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Verzoek 
Op 12 september 2017 heeft u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob) verzocht om verstrekking van een interne notitie over clustering in het 
kader van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen. 

Beoordeling 
Naar aanleiding van uw verzoek heb ik het betreffende Memo Clustering 
beoordeeld met betrekking tot de vraag in hoeverre het memo kan worden 
openbaar gemaakt. Het memo is oorspronkelijk opgesteld als een discussiestuk en 
vandaar voorzien van de termen "discussiestuk" en "vertrouwelijk". Het memo 
heeft zich echter voor het overgrote deel doorontwikkeld tot een naslagwerk en 
wordt als zodanig door medewerkers van het Bureau Belastingplicht 
Overheidsondernemingen geraadpleegd. 

Het Memo Clustering d.d. 8 december 2016 maak ik openbaar met uitzondering 
van het volgende. 

Voor zover het memo is aan to merken als intern beraad respectievelijk een 
persoonlijke beleidsopvatting, daarbij de totstandkoming en ontwikkeling van het 
memo in overweging nemende, maak ik het document niet openbaar op grond van 
artikel 11, eerste lid, Wob. Dit betreft de passage op pagina 2 (bovenaan). 

De in het memo voorkomende namen van ambtenaren maak ik niet openbaar, 
omdat het belang van openbaarmaking daarvan niet opweegt tegen de 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, aanhef en 
onderdeel e, Wob). Het betreft de passages onder de kopjes 'Contactpersoon' en 
'Betrokkenen' in de marge van het memo op pagina 1. 

Op pagina 1 wordt aan de hand van een voorbeeld toegelicht dat de clustering 
tevens van belang is in het kader van de resultaatbepaling. Op pagina 3 wordt een 
voorbeeld gegeven van activiteiten die naar aard vergelijkbaar zijn en waarbij 



verwevenheid denkbaar is. Artikel 67, eerste lid, van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen (AWR) staat aan openbaarmaking van deze voorbeelden in de 
weg. Ingevolge artikel 67, eerste lid, AWR is het immers een ieder verboden 
hetgeen hem uit of in verband met enige werkzaamheid bij de uitvoering van de 
belastingwet over de persoon of zaken van een ander blijkt of wordt medegedeeld, 
verder bekend to maken dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
belastingwet of voor de invordering van enige rijksbelasting als bedoeld in de 
Invorderingswet 1990. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
heeft bij herhaling beslist dat artikel 67 AWR een bijzondere 
openbaarmakingsregeling met een uitputtend karakter is die prevaleert boven de 
Wob en dat een Wob-verzoek moet worden getoetst aan artikel 67 AWR. Ik noem 
in dit verband ABRvS 14 april 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM1041 en ABRvS 23 
oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1625. 

De passages op pagina 2 (onderaan) en op pagina 6 maak ik niet openbaar op 
grond van artikel 10, tweede lid, aanhef, onderdeel b en onderdeel d, Wob. Deze 
informatie is strategisch van aard en openbaarmaking van deze gegevens kan 
leiden tot anticiperend gedrag van (potentiele) belastingplichtigen waardoor de 
financiele belangen van de Staat kunnen worden geschaad. 

Besluit 
Gezien het bovenstaande willig ik uw verzoek om openbaarmaking van het Memo 
Clustering in, met uitzondering van de hierboven genoemde passages op grond 
van de artikelen 10 en 11 van de Wob en artikel 67 AWR. 

Rechtsmiddelen 
Voor de goede orde wijs ik u erop dat u tegen deze beschikking op grond van 
afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na dagtekening 
van dit besluit een bezwaarschrift kunt indienen. Richt uw bezwaar aan de 
staatssecretaris van Financier), t.a.v. ondergetekende, Postbus 50961, 3007 BC 
Rotterdam. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat 
ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. 

Ten aanzien van de geheimhoudingsplicht van artikel 67 van de AWR staat geen 
bezwaar of beroep open op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Dit 
betekent dat het bezwaar zich beperkt tot de vraag of uw verzoek om 
openbaarmaking op grond van de Wob terecht is afgewezen met een beroep op 
artikel 67 van de AWR. 
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namens de staatssecretaris van Financien, 
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