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Geachte
Op 17 november 2016 ontving ik uw verzoek in het kader van de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) inzake het beleid, de nadere
uitvoeringsregels, dan wel de uitleg van de Belastingdienst met betrekking tot in
welke sector een inhoudingsplichtige ingedeeld moet worden. Op 12 december jl.
heb ik de afhandeling van uw Wob-verzoek verdaagd tot 12 januari 2017. Mijn
medewerker,
, heeft meermalen telefonisch contact met u gehad
over de vertraging van de oplevering van deze documenten. Gezien de omvang, de
wijze waarop deze gegevens toegankelijk moesten worden gemaakt en de
benodigde beoordeling heeft de behandeling van dit Wob-verzoek aanzienlijk meer
tijd gekost. Ik dank u voor het daarbij getoonde begrip.
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. 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.
Inhoud van uw verzoek
U verzoekt om “alle documenten inzake het (interne) beleid c.q. de nadere
uitvoeringsregels c.q. uitleg van de Belastingdienst met betrekking tot in welke
sector een inhoudingsplichtige ingedeeld dient te worden. Dat wil zeggen het
volledige (interne) beleid c.q. de nadere uitvoeringsregels c.q. uitleg met
betrekking tot de indeling in alle sectoren.” Ik ben nagegaan wat daarvan
voorhanden is.
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Er zijn drie soorten documenten die onder uw verzoek vallen:
1. Circulaires, brieven en mededelingen.
Deze zijn namens of onder verantwoordelijkheid van de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgemaakt.
2. Het overzicht van de maatschappelijke functiecodes.
Dit is een lijst van codes en namen van maatschappelijke functies.
3. De bijzondere categorieën maatschappelijke functies.
Dit document is een samenstelling van de uitleg over de sectorindeling van
bepaalde maatschappelijke functies die in het digitale systeem van de
Belastingdienst aanwezig is. Dit is een intern werkbestand dat wordt
bijgewerkt aan de hand van casusposities, wet- en regelgeving of
jurisprudentie.
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Beoordeling van uw verzoek
De documenten ad 1 en ad 2 komen vrijwel geheel voor openbaarmaking in
aanmerking.
In verband met het belang van de persoonlijke levenssfeer is op grond van artikel
10, tweede lid, onder e, van de Wob, de naam van een medewerker weggelaten
uit document 2 (het overzicht van de maatschappelijke functiecodes).
Voor document 3 (bijzondere categorieën maatschappelijke functies) geldt dat
hierin op grond van de fiscale geheimhoudingsplicht van artikel 67 van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen herkenbare werkgevers, of merknamen e.d.
zijn weggelaten. Deze geheimhoudingsplicht gaat voor op de Wob. In het
document is per passage weergegeven waar dit het geval is. In een aantal
gevallen is een naam weggelaten, maar in andere gevallen is de herkenbaarheid
ook zonder de aanwezigheid van namen mogelijk, waardoor meerdere passages
moeten worden weggelaten.
In een aantal passages is er sprake van het vermelden van controlestrategie die,
als deze bekend wordt, aanleiding kan geven tot ongewenst aangepast gedrag. In
verband met de belangenafweging zoals genoemd in artikel 10, tweede lid, onder
d, van de Wob, worden deze passages niet openbaar gemaakt.
De verwijzingen naar brondocumenten zijn weggelaten, omdat het concrete
casusposities betreft en deze bovendien niet tot het beleid of de uitleg daarvan
behoren, zoals gevraagd in uw verzoek.
Toelichting op de documenten 2 en 3
De vermelde datum van het document ad 2 is onjuist; dit kan technisch niet
worden aangepast. Het overzicht van de maatschappelijke functiecodes geeft de
huidige stand van zaken weer, feitelijk van begin december 2016.
Het document ad 3, de bijzondere categorieën maatschappelijke functies, is een
document voor intern gebruik. Het wordt bijgewerkt naar de stand van
jurisprudentie et cetera. Momenteel is het document nog niet geheel bijgewerkt.
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Dit is geen reden om dit document niet openbaar te maken. Wel heb ik om die
reden op de eerste pagina van het document vermeld dat de inhoud van de
actualiteit kan afwijken.
Toezending
Gezien de omvang van de documenten, te weten circa 3.000 pagina’s, zal ik u
deze in digitale vorm toesturen.
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Besluit
Gezien het bovenstaande wijs ik uw verzoek gedeeltelijk toe. 1
Hoogachtend,
de staatssecretaris van Financiën,
namens deze,

mr. J. de Blieck
lid van het managementteam Belastingdienst

1
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 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. 1
Ten aanzien van mijn beroep op de geheimhoudingsplicht van artikel 67 van de Awr staat geen bezwaar/beroep
open op grond van de Awb. Dit betekent dat een eventueel bezwaar zich moet beperken 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
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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