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Betreft: Beslissing op uw Woo-verzoek van 10 november 2022 

Geachte 

In uw mail van 10 november 2022 heeft u met een beroep op de Wet open 
overheid (hierna: Woo) informatie verzocht om alle bij de Belastingdienst 
aanwezige stukken te openbaren die betrekking hebben op het datalek "Dubai 
Uncovered". 

Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wet Open Overheid (Woo). Voor de 
relevante Woo-artikelen verwijs ik u naar bijlage 1. 

Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn documenten aangetroffen. In de inventarisatielijst 
heb ik aangegeven om welke documenten het gaat. 

Besluit 
Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen. 

Overwegingen 
Algemene overwegingen 
Iedereen heeft het recht om overheidsinformatie op te vragen zonder daarbij een 
reden te hoeven aangeven. Dit staat in artikel 1.1. van de Woo. Dit is een 
belangrijk recht van de burger. Daarbij is het uitgangspunt dat 
overheidsinformatie openbaar is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die dit 
beperken. De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik moet 
hierbij het algemeen belang van openbaarheid afwegen tegen de belangen die de 
uitzonderingsgronden beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel dat 
wanneer ik informatie aan u verstrek, deze informatie openbaar wordt voor een 
ieder. De Woo is niet van toepassing op informatie die al openbaar is. 

Buiten bereik 
Documenten 3, 4 en 5 bevatten informatie die niet gerelateerd is aan uw Woo- 
verzoek. 
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Voor zover de informatie niet onder de reikwijdte van uw verzoek valt heb ik de 
informatie verwijderd en dat op die plaats daarbij vermeld. Ter toelichting merk ik 
hierbij op dat dit in veel gevallen gaat om gegevens uit recente mails naar 
aanleiding van uw verzoek. 

Geheimhouding op grond van artikel 67 AWR 
Op grond van artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: 
AWR) rust op mij een geheimhoudingsplicht. Artikel 67 vormt een lex specialis ten 
opzichte van de Woo. Dit is geregeld in artikel 8.8 van de Woo, juncto de bijlage 
bij dat artikel. 

Deze geheimhoudingsbepaling is een van de gronden waarom document 1 niet zal 
worden geopenbaard. 

Geheimhouding op grond van artikel 7 WPG 
De documenten 6 en 7 betreffen politiegegevens als bedoeld in de wet 
politiegegevens. Op grond van artikel 7 van de Wet politiegegevens (hierna: Wpg) 
rust op mij een geheimhoudingsplicht. Artikel 7 vormt een lex specialis ten 
opzichte van de Woo. Dit is geregeld in artikel 8.8 van de Woo, juncto de bijlage 
bij dat artikel. 

Betrekkingen van Nederland met andere landen en staten 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Woo blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang van betrekkingen met andere landen en staten. 
Document 1 (inclusief bijlagen) openbaar ik om die reden niet. In het 
internationale verkeer is het vast gebruik de correspondentie tussen de Staten als 
vertrouwelijk te beschouwen. Staten rekenen er op dat elkaars correspondentie 
vertrouwelijk wordt behandeld. Als Nederland die vertrouwelijkheid niet in acht 
zou semen, zou dat gevolgen kunnen hebben voor de bereidheid van buitenlandse 
fiscale autoriteiten om Nederland in voorkomende gevallen inlichtingen te 
verstrekken, hetgeen negatieve gevolgen zou hebben voor de Nederlandse 
belastingheffing. 

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geeerbiedigd. 
In de aangetroffen documenten staan persoonsgegevens. Dit betreft namen, e-
mailadressen en telefoonnummers. Deze gegevens maak ik niet openbaar. Ik ben 
van mening dat ten aanzien van de genoemde persoonsgegevens de privacy van 
betrokkenen prevaleert boven het belang van openbaarmaking. Hierbij heb ik in 
de beoordeling betrokken of de betrokken personen vanuit hun functie regelmatig 
in de openbaarheid treden of hebben getreden. De genoemde persoonsgegevens 
heb ik verwijderd uit de documenten. 

Op de inventarisatielijst en in de gedeeltelijk openbaar gemaakte documenten, 
heb ik de toepassing van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo 
aangegeven met de code "5.1,2,e" als notatiewijze. 

Goed functioneren van de Staat 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, eenhef en onder i, van de Woo verstrekking 
van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het 
belang van het goed functioneren van de Staat. 
In de aangetroffen documenten staan vermeldingen van vindplaatsen van 
bestanden binnen het netwerk van de Belastingdienst. Het is denkbaar dat deze 
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informatie misbruikt zou kunnen worden indien onbevoegden zich toegang tot het 
netwerk hebben verschaft. Daarom heb ik de vindplaatsen met een beroep op 
deze wettelijke uitzonderingsgrond verborgen. 

Op de inventarisatielijst en in de gedeeltelijk openbaar gemaakte documenten, 
heb ik de toepassing van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i, van de Woo 
aangegeven met de code "5.1,2,1" als notatiewijze. 
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Wijze van openbaar maken 
De documenten die door mij openbaar worden gemaakt treft u bij dit besluit in 
kopie aan. De openbaar gemaakte documenten en dit besluit in beginsel worden 
geplaatst op www.riiksoverheid.ni, zodat deze voor een ieder beschikbaar zijn. 

Hoogachtend, 

De staatssecretaris van Financien - Fiscaliteit en Belastingdienst 

namens deze, 

De directeur van Belastingen GO 

namens deze, 

Rechtsmiddelverwijzing 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 
dagtekening van deze brief een bezwaarschrift indienen bij de staatssecretaris van 
Financien, p/a Belastingdienst Amsterdam, postbus 58944, postcode 1040 EE 
Amsterdam. 

Houd hierbij rekening met het volgende: 
1. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend; 
2. Het bezwaarschrift bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, 

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de 
gronden waarop het bezwaar rust; 

3. Ten aanzien van de geheimhoudingsplicht van artikel 67 AWR staat geen 
bezwaar of beroep open op grond van de Awb. Dit betekent dat het 
bezwaar zich beperkt tot de vraag of uw verzoek om openbaarmaking op 
grond van de Woo terecht (deels) is afgewezen met een beroep op artikel 
67 AWR. 
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Bijlage 1 

Artikel 5.1 van de Woo luidt, voor zover relevant, als volgt: 

1. Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor 
zover dit: 

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of 
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk 
paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevensbescherming, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft 
gegeven voor de openbaarmaking van deze persoonsgegevens of deze 
persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt; 
e. nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of 
algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van 
de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de 
verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt. 

2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het 
belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 

a. de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met 
internationale organisaties; 
b. de economische of financiele belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke 
lichamen of bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de 
informatie betrekking heeft op handelingen met een vertrouwelijk karakter; 
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde 
concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens; 
g. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 
h. de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage; 
i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 
bestuursorganen. 

3. Indien een verzoek tot openbaarmaking op een van de in het tweede lid 
genoemde gronden wordt afgewezen, bevat het besluit hiervoor een uitdrukkelijke 
motivering. 

4. [...] 

Artikel 5.2 van de Woo luidt, voor zover relevant, als volgt: 

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve 
van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden 
verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve 
van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen 
van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend 
objectief karakter. 

2. Het bestuursorgaan kan over persoonlijke beleidsopvattingen met het oog op 
een goede en democratische bestuursvoering informatie verstrekken in niet tot 
personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich 
erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot 
personen herleidbare vorm worden verstrekt. 
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3. Onverminderd het eerste en tweede lid wordt uit documenten opgesteld ten 
behoeve van formele bestuurlijke besluitvorming door een Minister, een 
commissaris van de Koning, gedeputeerde staten, een gedeputeerde, het college 
van burgemeester en wethouders, een burgemeester en een wethouder, 
informatie verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen in niet tot personen 
herleidbare vorm, tenzij het kunnen voeren van intern beraad onevenredig wordt 
geschaad. 

4. [...] 
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INVENTARISATIELIJST 
	

Dubai Uncovered 

Nr Datum 	Document 

1 	23-jun-21 Mail CLO 230621 
2 	4-apr-22 Mail 
3 	4-apr-22 Memo Dubai 
4 	1-jun-22 Mails 
5 	9-sep-22 Mails 
6 	 Opsporingsinformatie 
7 	 Begeleidend schrijven bij 6  

Beoordeling 

Niet openbaar 
Deets openbaar 
Deets openbaar 
Deets openbaar 
Deets openbaar 
Niet openbaar 
Niet openbaar  

Weigeringsgrond 

5.1.2a en 67 AWR 
5.1.2e en i 
5.1.2a, e en i 
5.1.2a, e en i 
5.1.2a, e en i 
7 Wpg 
7 Wpg 
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