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Ministerie van Financiën

Datum ii september 2018
Betreft Wob-verzoek inzake schenk- en erfbelasting

Geachtel I
Op 3 augustus 2018 ontving ik uw Wob-verzoek. In dit verzoek vraagt u mij het
volgende: ‘openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op de
problemen en achterstanden rond de schenk- en erfbelasting en de communicatie
die daarover binnen uw ministerie heeft plaatsgevonden. De periode waarop dit
Wob-verzoek betrekking heeft loopt van 1 augustus 2017 tot 1 december 2017 en
van 1 april 2018 tot 27juli 2018.’

Samenloop met een ander Wob-verzoek
Op 29 augustus 2018 heb ik u bericht dat het besluit met 4 weken is verdaagd.
Daarbij heb ik u ook gevraagd om nader overleg, aangezien eerder een
soortgelijk Wob-verzoek was ingediend. In uw e-mailbericht van 29 augustus
2018 bent u ermee akkoord gegaan dat uw verzoek beperkt zou blijven tot ‘de
rapportages aan managers, onder wie — uiteraard — de staatssecretaris en de
minister.’ Daarbij behield u zich het recht voor om na kennisneming van het
besluit nog te verzoeken om openbaarmaking van andere documenten.
Daarmee is de scope van uw verzoek gelijk aan het andere verzoek, behoudens
het tijdvak. Met u en de andere verzoeker is afgesproken dat als tijdvak is
gekozen voor de combinatie van beide tijdvakken. Dit komt erop neer dat het om
documenten moet gaan van 2017 tot en met juli 2018. Met u en de andere
verzoeker is afgesproken dat u beiden op hetzelfde moment zal beschikken over
openbaar te maken documenten.

Wettelijk kader
Uitgangspunt van de Wob is dat - in het belang van een goede en democratische
bestuursvoering - overheidsdocumenten op verzoek openbaar worden gemaakt.
Dit uitgangspunt geldt niet als een specifieke geheimhoudingsplicht zich ertegen
verzet of als één of meet uitzonderingsgronden van de Wob van toepassing zijn.
Het verzoek moet betrekking hebben op documenten ie feitelijk beschikbaar zijn
en niet al openbaar gemaakt zijn.

Inventarisatie van documenten
Met inachtneming van de hiervoor genoemde afspraken heb ik laten nagaan
welke documenten voorhanden zijn die zijn aan te merken als
managementrapportage over de problemen en achterstanden rond de schenk- en
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erfbelasting en de communicatie die daarover binnen uw ministerie heeft
plaatsgevonden vanaf 1 januari 2017 tot eind juli 2018.

Dlrectotaat-Generaaj
Belastingdienst

Dit heeft geleid tot de volgende lijst met documenten die ik geheel of gedeeltelijk Ons kenmerk

openbaar maak: 2018-0000152119

Nr. Datum Naam document

1 2017/2018 Managementrappoftages Belastingdienst

2 12-01-2017 Beheersnaatregelen risico’s PDB

3 01-02-2017 Rapportage Grote projecten

4 01-3-20 17 Factsheet P06 Lm. februari 2017

5 Maart 2017 Memo aan Directeur particulieren over het risico schenk- en erfbelastlng

6 24-03-2017 Beiastingen en Toeslagen, Jaarcontract 2017; de relevante pagina’s

7 April 2017 Rapportage Grote Projecten

8 6-04-2017 Memo van Directeur Particulieren aan DG Belastingdienst

9 14-04-2017 Afronding business case Schenk- en erfbeiasting

10 22-04-2017 Memo aan DG Belastingdienst over Continuïtelt Schenkbeiasting

11 1-05-2017 Besluitvorming over de businesscase

12 26-05-2017 centraai Directeuren Overleg

13 31-05-2017 ie 4 maandsrappoftage

14 01-06-2017 Factsheet PDB

15 2-06-2017 Rapportage Grote Projecten

15a Juli 2017 concemrapportage

17 12-07-2017 Gesprek l vlermaandsrapportage

18 01-09-2017 foigltale ontvangstenrapportages sept. okt, en nov. 2017

19 01-09-2017 Tweede viermaandsrapportage

20 01-10-2017 Factsheet PDB

21 18-10-2017 Aanvraag aanvullend budget KOS 2017-2019

22 18-10-2017 2 viermaands gesprek DP

23 24-10-2017 Verslag gesprek

24 27- 10-2017 SEA/OSA vervoignotitie

25 30-10-2017 Tweede concemrappoftage

26 30-10-2017 contraiadvies op vervolg KOS

27 02-11-2017 vervolgnotiue SEA/OSA

28 02-10-2018 Balance scorecard Belastingdienst

29 03-11-2017 verslag P0

28 14-11-2017 Notitie Najaarsnota 2017 en de Generale Staat

29 23-11-2017 Notitie aan minister schenk en erf
29e 24-11-2017 Afspraken schenk- en erfbeiasting

30 01-12-2017 Rapportage grote projecten

31 01-12-2107 Factsheet PD

32 18-12-2017 Notitie aan bewindslieden over Inlopen vertraging s en e

33 02-01-2018 Derde viermaandsrapportage 2017

34 01-01-2018 Rapportage grote projecten

35 08-02-2018 3C vlermaandsgesprek onderwerpen

36 14-02-2018 Verslag van gesprek

37 21-02-2018 Notitie continuiteitsproblemen 2019 en verder

38 23-02-2018 Jaarcontract Particulieren

39 28-02-2018 Notitie aan bewindslieden Inzake vertraging e en s

40 01-03-2018 Verslag bespreking derde vmr IV

41 08-03-2018 Notitie aan bewindslieden over vervoigvragen
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42 22-03-2018 Notitie conceptantwoorden op vragen TK

43 27-03-2018 Oplegnotitie i.v.m. beantwoorden Kamervragen
44 26-04-2018 NotItie aan bewindslieden i.v.m. stand van zaken

45 26-04-2018 Verslag Directeurenoverleg belasungopbrengsten

46 15-06-2018 Notitie stand van zaken vertraging

47 16-05-2018 e vlermaandsrapportage P

48 01-06-2018 Rapportage grote projecten

49 05-06-2018 Gesprekversiag 4 maandsrapportage

50 02-06-2018 Notitie vervolgvragen

51 02-07-2018 1C concernrappoftage Bestuursraad

52 02-07-2018 Verslag Directeurenovedeg

53 09-07-2018 Notitie inzake uitsplitslng realisatie erf- en schenkbelasting

54 17-07-2018 Notitie over bijgesteld plan van aanpak

55 18-07-2018 Aanbieding i’ concemrapportage aan bewindslieden

56 Juil/aug. 2018 Weekrapportages voortgang zomertaskforce S en E

Toelichting
Ten aanzien van deze documenten geldt het volgende.
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang dat de persoonlke levenssfeer wordt geëerbiedigd
In diverse documenten staan fin)directe identificerende persoonsgegevens. Dit
betreft, onder meer, pecsoonsnamen, functienamen, telefoonnummers,
e-mailadressen en handtekeningen van betrokkenen. Ik ben van oordeel dat ten
aanzien van deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt
geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom
heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit deze documenten. Waar van
toepassing blijkt dat uit het document.
Voor zover het de namen van ambtenaren betreft, is hierbij het volgende van
belang. Waar het gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren kan slechts
in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang van eerbiediging van
hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt echter anders indien het de openbaarmaking
van namen van de ambtenaren betreft. Namen zijn immers persoonsgegevens en
het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het
openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat
om het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een
ambtenaar in contact
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De documenten bevatten veel informatie waarop het verzoek geen betrekking
heeft. Die informatie is onleesbaar gemaakt. Dat is duidelijk gemaakt met rood
omlijnde blokken op de documenten. Pagina’s waarop alleen maar informatie te
vinden is waarop het verzoek geen betrekking heeft zijn helemaal weggelaten.

In een aantal documenten is tekst gelakt die is aan te merken als ‘persoonlijke
beleidsopvattingen voor intern beraad’. Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt
dat in geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten
behoeve van intern beraad, geen informatie wordt verstrekt over daarin
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip “documenten opgesteld ten
behoeve van intern beraad” onder meer moet worden begrepen: nota’s van
ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie
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tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling,
concepten van stukken, agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van
interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien
van deze stukken moet uitdrukkelijk blijken dat zij bedoeld zijn als stukken voor
intern beraad, of men moet deze bedoeling redelijkerwijs kunnen vermoeden.
Deze beperking op de infon-natieverplichting is in de Wob opgenomen omdat een
ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van buiten bij het intern
beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -voorbereiding gewaarborgd moet
zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling en met bewindspersonen kunnen
communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de standpunten die het
bestuursorgaan voor zïjn rekening wil nemen relevant.
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies,
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.
Deze persoonlijke beleidsopvattingen heb ik onleesbaar gemaakt. Waar van
toepassing blijkt dat uit het document.

Besluit
Gelet op het voorgaande wijs ik uw verzoek grotendeels toe.

Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Financiën,
namens deze,

mr. 3. de Blieck,
lid van het managementteam Belastingdienst

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 Financiën,
kamer KV 2.52, postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Het moet worden ondertekend en ten
minste het volgende bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en een opgave van de
redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Directoraat-Generaai
Belastingdienst

Ons kenmerk
2018-0000152119
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Uw brief (kenmerk)Datum 11 september 2018 d.d. 28mei2018
Betreft Wob-verzoek schenk- en erfbelasting

Bijlage
Pakket openbaar te maken
documenten

Geachte

Op 28 mei 2018 stuurde u mij een Wob-verzoek. In dit verzoek vraagt u mij alle
documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de problemen met de
inning van de schenk- en ertbelasting. Het gaat u om het tijdvak van 1 januari
2017 tot de datum van uw verzoek.

Op 12juli 2018 heb ik contact met u opgenomen, omdat duidelijk was dat uw
verzoek betrekking had op een zeer groot aantal documenten en dat het daardoor
niet mogelijk zou zijn om uw verzoek binnen acht weken te kunnen afhandelen.
Tijdens dit gesprek heb ik voorgesteld om het verzoek te beperken tot de
documenten die betrekking hebben op managementrapportages waarin
inhoudelijk op de problemen wordt ingegaan.

_______________

U gaf aan dit voorstel te bespreken met uw vertegenwoordiger,

________________

en dat hij contact met mij zou opnemen. Op 22 augustus 2018 heeftl________
1 telefonisch contact met mij opgenomen. In dat gesprek gaf hij aan

positief te staan tegenover het voorstel. Uiteraard behield hij zich het recht voor
om, na beoordeling van de vrijgegeven documenten, alsnog te vragen om ook
andere documenten openbaar te maken. Deze afspraak is nog eens bevestigd in
een telefoongesprek op 29 augustus 2018.

Samenloop met een ander Wob-verzoek
In het gesprek met t heb ik meegedeeld dat er op 1 augustus
2018 een soortgelijk Wob-verzoek is ingediend.______________ gaf aan ermee
akkoord te gaan wanneer beide verzoeken in onderlinge samenhang zouden
worden afgehandeld. Dit houdt in dat beide verzoekers op hetzelfde moment de
beschikking krijgen over dezelfde openbaar te maken documenten. Deze afspraak
is ook gemaakt met de andere verzoeker. Dat verzoek heeft betrekking op de
periode tot eind juli 2018.

Wettelijk kader
Uitgangspunt van de Wob is dat - in het belang van een goede en democratische
bestuursvoering - overheidsdocumenten op verzoek openbaar worden gemaakt.
Dit uitgangspunt geldt niet als een specifieke geheimhoudingsplicht zich ertegen
verzet of als één of meer uitzonderingsgronden van de Wob van toepassing zijn.
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Het verzoek moet betrekking hebben op documenten die feitelijk beschikbaar zijn
en niet al openbaar gemaakt zijn.

Inventarisatie van documenten
Met inachtneming van de hiervoor genoemde afspraken heb ik laten nagaan
welke documenten voorhanden zijn die zijn aan te merken als
managementrapportage over de problemen met de inning van de schenk- en
erfbelasting vanaf 1 januari 2017 tot eind juli 2018.

Dit heeft geleid tot de volgende lijst met documenten die ik geheel of gedeeltelijk
openbaar maak:
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Nr.. Datum Naam document
1 2017/2018 Managementrapportages Belastingdienst

2 12-01-2017 Beheersmaatregeien risico’s PDB

3 01-02-2017 Rapportage Grote projecten

4 01-3-2017 Factsheet P08 t.m. februari 2017

5 Maart 2017 Memo aan Directeur particulieren over het risico schenk- en erfbelastlng

6 24-03-2017 Belastingen en Toeslagen, Jaarcontract 2017; de relevante pagina’s

7 April 2017 Rapportage Grote Projecten

8 6-04-2017 Memo van Directeur Particulieren aan DG Belastingdienst

9 14-04-2017 Afronding business case schenk- en erfbelasting

10 22-04-2017 Memo aan DG Belastingdienst over continuiteit Schenkbelasting

11 1-05-2017 Besluitvorming over de businesscase

12 26-05-2017 Centraal Directeuren Overleg

13 31-05-2017 ie 4 maandsrapportage

14 01-06-2017 Factsheet P08

15 2-06-2017 Rapportage Grote Projecten

15a Juli 2017 Concemrapportage

17 12-07-2017 Gesprek ie viermaandsrapportage

18 01-09-2017 (Digitale ontvangstenrapportages sept. okt, en nov. 2017

19 01-09-2017 Tweede vlermaandsrapportage

20 01-10-2017 Factsheet P08

21 18-10-2017 Aanvraag aanvullend budget KOS 2017-2019

22 18-10-2017 2e viermaands gesprek OP

23 24-10-2017 Verslag gesprek

24 27-10-2017 SEA/OSA vervoignotitle

25 30-10-2017 Tweede concemrappoftage

26 30-10-2017 Controiadvles op vervolg KOS

27 02-1 1-2017 Vervolgnoutle SEA/OSA

28 02-10-2018 Balance scorecard Beiastingdlenst

29 03-11-2017 Verslag P0

28 14-11-2017 Notitie Najaarsnota 2017 en de Generale Staat

29 23-11-2017 Notitie aan minister schenk en erf

29e 24-11-2017 Afspraken schenk- en erfbelasting

30 01-12-2017 Rapportage grote projecten

31 01-12-2107 Factsheet P0

32 18-12-2017 Notitie aan bewindslieden over Inlopen vertraging s en e

33 02-01-2018 Derde vlermaandsrapportage 2017

34 01-01-2018 Rapportage grote projecten

35 08-02-2018 3C vlermaandsgesprek onderwerpen
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36 14-02-2018 Verslag van gesprek

37 21-02-2018 Notitie Continuîteitsprobiemen 2019 en verder

38 23-02-2018 Jaarcontract Particulieren

39 28-02-2018 Notitie aan bewindslieden inzake vertraging e en s

40 01-03-2018 Verslag bespreking derde vmrlV

41 08-03-2018 Notitie aan bewindslieden over vervoigvragen

42 22-03-2018 Notitie conceptantwoorden op vragen TK

43 27-03-2018 Oplegnotitle i.v.m. beantwoorden Kamervragen

44 26-04-2018 Notitie aan bewindslieden i.v.m. stand van zaken

45 26-04-2018 Verslag Dlrecteurenoverieg belastingopbrengsten

46 15-06-2018 Notitie stand van zaken vertraging

47 16-05-2018 r viermaandsrappoftage P

48 01-06-2018 Rapportage grote projecten

49 05-06-2018 Gesprekversiag 4 maandscapportage

50 02-06-2018 Notitie vervoigvragen

51 02-07-2018 1 concemrapportage Bestuursraad

52 02-07-2018 Verslag Directeurenoverieg

53 09-07-2018 Notitie Inzake uitsplitslng realisatie erf- en schenkbelasung
54 17-07-2018 Notitie over bijgesteld plan van aanpak

55 18-07-2018 Aanbieding ie concemrapportage aan bewindslieden

56 Juli/aug. 2018 Weekrapportages voortgang zomeftaskforce S en E

Toelichting
Ten aanzien van deze documenten geldt het volgende.
Op grond van artikel 10, tweede lid, aan hef en onder e, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geêerbiedigd
In diverse documenten staan (in)directe identificerende persoonsgegevens. Dit
betreft, onder meer, persoonsnamen, functienamen, telefoonnummers,
e-mailadressen en handtekeningen van betrokkenen. Ik ben van oordeel dat ten
aanzien van deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt
geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom
heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit deze documenten. Waar van
toepassing blijkt dat uit het document.
Voor zover het de namen van ambtenaren betreft, is hierbij het volgende van
belang. Waar het gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren kan slechts
in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang van eerbiediging van
hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt echter anders indien het de openbaarmaking
van namen van de ambtenaren betreft. Namen zijn immers persoonsgegevens en
het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het
openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat
om het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een
ambtenaar in contact.

De documenten bevatten veel informatie waarop het verzoek geen betrekking
heeft. Die informatie is onleesbaar gemaakt. Dat is duidelijk gemaakt met rood
omlijnde blokken op de documenten. Pagina’s waarop alleen maar informatie te
vinden is waarop het verzoek geen betrekking heeft zijn helemaal weggelaten.

In een aantal documenten is tekst gelakt die is aan te merken als persoonljke
beleidsopvattingen voor intern beraad’. Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt
dat in geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten
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behoeve van intern beraad, geen informatie wordt verstrekt over daarin
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip “documenten opgesteld ten
behoeve van intern beraad” onder meet moet worden begrepen: nota’s van
ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling,
concepten van stukken, agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van
interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien
van deze stukken moet uitdrukkelijk blijken dat zij bedoeld zijn als stukken voor
intern beraad, of men moet deze bedoeling redelijkerwijs kunnen vermoeden.
Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob opgenomen omdat een
ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van buiten bij het intern
beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -voorbereiding gewaarborgd moet
zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling en met bewindspersonen kunnen
communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de standpunten die het
bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant.
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies,
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.
Deze persoonlijke beleidsopvattingen heb ik onleesbaar gemaakt. Waar van
toepassing blijkt dat uit het document.

Besluit
Gelet op het voorgaande wijs ik uw verzoek grotendeels toe.

Directoraat-Genaraal
Belastingdienst

Ons kenmerk
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Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Financiën,
namens deze.

mr. J. de blieck,
lid van het managementteam Belastingdienst

Deze brief is een besluit In de zin Van de AWB. Op grond van die 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 Financiën,
kamer KV 2.52, postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Het moet worden ondertekend en ten
minste het volgende bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en een opgave van de
redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.
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