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Datum 24 maart 2023 

Betreft Besluit op uw Woo-verzoek 

  

 

 

 

 

Geachte,  

 

In uw verzoek van 11 januari 2023 heeft u gevraagd om informatie openbaar te 

maken over de standpunten en bindende adviezen van de kennisgroepen van de 

Belastingdienst.  

 

Uw verzoek 

In uw verzoek van 11 januari 2023 vraagt u onder verwijzing naar de Wet open 

overheid (hierna: de Woo) om het navolgende openbaar te maken: 

 

- standpunten en bindende adviezen van alle kennisgroepen; en 

- alle memo’s, rapporten, werkinstructies, handboeken van kennisgroepen en 

handboeken over kennisgroepen.  

 

De periode van uw verzoek is van 21 juli 1995 tot de datum van indiening van uw 

verzoek.  

 

Besluit 

De door u verstrekte gegevens zijn onvoldoende om uw verzoek in behandeling te 

nemen en een besluit te kunnen voorbereiden. Aangezien u geen gebruik heeft 

gemaakt van de door mij geboden mogelijkheid om het verzoek te specificeren, 

besluit ik overeenkomstig artikel 4.1, zesde lid, van de Woo om uw verzoek niet 

in behandeling te nemen. Voor een nadere motivering verwijs ik naar het kopje 

‘Motivering’. 

 

Procesverloop 

Op 9 februari 2023 heeft u mij in gebreke gesteld. Op 10 februari 2023 heeft u 

bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde is ontvangen. Daarbij is 

aangegeven dat ik uw verzoek niet in behandeling kan nemen, omdat het te 

algemeen geformuleerd is. Er zijn vele (kennis)groepen binnen de Belastingdienst 

werkzaam over zeer veel verschillende onderwerpen. U bent door mij verzocht 

om uw verzoek te preciseren. Ik heb u gevraagd om dat binnen twee weken te 

doen, te weten voor 24 februari 2023.  
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Op 23 februari 2023 heb ik van u een schriftelijke reactie ontvangen. Daarin geeft 

u – kort samengevat – aan dat u van mij binnen een week een inventarislijst

verlangt en dat u bij uitblijven daarvan in beroep zult gaan wegens het niet tijdig

beslissen op uw verzoek. U geeft voorts aan dat u zich ervan bewust bent dat het

om een zeer groot aantal documenten gaat en dat het voor u noodzakelijk is om

veel documenten te ontvangen in verband met uw scriptieonderzoek aan de

Universiteit van Amsterdam.

Op 2 maart 2023 heeft u beroep ingesteld wegens het niet tijdig beslissen op uw 

aanvraag.  

Motivering 

Iedereen kan een verzoek om openbaarmaking van informatie doen. De 

verzoeker moet daarin aangeven over welke aangelegenheid of over welke 

specifieke documenten hij informatie wenst te ontvangen. Bij een te algemeen 

verzoek moet ik aan de verzoeker vragen het verzoek zo snel mogelijk te 

preciseren en moet ik de verzoeker daarbij behulpzaam zijn (zie: artikel 4.1, 

vijfde lid, van de Woo). 

Indien de verzoeker niet meewerkt aan het preciseringsverzoek, kan ik besluiten 

een verzoek om informatie niet in behandeling te nemen (zie: artikel 4.1, zesde 

lid, van de Woo). Hiervan is in deze sprake.  

Uw verzoek gaat over alle standpunten en bindende adviezen van alle 

kennisgroepen vanaf 1995 tot heden terwijl uit het verzoek niet op te maken is 

wat hieronder door u wordt verstaan, en daarmee naar welke informatie u op 

zoek bent. Hierbij wil ik opmerken dat vele groepen actief zijn binnen de 

Belastingdienst en dat het daarbij niet duidelijk is of  uw verzoek inderdaad zo 

breed moet worden opgevat. Uw verzoek is daarmee te algemeen geformuleerd 

en kunnen wij niet in behandeling nemen. Daarom heb ik u per e-mail van 10 

februari 2023 gevraagd om binnen twee weken uw verzoek te specificeren.   

Op 23 februari 2023 heb ik van u een reactie ontvangen. Hierin schrijft u – kort 

samengevat – dat u binnen een week een inventarislijst wilt ontvangen en dat u 

bij uitblijven daarvan een beroep instelt wegens het niet tijdig beslissen op uw 

verzoek.  

Uw e-mail van 23 februari 2023 is echter geen precisering. U blijft erbij dat u alle 

standpunten en bindende adviezen vanaf 1995 wilt ontvangen en u geeft daarbij 

aan dat u er zich van bewust bent dat het om een aanzienlijk aantal documenten 

gaat en dat het voor u van belang is om veel documenten te ontvangen.  

U heeft vervolgens binnen een week een beroep wegens het niet tijdig beslissen 

ingediend en u heeft mij daarbij geen ruimte geboden om met u nader in gesprek 

te gaan over uw verzoek en om u behulpzaam te zijn bij het concretiseren van uw 

verzoek.  
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Daarom neem ik uw verzoek niet in behandeling. 

De Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst 

namens deze, 

plv. Hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken 

Bezwaarclausule  

Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. 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 staatssecretaris van Financiën, ter attentie van de Directie 

Juridische Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Het bezwaarschrift dient te 

worden ondertekend en dient ten minste het volgende te 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 met het besluit niet kunt

verenigen. 


