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Betreft: Beslissing op Woo-verzoek

Geachte 

Op 22 december 2022 hebt u ons gevraagd om informatie openbaar te maken op 

basis van de Wet open overheid (Woo). Het gaat om informatie over Bitcoin-forks 

en forks van overige cryptovaluta. 

Ik heb de ontvangst van uw verzoek per e-mail bevestigd op 4 januari 2023. 

In deze brief leest u mijn beslissing op uw verzoek om informatie openbaar te 

maken op basis van de Woo. 

Samenvatting van uw verzoek 

Eerder - op 28 januari 2022 - hebt u een Wob-verzoek ingediend waarin is 

verzocht om beleidstukken aangaande Bitcoins-forks. U hebt op 18 februari 2022 

een beslissing op dit verzoek ontvangen, waarbij één document is geopenbaard. 

Naar aanleiding van deze eerder door u ontvangen beslissing doet u een 

aanvullend verzoek in het kader van de Woo. Uw verzoek bevat de volgende 

punten: 

1. u ontvangt graag eerdere versies van voornoemd stuk en/of andere

stukken met dezelfde strekking (op het terrein van bitcoin-forks) die

geldig waren (beleid vormden) voor 1 december 2021 op terrein van de 

inkomstenbelasting;

2. u ontvangt graag beleidsstukken die ingaan op de vraag wanneer een fork

gezien kan worden als onderdeel van het economisch verkeer;

3. u haalt aan dat de memo alleen Bitcoin Cash noemt en stelt de vraag of

de memo evenredig van toepassing is op alle forks.

Beoordeling van uw verzoek 

Hierna volgt puntsgewijs mijn beoordeling van uw verzoek. 

Ad 1. Er is geen eerdere versie voorhanden van het (per beslissing van 18 

februari 2022) verstrekte stuk omtrent Bitcoin-forks dat beleid heeft gevormd. Er 
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zijn ook geen andere beleidsstukken (van voor 1 december 2021) voorhanden die 
betrekking hebben op Bitcoin-forks (of forks van overige cryptovaluta). Ik kan 
daarom op dit punt niet tegemoet komen aan uw verzoek om deze informatie 
openbaar te maken.  
 
Ad 2. Er zijn geen beleidsstukken aanwezig die ingaan op de vraag wanneer een 
fork gezien kan worden als onderdeel van het economisch verkeer. Ik kan daarom 
op dit punt niet tegemoet komen aan uw verzoek om deze informatie openbaar te 
maken. 
 
Ad 3. De Woo heeft enkel betrekking op het openbaar maken van documenten. 
De Woo heeft geen betrekking op het beantwoorden van rechtsvragen. Ik kan 
daarom m.b.t. dit punt geen informatie openbaren op grond van de Woo. 
 
Beslissing 
Op grond van het voorgaande wijs ik het verzoek om openbaarmaking van de 
gevraagde documenten af. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Bent u het niet eens met deze beslissing? 
Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van deze beslissing schriftelijk bezwaar 
maken. 
 
Stuur uw brief naar: 
Staatsecretaris van Financiën  
p/a Belastingdienst Amsterdam  
Postbus 58944 
1040 EE  Amsterdam 
 
Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het kenmerk van deze brief. 
 
Hebt u vragen? 
Op rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-open-overheid-woo vindt u meer informatie 
over de Woo-procedure. Hebt u vragen over de afhandeling van uw verzoek? Belt 
u mij dan op  
 
Hoogachtend, 
 
namens de staatssecretaris van Financiën, 
 
 
 
 

 
 




