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Datum 24 maart 2023 

Betreft Besluit op uw Woo-verzoek inzake contant geld 

  

 

 

 

Geachte, 

In uw verzoek van 17 februari 2023, door mij op dezelfde dag ontvangen, heeft u 

mij gevraagd om openbaarmaking van documenten over – kort gezegd –

beleidsmatige afwegingen die betrekking hebben op de behandeling van de 

vermogenscategorie ‘contant geld’, in de inkomstenbelasting/box 3. 

 

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd per brief op 21 februari 

2023, met het kenmerk 2023-0000037500. In deze brief is eveneens de 

beslistermijn met twee weken verlengd, tot 31 maart 2023. 

 

Op 13 maart 2023 heeft u deelgenomen aan een gesprek met medewerkers van 

het ministerie van Financiën. U heeft met deze medewerkers gesproken over de 

zoekslag die is verricht. Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende zoektermen: 

‘‘contant geld’’ en ‘‘cash’’. Uit een inventarisatie is gebleken dat de door u 

gevraagde documenten reeds openbaar zijn.  

 

Wettelijk kader 

Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid 

(Woo). 

 

Beslissing 

Uw verzoek valt niet onder de reikwijdte van de Wet open overheid (Woo).  

De reden daarvoor is als volgt.  

 

De door u opgevraagde informatie is al openbaar en voor iedereen toegankelijk. 

Deze informatie kunt u vinden via 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/09/28/aanbieding

sbrief-aanvullende-notas-wetsvoorstellen-box-3-pakket-belastingplan-2023.  

De Woo is niet van toepassing op deze informatie, omdat de Woo alleen van 

toepassing is op informatie die nog niet openbaar is. 

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/09/28/aanbiedingsbrief-aanvullende-notas-wetsvoorstellen-box-3-pakket-belastingplan-2023
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/09/28/aanbiedingsbrief-aanvullende-notas-wetsvoorstellen-box-3-pakket-belastingplan-2023
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Vragen 

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact 

opnemen met WooverzoekenDJZ@minfin.nl. Voor meer informatie over de Woo-

procedure, kunt u kijken op rijksoverheid.nl 

 

De Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst 

namens deze, 

 

 

 

 

b/a 

 

mr. M.S. Bogtstra 

De directeur 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 de minister 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.    

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-openbaarheid-van-bestuur-wob

