
2012BEM23 – Bijlage emailwisseling 

Van: "od.kingma@belastingdienst.nl" <od.kingma@belastingdienst.nl>
Aan: "Andringa, Richard" <Richard.Andringa@provincie-utrecht.nl>
Kopie: "Schouten-Meulenhoff, Cynthia" <Cynthia.Schouten-Meulenhoff@provincie-
utrecht.nl>
Onderwerp: Betr.: artikel in AD van 10 februari 2012 met betrekking tot dienstauto's 

Geachte heer Andringa, 
 
Naar aanleiding van uw verzoek van 14 februari 2012 bericht ik u als volgt. 
 
Ik heb uw verzoek ter beoordeling voorgelegd aan de vaktechnisch coördinator formeel recht. 
Hij heeft aangegeven dat de geheimhoudingsplicht verhindert dat wij u de gevraagde 
informatie geven. 
 
De reden is dat de geheimhoudingsbepaling een zeer ruime werking heeft, en dat de 
informatie waar u om verzoekt (mede) betrekking heeft op andere belastingplichtigen (enkele 
werknemers). Ik licht dit als volgt toe. 
 
De geheimhouding verhindert dat informatie verder bekend wordt gemaakt dan nodig is voor 
de uitvoering van de belastingwet. Dit betekent dat wij geen informatie verstrekken buiten 
bijvoorbeeld een bezwaar- of beroepsprocedure. Uw verzoek is niet gedaan in verband met 
een dergelijke procedure. 
De geheimhouding geldt ook voor informatie over belanghebbende zelf. De wetgever heeft 
alleen een uitzondering opgenomen ten aanzien van informatie die door belanghebbende 
eerder zelf aan de Belastingdienst is aangeleverd. 
 
Bovendien geldt de geheimhoudingsbepaling voor een ieder, en daarmee niet alleen voor de 
medewerkers van de Belastingdienst, maar ook voor anderen die bekend zijn met fiscale 
informatie, opgekomen bij de uitvoering van de belastingwet. De provincie is als 
inhoudingsplichtige betrokken bij de uitvoering van (een deel van) de belastingwet. In die 
hoedanigheid heeft de provincie kennis omtrent gegevens van de werknemers (= andere 
belastingplichtigen). In dit geval gaat het om informatie over de belastingheffing wegens 
privégebruik auto van een kleine groep werknemers. Als wij u daarover informatie 
verstrekken zou het de provincie niet zijn toegestaan deze informatie verder bekend te maken. 
Wij kunnen u ook om die reden dus geen informatie verstrekken die u in uw communicatie 
naar buiten zou kunnen gebruiken. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vr. gr., 
 
Dick Kingma 
Belastingdienst/Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht 
ZGO-team 
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