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Datum 30 november 2017 Uw briet (kenmerk)

Betreft Uw Wob-verzoek

Geachte

Op 6 november 2017 ontving 1k uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid
van bestuur (hierna: Wob) met betrekking tot de beleidsnotitie betreffende
sekswerkers en tictieve dienstbetrekking van toepassing op de loonheffingenpositie
van ‘agents’ die door middel van ‘webcam performance’ diensten verrichten aan
klanten.

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 zi]n. 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 verzoekt om de volgende documenten:

1. De beleidsnotitie waarin het besluit van de kennisgroep loonheffingen staat
over de definitie van sekswerkers zoals bedoeld in aftikel 2.2 van de
U itvoeringsregeli ng Loonbelasting 2011 betreffende de fictieve
dienstbetrekking;

2. Verslagen van de kennisgroep die betrekking hebben op voornoemde
beleidsnotitie;

3. Die de kennisgroep verder hebben gediend om tot de formulering van
voornoemd beleid te komen.

Behandeling van uw verzoek
Met betrekking tot uw verzoek is één document aangetroffen. Dit betreft een
document met de formulenng van een reactie door een kennisgroep op een
individuele casus van erotische diensten via de webcam. Er wordt aan de hand
van die casus van antwoord gegeven op de vtaag of hier de fictieve
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dienstbetrekking van sekswerkers van toepassing kan zijn. Dat document is bij dit
besluit gevoegd. Voor het overige zijn geen documenten met betrekking tot uw
verzoek aangetroffen. Wel merk 1k nog op dat er in de reactie van de kennisgroep
een aantal, openbare, documenten wordt genoemd dat ondersteunend was bij de
totstandkoming van de reactie.

Besluit
Gezien het bovenstaande wijs 1k uw verzoek toe.’

Hgachtend,
d $taatssecretaris van Financiën, namens deze,

çir.]. de Blieck,
lid van het managementteam Belastingdienst

Directoraat-Generaal
Belastingdlenst
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Deze brief is een besluit in de zin van tie Awb. Op grand van die wet kunt u tegen dit besiuit binnen zes weken iatie dag waarop dit be5luit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gerichtaan tie Staatssecretans van Financiën, kamer KV 2.52, posthus 20201, 2500 EE Den Haag. Het bezwaarschriftmoet warden ondertekend en ten minste het voigende bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. tie dagtekenlng;
c. een omschnjving van het besiuit waaftegen het bezwaat zich richt;
d. een opgave van tie redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.
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