet worden gehouden 
met alle middelen waarvan redelijkerwijs te ver
wachten valt dat zij door de ver wer kings ver ant
woor de lij ke of door een andere persoon zullen 
worden gebruikt om de na tuur lij ke persoon direct 
of indirect te identificeren.
34 In het hoofdgeding staat vast dat de in
formatie waarvan de Letse belastingautoriteit om 
verstrekking verzoekt, per soons ge ge vens zijn in 
de zin van artikel 4, punt 1, van verordening 
2016/679.
35 krachtens artikel 4, punt 2, van deze ver
ordening vormen het verzamelen, raadplegen, 
verstrekken door middel van doorzending, of op 
andere wijze ter beschikking stellen van per
soons ge ge vens ‘verwerkingen’ in de zin van deze 
verordening. Uit de bewoordingen van deze be
paling, met name uit de uitdrukking ‘een bewer
king’, blijkt dat de Uniewetgever aan het begrip 
‘verwerking’ een ruime strekking heeft willen ge
ven. Deze uitlegging vindt steun in het feit dat de 
in die bepaling genoemde handelingen niet 
exhaustief zijn, wat tot uitdrukking komt in het 
woord ‘zoals’.
36 In casu verlangt de Letse belastingautori
teit van de betrokken marktdeelnemer dat hij 
haar diensten opnieuw toegang verleent tot de 
chassisnummers van de voertuigen waarvoor op 
zijn internetportaal advertenties zijn geplaatst, en 
dat hij informatie verstrekt over de op die por
taalsite geplaatste advertenties.
37 Een dergelijk verzoek, waarmee de be
lastingautoriteit van een lidstaat een marktdeel
nemer vraagt om haar per soons ge ge vens te ver
strekken en ter beschikking te stellen, waartoe hij 
krachtens de na tio na le regeling van die lidstaat 
gehouden is, brengt een proces van ‘verzameling’ 

van die gegevens op gang in de zin van artikel 4, 
punt 2, van verordening 2016/679.
38 Bovendien houdt de verstrekking en de 
ter be schik king stel ling van die gegevens door de 
betrokken marktdeelnemer aan deze autoriteit 
een ‘verwerking’ in de zin van dat artikel 4, punt 
2, in.
39 In de tweede plaats moet worden on der
zocht of de bewerking waarmee de belastingau
toriteit van een lidstaat de per soons ge ge vens van 
bepaalde belastingplichtigen bij een marktdeel
nemer tracht te verzamelen, kan worden geacht 
van het toepassingsgebied van verordening 
2016/679 te zijn uitgesloten op grond van artikel 
2, lid 2, daarvan.
40 In dit verband zij er eerst aan herinnerd 
dat deze bepaling voorziet in uit zon de ringen op 
het in artikel 2, lid 1, omschreven toepassingsge
bied van deze verordening en dat deze uit zon de
ringen strikt moeten worden uitgelegd (arrest 
van 16 juli 2020, Face book Ireland en schrems, 
c311/18, EU:c:2020:559, punt 84).
41 In het bij zon der bepaalt artikel 2, lid 2, 
on der d), van verordening 2016/679 dat deze ver
ordening niet van toepassing is op de verwerking 
van per soons ge ge vens door de be voeg de autori
teiten met het oog op de voorkoming, het on der
zoek, de opsporing en de vervolging van strafbare 
feiten of de ten uit voer leg ging van straffen.
42 Blijkens overweging 19 van die verorde
ning is deze uit zon de ring ingegeven door de om
stan dig heid dat de verwerking van per soons ge ge
vens voor der ge lij ke doeleinden door de be voeg de 
autoriteiten valt on der een specifieke handeling 
van de Unie, te weten richtlijn 2016/680, die is 
vastgesteld op dezelfde dag als verordening 
2016/679 en die in artikel 3, punt 7, definieert wat 
moet worden verstaan on der ‘be voeg de autoriteit’, 
waarbij deze definitie naar analogie behoort te 
gelden voor de toepassing van artikel 2, lid 2, on
der d), van verordening 2016/679 (zie in die zin ar
rest van 22 juni 2021, Latvijas Republikas saeima 
(strafpunten), c439/19, EU:c:2021:504, punt 69).
43 Uit overweging 10 van richtlijn 2016/680 
komt naar voren dat het begrip ‘be voeg de autori
teit’ moet worden begrepen in het licht van de 
bescherming van per soons ge ge vens op het ge
bied van justitiële samenwerking in strafzaken en 
politiële samenwerking, waarbij rekening dient 
te worden gehouden met de aanpassingen die in 
dit verband nodig zouden kunnen blijken wegens 
de specifieke aard van die gebieden. Voorts wordt 
in overweging 11 van richtlijn 2016/680 gepreci
seerd dat verordening 2016/679 van toepassing is 
op de verwerking van per soons ge ge vens die door 
een ‘be voeg de autoriteit’ in de zin van artikel 3, 
punt 7, van deze richtlijn wordt verricht voor an
dere doeleinden dan die welke in die richtlijn 
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worden genoemd (arrest van 22 juni 2021, Lat
vijas Republikas saeima (strafpunten), c439/19, 
EU:c:2021:504, punt 70).
44 Wan neer de belastingautoriteit van een 
lidstaat een marktdeelnemer verzoekt om haar 
per soons ge ge vens be tref fen de bepaalde belas
tingplichtigen te verstrekken met het oog op de 
inning van de belasting en de bestrijding van be
lastingfraude, blijkt dus niet dat deze belasting
autoriteit kan worden beschouwd als een ‘be
voeg de autoriteit’ in de zin van artikel 3, punt 7, 
van richtlijn 2016/680, en dus ook niet dat der ge
lij ke verzoeken om informatie on der de uit zon
de ring van artikel 2, lid 2, on der d), van verorde
ning 2016/679 kunnen vallen.
45 Bovendien is het weliswaar niet uitgeslo
ten dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde 
per soons ge ge vens kunnen worden gebruikt in 
het kader van straf ver vol gingen die in geval van 
inbreuken op fiscaal gebied zouden kunnen wor
den ingesteld tegen bepaalde betrokkenen, maar 
het blijkt niet dat die gegevens worden verza
meld met als specifiek doel der ge lij ke straf ver vol
gingen in te stellen of in het kader van de activi
teiten van de staat op straf rech te lijk gebied (zie in 
die zin arrest van 27 september 2017, Puškár, 
c73/16, EU:c:2017:725, punt 40).
46 Bijgevolg valt het verzamelen, door de 
belastingautoriteit van een lidstaat, van per soons
ge ge vens be tref fen de de op de website van een 
marktdeelnemer geplaatste advertenties voor de 
verkoop van voertuigen binnen het materiële toe
passingsgebied van verordening 2016/679 en 
moet deze autoriteit dus met name de in artikel 5 
van die verordening neergelegde beginselen inza
ke de verwerking van per soons ge ge vens in acht 
nemen.
47 Gelet op een en ander moet op de eerste 
vraag worden geantwoord dat verordening 
2016/679 aldus moet worden uitgelegd dat het 
verzamelen van informatie die een aanzienlijke 
hoeveelheid per soons ge ge vens inhoudt waartoe 
de belastingautoriteit van een lidstaat overgaat 
bij een marktdeelnemer, on der wor pen is aan de 
vereisten van deze verordening, in het bij zon der 
die van artikel 5, lid 1, ervan.

 Tweede vraag
48 Met zijn tweede vraag wenst de verwij
zende rechter in essentie te vernemen of veror
dening 2016/679 aldus moet worden uitgelegd 
dat de belastingautoriteit van een lidstaat mag af
wijken van artikel 5, lid 1, van deze verordening, 
ook al is haar dat recht niet toegekend door het 
na tio na le recht van die lidstaat.
49 Om te beginnen zij eraan herinnerd dat 
verordening 2016/679, zoals blijkt uit overweging 
10 ervan, met name een hoog niveau van be

scherming van na tuur lij ke per so nen binnen de 
Unie beoogt te waarborgen.
50 Daartoe vermelden de hoofdstukken II 
en III van verordening 2016/679 respectievelijk 
de beginselen die van toepassing zijn op de ver
werking van per soons ge ge vens en de rechten van 
de betrokkene die bij elke verwerking van per
soons ge ge vens moeten worden geëerbiedigd. In 
het bij zon der moet elke verwerking van per
soons ge ge vens met name in overeenstemming 
zijn met de in artikel 5 van verordening 2016/679 
geformuleerde beginselen inzake de verwerking 
van die gegevens (zie in die zin arrest van 6 okto
ber 2020, La Quadrature du Net e.a., c511/18, 
c512/18 en c520/18, EU:c:2020:791, punt 208).
51 Artikel 23 van verordening 2016/679 
staat de Unie en de lidstaten evenwel toe ‘wet ge
vings maat re gelen’ vast te stellen die de reikwijd
te van de on der meer in artikel 5 van deze veror
dening bedoelde ver plich tingen en rechten 
beperken, voor zover zij overeenkomen met de 
rechten en ver plich tingen als bedoeld in de arti
kelen 12 tot en met 22 van die verordening, op 
voorwaarde dat die beperking de wezenlijke in
houd van de grondrechten en fundamentele vrij
heden onverlet laat en in een democratische sa
menleving een noodzakelijke en evenredige 
maat re gel is ter waarborging van belangrijke 
doelstellingen van algemeen belang van de Unie 
of van een lidstaat, zoals met name een belangrijk 
eco no misch of financieel belang, met inbegrip 
van budgettaire en fis ca le aangelegenheden.
52 In dit verband volgt uit overweging 41 
van verordening 2016/679 dat de verwijzing in 
deze verordening naar een ‘wet ge vings maat re
gel’ niet noodzakelijk inhoudt dat er een door een 
parlement vastgestelde wetgevingshandeling no
dig is.
53 Niet te min zij eraan herinnerd dat veror
dening 2016/679, zoals in overweging 4 ervan 
staat te lezen, alle grondrechten eerbiedigt alsook 
de vrijheden en beginselen die zijn erkend in het 
Handvest, zoals die in de Verdragen zijn veran
kerd, waar on der met name de bescherming van 
per soons ge ge vens.
54 Volgens artikel 52, lid 1, eerste volzin, van 
het Handvest moeten beperkingen op de uitoefe
ning van de daarin erkende rechten en vrijheden, 
waar on der met name het door artikel 7 van het 
Handvest gewaarborgde recht op eerbiediging van 
het privé leven en het in artikel 8 ervan neergeleg
de recht op bescherming van per soons ge ge vens, 
bij wet worden gesteld, wat met name inhoudt dat 
de rechtsgrond die de inmenging in die rechten 
toestaat, zelf de reikwijdte van de beperking op de 
uitoefening van het betrokken recht moet bepalen 
(zie in die zin arrest van 6 oktober 2020, Privacy 
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In ter na ti o nal, c623/17, EU:c:2020:790, punt 65 
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
55 In dit verband heeft het Hof bovendien 
geoordeeld dat de regeling die een der ge lij ke in
menging mogelijk maakt, dui de lij ke en nauw
keurige regels moet be vatten die de reikwijdte en 
de toepassing van de betrokken maat re gel vast
leggen en mi ni mumvereisten opleggen, zodat 
degenen van wie de per soons ge ge vens zijn door
gegeven, over voldoende waarborgen beschikken 
dat die gegevens doeltreffend worden beschermd 
tegen het ri si co van misbruik (zie in die zin arrest 
van 2 maart 2021, Prokuratuur (Voorwaarden 
voor toegang tot elektronischecommunicatiege
gevens), c746/18, EU:c:2021:152, punt 48 en al
daar aangehaalde rechtspraak).
56 Bijgevolg moet elke krachtens artikel 23 
van verordening 2016/679 vastgestelde maat re
gel, zoals de Uniewetgever overigens in overwe
ging 41 van deze verordening heeft benadrukt, 
duidelijk en nauwkeurig zijn en moet de toepas
sing daarvan voorspelbaar zijn voor degenen op 
wie deze van toepassing is. Deze per so nen moe
ten in het bij zon der kunnen vaststellen on der 
welke om stan dig he den en voorwaarden de 
reikwijdte van de hun door deze verordening ver
leende rechten kan worden beperkt.
57 Uit het voorgaande volgt dat de belas
tingautoriteit van een lidstaat niet mag afwijken 
van artikel 5 van verordening 2016/679 wan neer 
er in het Unie recht of het na tio na le recht geen 
dui de lij ke en nauwkeurige rechtsgrondslag be
staat waarvan de toepassing voorspelbaar is voor 
degenen op wie deze van toepassing is en die be
paalt on der welke om stan dig he den en voorwaar
den de reikwijdte van de in dat artikel 5 bedoelde 
ver plich tingen en rechten kan worden beperkt.
58 Bijgevolg moet op de tweede vraag wor
den geantwoord dat verordening 2016/679 aldus 
moet worden uitgelegd dat de belastingautoriteit 
van een lidstaat niet mag afwijken van artikel 5, 
lid 1, van deze verordening wan neer haar een 
dergelijk recht niet is toegekend bij een wet ge
vings maat re gel in de zin van artikel 23, lid 1, van 
die verordening.

 Derde tot en met negende vraag
59 Met zijn derde tot en met negende vraag, 
die samen moeten worden on der zocht, wenst de 
verwijzende rechter in wezen te vernemen of 
verordening 2016/679 aldus moet worden uitge
legd dat zij eraan in de weg staat dat de belasting
autoriteit van een lidstaat een aanbieder van in
ternetadvertentiediensten verplicht om haar 
gedurende onbepaalde tijd informatie te ver
strekken over alle belastingplichtigen die adver
tenties in een van de rubrieken van zijn internet

portaal hebben geplaatst, zon der dat zij hem het 
doel van dit verzoek om informatie meedeelt.
60 Om te beginnen moet worden opge
merkt dat er in een si tu a tie als die in het hoofdge
ding twee verwerkingen van per soons ge ge vens 
kunnen plaatsvinden. Zoals uit de punten 37 en 
38 van het on der ha vi ge arrest blijkt, gaat het om 
het verzamelen van per soons ge ge vens door de 
belastingautoriteit bij de betrokken aanbieder 
van diensten en, in dat kader, om de verstrekking 
door middel van doorzending van die gegevens 
door deze aanbieder aan die autoriteit.
61 Zoals blijkt uit de in punt 50 van het on
der ha vi ge arrest aangehaalde rechtspraak, moet 
elk van deze bewerkingen de in artikel 5 van ver
ordening 2016/679 neergelegde beginselen inza
ke de verwerking van per soons ge ge vens en de in 
de artikelen 12 tot en met 22 van die verordening 
neergelegde rechten van de betrokkene eerbiedi
gen, behoudens de in artikel 23 ervan toegestane 
afwijkingen.
62 In casu stelt de verwijzende rechter zich 
met name vragen bij de om stan dig heid dat, ten 
eerste, de in punt 60 van het on der ha vi ge arrest 
vermelde verwerkingen betrekking hebben op 
informatie in onbeperkte hoeveelheden be tref
fen de een onbepaald tijdvak, en, ten tweede, het 
doel van deze verwerkingen in het verzoek om 
informatie niet is gepreciseerd.
63 In dit verband moet in de eerste plaats 
worden benadrukt dat artikel 5, lid 1, on der b), 
van verordening 2016/679 bepaalt dat per soons
ge ge vens met name voor welbepaalde, uit druk
ke lijk omschreven en gerechtvaardigde doelein
den moeten worden verzameld.
64 Om te beginnen impliceert het vereiste 
dat de doeleinden van de verwerking bepaald 
zijn, zoals tevens volgt uit overweging 39 van 
deze verordening, dat deze uiterlijk bij het verza
melen van de per soons ge ge vens moeten vast
staan.
65 Vervolgens moeten de doeleinden van 
de verwerking uit druk ke lijk omschreven zijn, 
hetgeen betekent dat zij duidelijk moeten zijn ge
formuleerd.
66 ten slotte moeten deze doeleinden ge
rechtvaardigd zijn. Zij moeten derhalve een 
rechtmatige verwerking in de zin van artikel 6, 
lid 1, van deze verordening waarborgen.
67 De in punt 60 van het on der ha vi ge arrest 
bedoelde verwerkingen worden geïnitieerd door 
het verzoek om verstrekking van per soons ge ge
vens dat de Letse belastingautoriteit richt aan de 
aanbieder van internetadvertentiediensten. In dit 
verband blijkt dat deze aanbieder krachtens arti
kel 15, lid 6, van de algemene belastingwet ge
houden is een dergelijk verzoek in te willigen.
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68 Gelet op de overwegingen die in de pun
ten 64 en 65 van dit arrest zijn uiteengezet, is het 
noodzakelijk dat de doeleinden van deze verwer
kingen duidelijk in dat verzoek worden vermeld.
69 Mits de aldus in dat verzoek vermelde 
doeleinden noodzakelijk zijn voor de uitvoering 
van een taak van algemeen belang of een taak die 
deel uitmaakt van de uitoefening van het open
baar gezag dat aan de belastingautoriteit is opge
dragen, volstaat deze om stan dig heid, zoals voort
vloeit uit artikel 6, lid 1, eerste alinea, aanhef en 
on der e), van verordening 2016/679, gelezen in 
samenhang met artikel 6, lid 3, tweede alinea, 
van die verordening, opdat die verwerkingen ook 
voldoen aan het in punt 66 van het on der ha vi ge 
arrest in herinnering gebrachte vereiste van 
rechtmatigheid.
70 In dit verband zij eraan herinnerd dat de 
inning van de belasting en de bestrijding van be
lastingfraude moeten worden beschouwd als ta
ken van algemeen belang in de zin van artikel 6, 
lid 1, eerste alinea, on der e), van verordening 
2016/679 (zie naar analogie arrest van 27 sep
tember 2017, Puškár, c73/16, EU:c:2017:725, 
punt 108).
71 Hieruit volgt dat in een geval waarin de 
verstrekking van de betrokken per soons ge ge vens 
niet rechtstreeks is gebaseerd op de wettelijke be
paling die er de grondslag van vormt, maar voort
vloeit uit een verzoek van de be voeg de over heids
in stan tie, dit verzoek de specifieke doeleinden 
voor dat verzamelen van gegevens met het oog op 
de taak van openbaar belang of de uitoefening 
van het openbaar gezag nader moet omschrijven, 
teneinde de ontvanger van dat verzoek in staat te 
stellen zich ervan te vergewissen dat de doorzen
ding van de betrokken per soons ge ge vens recht
matig is en het de na tio na le rechterlijke instanties 
mogelijk te maken de rechtmatigheid van de be
trokken verwerkingen te toetsen.
72 In de tweede plaats moeten per soons ge
ge vens over een komstig artikel 5, lid 1, on der c), 
van verordening 2016/679 toereikend en ter zake 
dienend zijn en beperkt blijven tot wat noodza
kelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden 
verwerkt.
73 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat 
afwijkingen en beperkingen van het beginsel van 
bescherming van per soons ge ge vens volgens vas
te rechtspraak binnen de grenzen van het strikt 
noodzakelijke moeten blijven (zie in die zin arrest 
van 22 juni 2021, Latvijas Republikas saeima 
(strafpunten), c439/19, EU:c:2021:504, punt 
110 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
74 Hieruit volgt dat de ver wer kings ver ant
woor de lij ke niet op algemene en ongedifferen
tieerde wijze per soons ge ge vens mag verzamelen 
en zich dient te onthouden van het verzamelen 

van gegevens die niet strikt noodzakelijk zijn 
voor de doeleinden van de verwerking, ook wan
neer hij handelt in het kader van de hem opge
dragen taak van algemeen belang.
75 In casu moet worden opgemerkt dat de 
Letse belastingautoriteit, zoals blijkt uit de pun
ten 17 tot en met 19 van het on der ha vi ge arrest, 
de betrokken marktdeelnemer heeft verzocht om 
haar gegevens te verstrekken over de adverten
ties voor de verkoop van per so nen au to's die tus
sen 14 juli en 31 augustus 2018 op zijn website 
zijn geplaatst, en, voor het geval dat de toegang 
tot deze informatie niet opnieuw kon worden 
verleend, om haar uiterlijk op de derde dag van 
elke maand de gegevens te verstrekken over de 
advertenties voor de verkoop van per so nen au to's 
die in de voorgaande maand op zijn website zijn 
geplaatst, zon der dit laatste verzoek in de tijd te 
beperken.
76 Gelet op de in punt 74 van het on der ha
vi ge arrest uiteengezette overwegingen staat het 
aan de verwijzende rechter om na te gaan of het 
doel van het verzamelen van deze gegevens kan 
worden bereikt zon der dat de Letse belastingau
toriteit potentieel beschikt over de gegevens be
tref fen de alle advertenties voor de verkoop van 
per so nen au to's die op de website van die markt
deelnemer zijn geplaatst, en met name of het 
denkbaar is dat deze belastingautoriteit zich aan 
de hand van specifieke criteria op bepaalde ad
vertenties richt.
77 In dit verband moet worden benadrukt 
dat de ver wer kings ver ant woor de lij ke over een
komstig de in artikel 5, lid 2, van verordening 
2016/679 neergelegde verantwoordingsplicht 
moet kunnen aantonen dat hij de in lid 1 van dat 
artikel neergelegde beginselen inzake de verwer
king van per soons ge ge vens naleeft.
78 Bijgevolg staat het aan de Letse belas
tingautoriteit om aan te tonen dat zij over een
komstig artikel 25, lid 2, van die verordening 
heeft getracht de hoeveelheid te verzamelen per
soons ge ge vens zoveel mogelijk te beperken.
79 Wat de om stan dig heid betreft dat het 
verzoek van de Letse belastingautoriteit om infor
matie niet voorziet in een temporele beperking 
voor het geval dat de betrokken aanbieder van 
advertentiediensten de toegang tot de adverten
ties die zijn geplaatst in het in het verzoek be
doelde tijdvak niet opnieuw verleent, zij eraan 
herinnerd dat de ver wer kings ver ant woor de lij ke, 
gelet op het beginsel van minimale gegevensver
werking, ook verplicht is om het tijdvak waarin 
de betrokken per soons ge ge vens worden verza
meld, te beperken tot hetgeen strikt noodzakelijk 
is voor het doel van de verwerking.
80 Bijgevolg mag het tijdvak waarop het 
verzamelen betrekking heeft, niet langer duren 
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dan strikt noodzakelijk is om het beoogde doel 
van algemeen belang te bereiken.
81 Zoals blijkt uit punt 77 van het on der ha
vi ge arrest, rust de bewijslast dienaangaande op 
de Letse belastingautoriteit.
82 Uit het feit dat deze gegevens worden 
verzameld zon der dat de Letse belastingautoriteit 
in het verzoek om informatie zelf temporele 
grenzen aan een der ge lij ke verwerking heeft ge
steld, kan als zo da nig echter niet worden afgeleid 
dat de duur van de verwerking langer is dan wat 
strikt noodzakelijk is om het doel te bereiken.
83 In deze context dient er niet te min aan te 
worden herinnerd dat om te voldoen aan het 
evenredigheidsvereiste waaraan artikel 5, lid 1, 
on der c), van verordening 2016/679 uitdrukking 
geeft (zie in die zin arrest van 22 juni 2021, Lat
vijas Republikas saeima (strafpunten), c439/19, 
EU:c:2021:504, punt 98 en aldaar aangehaalde 
rechtspraak), de regeling waarop de verwerking 
is gebaseerd dui de lij ke en nauwkeurige regels 
moet be vatten over de reikwijdte en de toepas
sing van de betrokken maat re gel en mi ni
mumvereisten moet opleggen, zodat degenen 
van wie de per soons ge ge vens worden verwerkt, 
over voldoende waarborgen beschikken dat die 
gegevens doeltreffend worden beschermd tegen 
het ri si co van misbruik. Die regeling moet wette
lijk verbindend zijn naar intern recht en in het 
bij zon der aangeven in welke om stan dig he den en 
on der welke voorwaarden een maat re gel die 
voorziet in de verwerking van der ge lij ke gege
vens kan worden genomen, en aldus waarborgen 
dat de inmenging tot het strikt noodzakelijke 
wordt beperkt (arrest van 6 oktober 2020, Privacy 
In ter na ti o nal, c623/17, EU:c:2020:790, punt 68 
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
84 Hieruit volgt dat de na tio na le regeling in
zake een verzoek om informatie als in het hoofd
geding aan de orde, aan de hand van objectieve 
criteria moet bepalen in welke om stan dig he den 
en on der welke voorwaarden een aanbieder van 
on line diensten per soons ge ge vens van zijn ge
bruikers moet doorgeven (zie in die zin arrest van 
6 oktober 2020, Privacy In ter na ti o nal, c623/17, 
EU:c:2020:790, punt 78 en aldaar aangehaalde 
rechtspraak).
85 Gelet op een en ander dient op de derde 
tot en met negende vraag te worden geantwoord 
dat verordening 2016/679 aldus moet worden 
uitgelegd dat zij zich er niet tegen verzet dat de 
belastingautoriteit van een lidstaat een aanbieder 
van internetadvertentiediensten verplicht om 
haar informatie te verstrekken over de belasting
plichtigen die advertenties in een van de rubrie
ken van zijn internetportaal hebben geplaatst, 
mits de betrokken gegevens met name noodza
kelijk zijn voor de specifieke doeleinden waar

voor zij worden verzameld en het tijdvak gedu
rende hetwelk die gegevens worden verzameld 
niet langer is dan strikt noodzakelijk om de doel
stelling van algemeen belang te verwezenlijken.

 Kosten
86 ten aanzien van de par tij en in het hoofd
geding is de procedure als een aldaar gerezen in
cident te beschouwen, zodat de verwijzende 
rechter over de kosten heeft te beslissen. De door 
anderen wegens indiening van hun opmerkingen 
bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor ver
goeding in aan mer king.

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht:
1) Verordening (EU) 2016/679 van het  Eu ro pees 
Parlement en de Raad van 27 april 2016 be tref fen de 
de bescherming van na tuur lij ke per so nen in ver
band met de verwerking van per soons ge ge vens en 
be tref fen de het vrije verkeer van die gegevens en tot 
intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene veror
dening gegevensbescherming) moet aldus worden 
uitgelegd dat het verzamelen van informatie die 
een aanzienlijke hoeveelheid per soons ge ge vens in
houdt waartoe de belastingautoriteit van een lid
staat overgaat bij een marktdeelnemer, on der wor
pen is aan de vereisten van deze verordening, in het 
bij zon der die van artikel 5, lid 1, ervan.
2) Verordening 2016/679 moet aldus worden uit
gelegd dat de belastingautoriteit van een lidstaat 
niet mag afwijken van artikel 5, lid 1, van deze ver
ordening wan neer haar een dergelijk recht niet is 
toegekend bij een wet ge vings maat re gel in de zin 
van artikel 23, lid 1, van die verordening.
3) Verordening 2016/679 moet aldus worden uit
gelegd dat zij zich er niet tegen verzet dat de belas
tingautoriteit van een lidstaat een aanbieder van 
internetadvertentiediensten verplicht om haar in
formatie te verstrekken over de belastingplichtigen 
die advertenties in een van de rubrieken van zijn in
ternetportaal hebben geplaatst, mits de betrokken 
gegevens met name noodzakelijk zijn voor de speci
fieke doeleinden waarvoor zij worden verzameld en 
het tijdvak gedurende hetwelk die gegevens worden 
verzameld niet langer is dan strikt noodzakelijk om 
de doelstelling van algemeen belang te verwezenlij
ken.

Noot

1. De belangrijke kwestie waar dit arrest 
over gaat betreft de breedte van een ongerichte 
vraag om informatie door de be las ting dienst. kan 
de be las ting dienst op grond van zijn algemene 
toezichtsbe voegd heid een grote hoeveelheid in
formatie opvragen bij een derde zon der dat de in
formatie voorzienbaar van belang is voor de belas
tingheffing van de betrokken per so nen? Het gaat 
hierbij om de uitleg over toezicht in het algemeen 
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belang (artikel 6 Algemene Verordening Gege
vensbescherming 2016/679 (hierna AVG) en het 
beginsel van gegevensbeperking (artikel 5 AVG)).
2. steeds meer eco no mische activiteit 
wordt afgewikkeld via een digitaal platform. Zo’n 
platform beschikt over een grote hoeveelheid ge
gevens, in de meeste gevallen zijn dat tevens per
soons ge ge vens. De be las ting dienst van Letland 
wenst opgave van een groot aantal per soons ge
ge vens. Het verzamelen (door het platform) en 
het verwerken (door de be las ting dienst) van per
soons ge ge vens valt binnen het materiële toepas
singsgebied van de AVG. Die autoriteit zal dus ook 
de in de AVG neergelegde beginselen inzake de 
verwerking van per soons ge ge vens in acht moe
ten nemen. De be las ting diensten hebben een vrij 
breed wettelijk mandaat om gegevens op te vra
gen die voor de belastingheffing ook maar enigs
zins van belang kunnen zijn. De vraag is in hoe
verre de AVG die brede be voegd heid normeert.
3. In de hier besliste casus wordt het rechts
kader gegeven waaraan verzoeken om inzage in 
die per soons ge ge vens door de be las ting dienst 
moet worden beoordeeld. De centrale kwestie 
die voorligt is die van de omvang en voorwaarden 
voor doorgifte van per soons ge ge vens tussen 
twee opvolgende ver wer kings ver ant woor de lij
ken. De kwesties hebben specifiek betrekking op 
de rechtsgrond voor de verkrijging van per soons
ge ge vens voor de be las ting dienst en zien niet di
rect op een bewerking die wordt uitgevoerd. Het 
doorgeven van de per soons ge ge vens door het 
platform (hierna ‘sssIA’) aan de be las ting dienst 
is geen verwerking waar de AVG op van toepas
sing is. Wel moeten de in de AVG neergelegde be
ginselen inzake de verwerking in acht worden 
genomen (zie ook hierna punt 5).
4. In de casus wordt een aanbieder van inter
netadvertentiediensten (‘sssIA’) verzocht om ui
terlijk op 3 september 2018 informatie te geven 
over chassisnummers van alle voertuigen die in 
advertenties in het tijdvak van 14 juli tot en met 
31 augustus 2018 op het internetportaal van sssIA 
werden aangeboden en over de telefoonnummers 
van de verko pers die in de rubriek ‘per so nen au to’s’ 
op de portaalsite waren geplaatst. sssIA is van 
oordeel dat de autoriteit het even re dig heids be gin
sel heeft geschonden door maandelijks en zon der 
beperking in de tijd een aanzienlijke hoeveelheid 
per soons ge ge vens uit een onbeperkt aantal adver
tenties te eisen zon der aan te geven tegen welke 
belastingplichtige een belastingcontrole zou wor
den ingesteld. Het geding betreft de hoeveelheid 
en soort informatie waar de Letse belastingautori
teit om mag verzoeken. 

Bij de uitwisseling van inlichtingen in de 
grens over schrij dende administratieve bijstand 
moet de be las ting dienst op grond van richtlijn 

20166/11 een ‘voorzienbaar belang’ hebben bij 
een informatieverzoek. Daarbij is van belang dat 
de betrokkene op wie een on der zoek betrekking 
heeft wordt geïdentificeerd en wordt uitgelegd 
waarom hij wordt verdacht van over tre ding van 
de belastingwet (zie meest recent HvJ EUzaak 
c437/19, AB 2022/100, m.nt. L.E.c. Neve).
5. Artikel 5 lid 1 van de AVG be vat de begin
selen van de verwerking van per soons ge ge vens. 
Volgens die bepaling mogen per soons ge ge vens 
alleen worden verwerkt voor welbepaalde, uit
druk ke lijk omschreven en gerechtvaardigde 
doeleinden (doelbinding) en moet die verwer
king beperkt zijn tot wat noodzakelijk is (mini
male gegevensverwerking), juist zijn (juistheid) 
en passend worden beveiligd (in te gri teit en ver
trouwelijkheid). De verwijzende Letse rechter 
plaats het conflict tussen de website en de be las
ting dienst in het licht van de AVG en meer be
paald in het licht van de artikelen 5 en 6 van de 
AVG. De verwijzende rechter vraagt zich af of het 
soort van vragen van de be las ting dienst niet een 
rechtmatige verwerking van de gegevens in de 
weg staat.
6. In zijn conclusie van 2 september 2021 in 
deze zaak gaat AG Bobek in op de opvolgende 
verwerkingen van de per soons ge ge vens. Eerst 
worden de per soons ge ge vens verzameld door de 
website en daarna worden ze doorgegeven aan 
de be las ting dienst. Die tweede verwerking heeft 
nog niet plaatsgevonden. sssIA wil eigenlijk na
mens de betrokkenen de vraag aan de orde stel
len of de tweede verwerking (de doorgifte aan de 
belastingautoriteit) rechtmatig is. De AVG regelt 
dat niet. Of de be las ting dienst op rechtmatige 
wijze ver plich tingen oplegt aan de website is van 
een andere orde dan de bescherming van de per
soons ge ge vens van de betrokken, aldus de AG.
7. We moeten hier twee si tu a ties on der
scheiden. ten eerste de si tu a tie dat een wettelijke 
bepaling de doorgifte van de gegevens regelt. 
Hier speelt artikel 6 lid 1, sub c AVG: de verwer
king is noodzakelijk om te voldoen aan een wet
telijke ver plich ting die op de ver wer kings ver ant
woor de lij ke rust. En ten tweede de si tu a tie dat 
gegevens door de administratie (be las ting dienst) 
op grond van haar algemene taak worden ge
vraagd. Hier speelt artikel 6, lid 1, sub e AVG: de 
verwerking is noodzakelijk voor de vervulling 
van een taak van algemeen belang of van een 
taak in het kader van uitoefening van het open
baar gezag dat aan de ver wer kings ver ant woor
de lij ke is opgedragen. In dit laatste geval kan on
der scheid gemaakt worden tussen enerzijds het 
zoeken naar bepaalde soorten informatie met het 
oog op het opsporen van wetsover tre dingen 
(sleepnetmethode) en anderzijds het verifiëren 
of bepaalde over tre dingen zijn begaan. Bij het 
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zoeken en opsporen is het doel van de vraag ex 
ante, ruim en veelal vaag over wie precies de be
trokkenen zijn. Het net wordt dan breed uitge
worpen. Bij het verifiëren van potentiële over tre
dingen door het opvragen van re le vante gegevens 
is daarentegen een veel genuanceerdere en ge
richtere opzet mogelijk. In dat geval is de opzet 
meer ex post, namelijk toegespitst op het verifië
ren van bepaalde vermoedens ten aanzien van 
doorgaans reeds aanwijsbare betrokkenen. Op 
grond van artikel 6 van de AVG zijn beide sce na
rio’s mogelijk.
8. Artikel 6 lid 3 AVG eist wel voor elk van 
de gegevensdoorgiften een dui de lij ke rechts
grond. De rechtsgrond voor de doorgifte van de 
per soons ge ge vens is in een ander instrument ge
regeld (hier de algemene belastingwet). Maar die 
rechtvaardige rechtsgrond wordt gebruikt voor 
een verzoek om (ogenschijnlijk) onbeperkte ge
gevensdoorgifte die uitloopt in een algemene 
zoekactie die lijkt op het ex ante sce na rio. Daar
door ontstaat een zekere verwarring over zowel 
de evenredigheid als de passende rechtsgrond, 
namelijk specifieke wettelijke bepaling of alge
mene be voegd heid.
9. Volgens overweging 31 van de AVG moe
ten verzoeken schriftelijk, gemotiveerd en inci
denteel zijn en mogen niet een geheel bestand 
betreffen. Dat moet een grootschalige gegevens
doorgifte aan een overheidsorgaan beperken. 
Maar in deze casus is de uitvraag nauwkeurig 
omschreven. Het soort gegevens dat wordt ge
vraagd is specifiek. Er is ook een dubbele rechts
grond, namelijk zowel een wettelijke bepaling 
die de rechtsgrond inhoudt, als een administra
tieve toepassing die specifiek en doelgericht is, 
namelijk: alle per so nen die au to’s te koop aanbie
den op het platform zijn belastingplichtig over de 
verkoop. 

Het Hof van Justitie eist dus (punt 55) dat de 
wettelijke grondslag voor een uitvraag dui de lij ke 
en nauwkeurige regels moet be vatten die de 
reikwijdte en de toepassing van de algemene 
rechtsgrond vastleggen en die mi ni mumvereisten 
formuleren, zodat degenen van wie de per soons
ge ge vens worden doorgegeven over voldoende 
waarborgen beschikken dat die gegevens doel
treffend worden beschermd tegen het ri si co van 
misbruik. Als gebruik gemaakt wordt van de alge
mene rechtsgrond en niet van een specifieke en 
nauwkeurige wettelijke bepaling, moeten de be
ginselen van artikel 5 AVG in acht worden geno
men. De vordering door de be las ting dienst moet 
de doeleinden van de verwerking uit druk ke lijk 
omschrijven en deze doeleinden moeten een 
rechtvaardige verwerking waarborgen. De om
schrij ving moet het na tio na le rechterlijke instan

ties mogelijk maken de rechtmatigheid van de 
betrokken verwerkingen te toetsen.
10. Dit laatste ontbrak bij de uitvraag naar de 
ANPRgegevens (HR 24 februari 2017,   
EcLI:NL:HR:2017:288). De be las ting in spec teur 
oordeelde dat de belastingplichtige de rittenre
gistratie voor bepaling van privégebruik auto niet 
correct had bijgehouden, omdat de auto was ge
signaleerd op locaties die niet overeenkwamen 
met de rittenregistratie. De signaleringen waar de 
inspecteur naar verwees, waren gebaseerd op fo
to’s gemaakt met camera’s van het korps landelij
ke politiediensten (kLPD) die zijn voorzien van 
‘Automatic Number Plate Recognition’ (ANPR). 
Het Hof oordeelde dat het verzamelen van en ge
bruiken van door ANPRcamera’s vastgelegde ge
gevens passen binnen de algemene wettelijke 
taak die de Be las ting dienst heeft, aan welke taak 
een ruime con tro le be voegd heid inherent is. De 
Hoge Raad oordeelde echter dat het systemati
sche gebruik van ANPR camera’s een inbreuk is 
op het recht op privacy. De be las ting dienst kon 
zich niet baseren op een voldoende precieze wet
telijke grondslag om deze inbreuk te rechtvaardi
gen en heeft ten onrechte aan ge no men dat de al
gemene taakom schrij ving van be las ting dienst of 
enige andere wettelijke bepaling hiervoor toerei
kende grondslag biedt. Met dit oordeel van de 
Hoge Raad moet naar mijn idee ook anders aan
gekeken worden tegen de SNS Parkinguitspraak 
van het Ge rechts hof Den Bosch (19 augustus 
2014, EcLI:NL:GHsHE:2014:2803), omdat ook 
daar de on der zochte populatie grotendeels be
staat uit belastingplichtigen te goeder trouw 
waarvoor een inbreuk op het privé leven niet 
rechtmatig is. Vergelijk ook Stad Rotterdam (HR 
10 december 1974, EcLI:NL:HR:1974:AB4412, 
BNB 1975/52) waar het stellen van een groot aan
tal serievragen niet strijdig werd geacht met arti
kel 8 EVRM, omdat belastingheffing van belang is 
voor de ‘economic wellbeing’ van het land. In 
deze zaak was uit voor on der zoek gebleken dat 
een groot aantal belastingplichtigen hun luxe 
consumptieve goederen, waar on der pleziervaar
tuigen, niet hadden opgegeven, waarna werd be
sloten gegevens te verzamelen over de verzeke
ring van pleziervaartuigen.
11. Bij de be oor de ling van de evenredigheid 
van een informatieverzoek gaat het om de (kwali
tatieve) omvang van de populatie waarop het ver
zoek van toepassing is. Als daar veel per so nen bij 
zitten die wel voldaan kunnen hebben aan hun be
lastingplicht, is de populatie te ruim genomen. De 
discussie gaat over het ‘voorzienbaar belang’ van de 
vraagstelling voor de belastingheffing. In de zaak 
van het Nederlandse groepsverzoek over cliënten 
van de UBs aan de Zwitserse be las ting dienst 
(Bundesgericht 11 april 2016, zaak 2c_276/2016, 
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BGE 143 II 136) waren de namen van de betrokke
nen niet bekend, maar omvatte de populatie uit
sluitend per so nen die hun Zwitserse bankrekenin
gen niet aan de Nederlandse be las ting dienst 
hadden gemeld. In de on der ha vi ge casus gaat het 
om belastingplichtigen die mogelijkerwijs hun re
gistratiebelasting op autoverkopen niet hebben 
voldaan. Er is geen zekerheid dat de gekozen popu
latie overwegend bestaat uit per so nen die hun fis
ca le ver plich tingen niet zijn nagekomen. Maar de 
populatie omvat wel alle per so nen die een auto 
verkopen wat tot verschuldigdheid van belasting 
leidt.
12. De populatie kan dus te omvangrijk zijn, 
wat in conflict komt met het beginsel van ‘mini
male gegevensverwerking’ van artikel 5 lid 1, sub 
c van de AVG. De na tio na le rechter moet beoor
delen of aan het daarin tot uitdrukking gebrachte 
even re dig heids be gin sel is voldaan.
13. In Nederland wordt de verhouding tus
sen het platform en de be las ting dienst genor
meerd door de algemene beginselen van behoor
lijk bestuur. Bij derdenon der zoeken op basis van 
artikel 53 AWR is het even re dig heids be gin sel van 
toepassing. De te on der zoeken populatie moet 
beperkt zijn tot re le vante belastingplichtigen om 
aan het AVGbeginsel van gegevensminimalisatie 
te voldoen. Per 1 ja nu a ri 2024 treedt de Richtlijn 
2021/514 in werking, waarbij is voorzien in auto
matische uitwisseling van door platformexploi
tanten gerapporteerde inlichtingen (waar on der 
de totale tegenprestatie die is betaald tijdens elk 
kwartaal van de rapportageperio de en het aantal 
re le vante activiteiten waarvoor de verko per is be
taald of gecrediteerd). Na de im ple men ta tie van 
die richtlijn krijgt de uitvraag van per soons ge ge
vens bij platforms dan een specifieke wettelijke 
grondslag geregeld. Zie ook Memorie van toelich
ting Wet im ple men ta tie EUrichtlijn ge ge vens
uit wis se ling digitale plat form eco no mie (Ka mer
stuk ken II, 36063, nr. 3, 23 maart 2022).
L.E.c. Neve

AB 2022/174

AFDELING BE STUURS RECHT SPRAAK VAN DE 
RAAD VAN STATE
22 december 2021, nr. 202100064/1/A
(Mrs. N. Verheij, P.H.A. knol, W. den Ouden)
m.nt. J. Wieland*

Art. 7:11 lid 1 Awb

EcLI:NL:RVs:2021:2918

* Mr. J. Wieland is advocaat bij stijl Advocaten te Amsterdam.

Beginsel van effectieve rechts be scher ming 
noopt tot ex tunc-be oor de ling in bezwaar.

Volgens vaste rechtspraak van het Hof wordt het in 
Unie rechtelijke zaken toepasselijke procesrecht bij 
gebreke van Unie rechtelijke voorschriften beheerst 
door de beginselen van gelijkwaardigheid, doeltref
fendheid en effectieve rechts be scher ming. Op grond 
van het beginsel van effectieve rechts be scher ming 
moet een particulier de bescherming van zijn door 
het Unie recht toegekende rechten doeltreffend in 
rechte kunnen afdwingen (…). Door de Regeling 
2022 ook toe te passen in lopende procedures tegen 
afwijzingen van aanvragen die reeds vóór de ver
gunningstop zijn gedaan, zijn die procedures zinle
dig gemaakt. In de kern wordt daarmee immers be
werkstelligd dat geen inhoudelijke her over we ging 
in een al lopende procedure plaatsvindt, maar 
wordt de aanvrager tegengeworpen dat hij niet als
nog een nieuwe aanvraag heeft ingediend. Toepas
sing van de Regeling 2022 op die procedures is 
daarmee niet verenigbaar met het beginsel van ef
fectieve rechts be scher ming.

Omdat toepassing van de Regeling 2022 in dit 
geval niet verenigbaar is met het beginsel van effec
tieve rechts be scher ming, moet worden afgeweken 
van het uit gangs punt dat bij het nemen van een be
sluit op bezwaar het recht moet worden toe ge past 
zoals dat ten tijde van dat be sluit op bezwaar geldt. 
Niet valt in te zien hoe het afdoen van bezwaren te
gen de afwijzing van oude aanvragen met toepas
sing van de regels die daarvoor golden ten tijde van 
de aanvraag, in de weg staat aan een procedure 
voor de verdeling van vergunningen die transpa
rant is en aanvragers gelijke kansen op een exploi
tatievergunning biedt. Omdat de aanvraag van be
drijf was ingediend voor de vergunningstop en 
omdat de Afdeling in haar uitspraak van 27 ja nu a ri 
2016 heeft geoordeeld dat het volumebeleid in strijd 
is met de Dienstenrichtlijn, zodat de criteria van het 
Uitgiftereglement geen toepassing kunnen vinden, 
had het college moeten beoordelen of die aanvraag 
in overeenstemming was met de voorschriften voor 
ver gun ning ver le ning op grond van de Vob. De 
rechtbank heeft dit niet on der kend.

Uitspraak op het hoger beroep van ap pel lant, ei
ge naar van be drijf, te Amsterdam, ap pel lant, te
gen de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam 
van 21 december 2020 in zaak nr. 19/1275 in het 
geding tussen:
Be drijf,
en
Het college van bur ge mees ter en wethouders van 
Amsterdam.
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