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     > Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

Datum 
Betreft Besluit Woo-verzoek Aanwinsten collectie Nederland 

Geachte, 

In uw e-mail van 6 juni 2022 heeft u op grond van de Wet open overheid 
(hierna: Woo) verzocht om documenten openbaar te maken. U verzoekt een lijst 
openbaar te maken, waarop van ieder jaar sinds de inwerkingtreding van de 
Cultuurgoedregeling uit artikel 67, derde lid, van de Successiewet 1956 in 1997, 
de door de Staat verworven voorwerpen zijn vermeld met het betreffende 
inventarisnummer van de Rijkscollectie en vermelding van het museum of de 
instelling waaraan het betreffende voorwerp in bruikleen is gegeven, zodat 
bekend wordt waar het voorwerp is te zien of via welke online collectie het 
voorwerp publiek toegankelijk is gemaakt. Uw verzoek is een verzoek als 
bedoeld in artikel 4.1 van de Woo. 

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 23 juni 2022 
met kenmerk 1286345/1. In deze brief is ook de afhandeling van uw verzoek, na 
overleg met u, opgeschort om met elkaar te verkennen of toepassing gegeven 
kan worden aan artikel 5.7 van de Woo (toegang tot niet-openbare informatie 
ten behoeve van onderzoek). Het onderhavige besluit ziet daarom zowel op uw 
verzoek op grond van artikel 4.1 van de Woo als op de eventuele mogelijkheid 
tot toepassing van artikel 5.7 van de Woo. 

Besluit 4.1 Woo 

Ik kom in dit geval niet toe aan artikel 4.1 van de Woo. Artikel 67 van de 
Algemene wet inzake rijksbelasting (hierna: Awr) is namelijk een uitzondering 
ten opzichte van het openbaarmakingsregime van artikel 4.1 van de Woo. Uit 
artikel 8.8 van de Woo blijkt dat artikel 4.1 niet van toepassing is op informatie 
waar artikel 67 van de Awr op ziet, omdat artikel 67 van de Awr genoemd is op 
de bijlage. 

Op grond van de fiscale geheimhoudingsplicht van artikel 67, eerste lid van de 
Awr, mag informatie die te relateren is aan een concrete belastingplichtige en 
verkregen is bij de uitvoering van de Belastingwet niet openbaar worden 
gemaakt. Het was al vaste rechtspraak dat de geheimhoudingsplicht prevaleert 
boven de Wob (ECLI:NL:RVS:2013:1625) en is nu ook vastgelegd voor de Woo 
door artikel 67 van de Awr op te nemen in de bijlage bij artikel 8.8.  

Ik mag op grond van de fiscale geheimhoudingsplicht van artikel 67, eerste lid, 
van de Awr, geen specificaties van de verworven cultuurgoederen openbaar 
maken. Specificaties van de verworven cultuurgoederen kunnen er toe leiden dat 
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Bezwaar 
Een belanghebbende kan 
tegen dit besluit binnen zes 
weken na de dag waarop het 
besluit hem is toegezonden 
schriftelijk bezwaar maken. De 
belanghebbende dient daartoe 
een bezwaarschrift in bij de 
minister van OCW, onder 
vermelding van 
‘Bezwaar’, ter attentie van 
DUO, postbus 30205, 2500 
GE in Den Haag. Meer 
informatie over het maken 
van bezwaar onder 
www.bezwaarschriftenocw.nl. 
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de verkrijging te relateren is aan concrete belastingplichtigen. Hetzelfde geldt 
voor het museum waar het cultuurgoed te bezichtigen is. 

Ik kan uw verzoek op grond van de Woo niet inwilligen. Artikel 67 
van de Awr staat er aan in de weg dat de door u gevraagde 
informatie op grond van de Woo openbaar zou worden gemaakt. 

Ten overvloede wil ik u mededelen dat het tevens niet mogelijk zou 
zijn een zodanige lijst op te stellen die de gevraagde informatie 
bevat en waarbij de toepasselijkheid van artikel 67 van de Awr 
wordt vermeden. De door u gevraagde informatie is in potentie 
altijd tot een individuele belastingplichtige te herleiden nu het 
unieke voorwerpen betreft.  

Besluit 5.7 Woo 

Artikel 5.7 van de Woo maakt het in beginsel mogelijk u in het 
kader van wetenschappelijk onderzoek toegang tot informatie te 
verschaffen die niet voor een ieder openbaar is of wordt gemaakt. 
Zoals u toegezegd heb ik verkend in hoeverre ik mogelijkheden zie 
om met toepassing van artikel 5.7 van de Woo specifiek aan u 
toegang te geven tot informatie.  

Ik heb na de verkenning moeten constateren dat ik daartoe geen 
mogelijkheden zie. Ik begrijp uit het contact over uw verzoek dat u 
voornemens bent uiteindelijk publiekelijk te publiceren over de 
informatie nu u uw onderzoek zou verrichten in het kader van een 
promotietraject. Nu artikel 67 van de Awr genoemd staat op de 
bijlage bij artikel 8.8 van de Woo en artikel 4.1 van de Woo niet van 
toepassing is, bestaat er op grond van artikel 5.7 van de Woo wel 
de mogelijkheid u inzage te bieden, maar geen enkele mogelijkheid 
de door u relevant geachte informatie vervolgens voor een ieder 
openbaar te maken.  

In het licht van deze constatering acht ik het op dit moment op 
basis van de informatie die mij nu ter beschikking staat 
onvoldoende zinvol u inzage te bieden, gelet op het doel van uw 
onderzoek en de in het kader van de inzage te verrichten 
inspanningen door mijn organisatie.  

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze, 
de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, 

mr. C. Riezebos 


