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Betreft Uw Wob-verzoek naar contacten van ambtenaren van de Belastingdienst

met de pers

Geachte

Op 11 augustus 2017 ontving ik uw verzoek in het kader van de Wet openbaarheid
van bestuur (hierna: Wob) met betrekking tot informatie over onderzoeken naar
lekken naar de pers en/of contacten van ambtenaren met journalisten, evenals
eventuele sancties/maatregelen vanwege lekken naar de pers die daaruit zijn
voortgekomen. Uw verzoek ziet toe op de jaren vanaf 2013 tot op heden. Op
16 augustus 2017 is telefonisch contact met u opgenomen om het verzoek verder
te kunnen specificeren. U heeft toen aangegeven dat uw verzoek met name ziet op
onderzoeken naar ongeoorloofde Informatieverstrekking door medewerkers van
het ministerie van Financiën en de Belastingdienst aan de media. Er is telefonisch
contact met u opgenomen over de vertraging die is opgetreden bij de behandeling
van uw verzoek.

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. Bestaan die documenten niet of is deze informatie
anderszins niet voorhanden, dan bestaat in beginsel het recht op informatie
evenmin.

Onderverdeling van uw verzoek
U stelt de volgende vragen:

1. U verzoekt om informatie over interne onderzoeken naar lekken naar de
pers door medewerkers in de periode van 2013 tot nu,

2. U verzoekt om informatie over sancties/maatregelen vanwege lekken naar
de pers naar aanleiding van de voornoemde onderzoeken.
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Beoordeling van uw verzoek
Ad 1
Er hebben in de door u gevraagde periode toetsingen plaatsgevonden van het
lekken van informatie naar de media door ambtenaren van de Belastingdienst
en/of het ministerie van Financiën. Deze toetsingen gaan over de vraag of de naar
buiten gebrachte informatie valt onder hetgeen bepaald is in artikel 125a van de
Ambtenarenwet of de geheimhoudingsplicht van artikel 67 Algemene wet inzake
rijksbelastingen (hierna: Awr). De gevallen die zijn getoetst hebben geen
aanleiding gegeven voor nader onderzoek. In deze gevallen werd geconstateerd
dat geen sprake was van ongeoorloofde uitlatingen zoals bedoeld in artikel 125a
van de Ambtenarenwet of 67 Awr door medewerkers.

Het is mogelijk dat sinds 2013 integriteitonderzoeken hebben plaatsgevonden die
niet specifiek als toetsingen of onderzoeken naar lekken naar de media zijn
geregistreerd in de systemen van de Belastingdienst, maar daar wel over gingen.
Voor zover deze onderzoeken in de door u genoemde periode hebben
plaatsgevonden, is deze informatie in afzonderlijke personeelsdossiers vastgelegd.
Hierover zijn geen documenten of overzichten beschikbaar. Het is niet mogelijk
deze informatie op eenvoudige wijze te verzamelen. De Wob verplicht mij niet tot
het opmaken van dergelijke overzichten.

Ad 2
Aangezien er in het geval van de hierboven genoemde toetsingen geen
vervoigstappen zijn genomen en er voor het overige geen overzichten zijn van
onderzoeken van lekken naar de pers, kan ik u ook geen overzichten verstrekken
van sancties naar aanleiding van voornoemde onderzoeken. Wel zijn de aantallen
van disciplinaire onderzoeken en maatregelen bekend. Deze zijn reeds openbaar
gemaakt op de site van het ministerie van Financiën.1

Besluit
Gezien het bovenstaande wijs ik uw verzoek af.2

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN,
najens deze,

r4r. J. de Blieck
lid van het managementteam Belastingdienst

Directoraat-Generaal
BelastingdIenst
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‘https:/Jwww. rijksoverheid. nh/binarles/rljksoverheld/documenten/wob-verzoeken/2016/04/1 2/besluit-wob-

mogelljke-lntegriteltsaantastlngen-mlnisterle-fln.pdf
Deze brief Is een besluit In de zin van de Awb. Op grond van dle 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 Flnanciën kamer KV 2.52, postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en ten minste het volgende bevatten:
a. naam en adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
zich richt. d. een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.
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