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Betreft Uw wob-verzoek

BijIaen

Geachte

Op 28 juli 2017 ontving 1k uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur (hierna: Wob) met betrekking tot het inkeerbeleid. Indien aanwezig
ontvangt u gtaag de actuele versies van een viertal door u genoemde memo’s.
Daarnaast ontvangt u graag atschriften van atle documenten/memo’s/intern
cursusmateriaal/beleidsstukken die betrekking hebben op het inkeerbeleid.
Telefonisch is contact met u opgenomen over de verdaging 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. Het bestuursorgaan kan evenwel besluiten om op grond van de artikelen
10 en 11 van de Wob of een geheimhoudingsplicht documenten (gedeeltelijk) niet
openbaar te maken.

Behandeling van uw verzoek
Gelet op de omvang van uw verzoek heb ik besloten in twee afzonderlijke besluiten
op uw verzoek te reageren. Van het memo ‘Aandachtspunten projecten Vermogen
in het Buitenland’ van 5 januari 2016 is er een recentere versie van
3 november 2016. Deze versie zal ik hier deels openbaar maken. Voor de overige
documenten ontvangt u een apart besluit.

Ten aanzien van dit document merk ik op dat namen van medewerkers niet in
aanmerking komen voor openbaarmaking op grond van artikel 10, tweede lid,
aanhef en onder e van de Wob. Het belang van openbaarmaking van deze namen
weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer. Deze afweging is uiteraard per geval gemaakt. Daarnaast bevat dit
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memo evenals de votige versie passages die niet voor openbaarmaking in
aanmerking komen vanwege de Informatie over de controlestrategie van de
Belastingdienst die er in staat. Deze belangen worden genoemd in aftikel 10,
tweede lid, onder b en ci van de Wob, namelijk de financiële belangen van de
Staat en de belangen van controle en toezicht door bestuursorganen. Uit de
desbetreffende passages blijkt hoe de Belasttngdienst te werk gaat bij de controle
van en het onderzoek naar vermogensbestanddelen in het buitenland.
Openbaarmaking van deze passages kan ongewenst berekenend gedrag in de
hand werken van de doelgroep waar deze controlestrategie zich op richt. Indien de
controle door de Belastingdienst minUet effectief wordt door ongewenst aangepast
gedrag, heeft cit direct negatieve gevolgen voor de belastingopbrengsten en zo
ook voor de financiele belangen van de Staat.

Daarnaast is een aantal passages mede niet openbaar gemaakt vanwege de
belangen die beschermd worden door artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c,
van de Wob. Verstrekking van deze passages btijft achterwege, omdat het belang
daarvan niet opweegt tegen het belang van opsporing en vervolging van strafbare
feiten. Hierbij gaat het niet om het belang van opsporing en vervolging in een
concreet gevat, maar om dat belang in het algemeen. Openbaarmaking van deze
passages zou inzicht geven in gehanteerde onderzoeksstrategieen en daarmee de
opsporing en vervolging van strafbare feiten in het algemeen kunnen frustreren.

Voor de inhoudsopgave geldt dat de uitzonderingsgronden van toepassing zijn die
bij de desbetreffende paragrafen zijn ingeroepen.

Best uit
Gezien het bovenstaande wijs ik uw verzoek ten aanzien van het memo
‘Aandachtspunten projecten Vermogen in het Buitenland’ grotendeels toe.’

Hoogachtend,
de staatssecretaris van Financiën,
nanens deze,

njr.] de Blieck,
lid van het managementteam Belastingdienst

Directoraat-Generaal
Belastlngdienst
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Deze briel is een besluit In de zin van de Awb. Op grand van die wet kunt u tegen dit beslult binnen zes weken iade dag waarop dit besluit is bckendgernaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrlft moet worden gerichtaan de Staatssecretarls van Flnanclen, kamer Ky 2.52, postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Het bezwaerschriftmoet warden ondertekend en ten minste het volgende bevatten:
a. naam en adres van de Indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijvlng van het besluit waartegen hat bezwaar zich richt;
d. een opgave van de redenen waarom ii zich niet met bet beslult kunt verenigen,

Pagina 2 van 2


