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Betreft: beslissing op uw Wob-verzoek. 

Geachte 

Belastingdienst 

Kantoor Arnhem 

Groningensingel 21 
6835 EA Arnhem 
Postbus 9007 
6800 DJ Arnhem 
www.belastingdienst.n1 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Team 
PDB 

Datum 
07 augustus 2017 

Onze referentie 

Op 12 mei 2017 ontving ik per e-mail uw verzoek in het kader van de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob). 

Samenvatting van uw verzoek 
U verzoekt om openbaarmaking van beleid over hoe de Wet deregulering 
beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) alsmede de implementatieperiode van de 
Wet DBA zich verhoudt tot de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001), 
specifiek met betrekking tot handhaving door de Belastingdienst. 

Wettelijk kader 
Uitgangspunt van de Wob is dat er, in het belang van een goede en democratische 
bestuursvoering, voor degene die om informatie verzoekt een recht op 
openbaarmaking van de informatie bestaat. Volgens artikel 3 van de Wob ziet de 
openbaarmaking op gegevens die zijn vastgelegd in documenten, voor zover deze 
nog niet openbaar zijn. Het bestuursorgaan kan evenwel besluiten om op grond 
van de artikelen 10 en 11 van de Wob of een geheimhoudingsplicht documenten 
(gedeeltelijk) niet openbaar to maken. 

Beoordeling van uw verzoek 
Er zijn twee documenten aangetroffen die vallen onder het bereik van uw verzoek. 
Bijgevoegd treft u de volgende documenten: 

1. 2017-01-19 Geactualiseerd Memo bronbeoordeling implementatiefase 
DBA. 

2. 2017-01-19 Geactualiseerd Memo DBA en Toezicht LH voor 
controlemedewerkers en klantcoOrdinatoren. 

Bij beide documenten heb ik namen van medewerkers van de Belastingdienst 
onleesbaar gemaakt. Ik ben van oordeel dat het belang van hun privacy zwaarder 
weegt dan het belang van openbaarmaking (art. 10, lid 2, onder e, van de Wob). 
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In het tweede document zijn passages aan te merken als controlestrategisch en 
worden op grond van artikel 10, tweede lid, onder d, van de Wob niet openbaar 
gemaakt, omdat het belang van openbaarmaking in dit geval niet opweegt tegen 
het belang van controlestrategie. 

Besluit 
Ik kom tegemoet aan uw verzoek. 

Rechtsmiddelenverwijzing 
Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
Indien u het niet eens bent met mijn beslissing kunt u binnen zes weken na 
dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden 
gericht aan: 

de Staatssecretaris van Financien 
Postbus 9007 
6800 DJ te Arnhem 

Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste 
zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN, 
namens deze, 

De heer W.M.L. van Eert 

Datum 
07 augustus 2017 
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