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Datum 30 maart 2017
Betreft Wob-verzoek importcijfers voertuigen parallelimport 2016

Geachte heer

,

Op 20 februari ontving ik uw faxbericht waarin u mij vroeg de volgende gegevens
openbaar te maken over de parallelimport van voertuigen in 2016:
1.
2.
3.
4.

Aantal BPM-aangiften op basis van afschrijvingstabel;
Aantal BPM-aangiften op basis van taxatierapport;
Aantal BPM-aangiften op basis van koerslijst;
Totaalbedrag aan inkomsten BPM parallelimport.

Wettelijk kader
Uitgangspunt van de Wob is dat - in het belang van een goede en democratische
bestuursvoering - overheidsdocumenten op verzoek openbaar worden gemaakt.
Dit uitgangspunt geldt niet als een specifieke geheimhoudingsplicht zich ertegen
verzet of als één of meer uitzonderingsgronden van de Wob van toepassing zijn.
Het verzoek moet betrekking hebben op documenten die feitelijk beschikbaar zijn
en niet al openbaar gemaakt zijn.
Beoordeling van uw verzoek
Ik heb laten nagaan of de door u gevraagde gegevens voorhanden zijn. Dat is het
geval. In dit geval staat de Wob niet aan de openbaarmaking daarvan in de weg.
Hieronder treft u de gegevens aan.

1. Afschrijvingstabel
2. Taxatierapport
3. Koerslijst
Nieuwe voertuigen
4. Totaal

Aantal
126.714
48.803
29.812
13.919
219.248

BPM-bedrag
€ 90.401.919
€ 67.632.706
€ 115.337.508
€ 29.185.034
€ 302.557.167
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Besluit
Ik wijs uw verzoek toe.1
Hoogachtend,
de staatssecretaris van Financiën,
namens deze,
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mr. J. de Blieck
lid van het managementteam Belastingdienst

1

Deze brief is een besluit in de zin van de Awb. Op grond van die wet kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na
de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht
aan de Staatssecretaris van Financiën, kamer KV 2.52, postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Het moet worden
ondertekend en ten minste het volgende bevatten:
naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt
en een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.
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