
Belastingdienst 

Belastingdienst, Postbus 10014, 8000 GA, Zwolle 

Betreft: Betreft: Besluit Wob-verzoek betreft 'artikel 23 vergunning' 

Geachte 

Op 25 september 2019 heb ik uw Wob-verzoek ontvangen. Op 11 oktober 2018 
heb ik de beslistermijn met vier weken verdaagd, door middel van deze brief beslis 
ik op uw verzoek. U heeft informatie opgevraagd in relatie tot twee brieven die 
door de Belastingdienst naar een grote groep ondernemers zijn gestuurd waarin zij 
worden gewezen op de mogelijkheid om een zogenoemde artikel 23 Wet op de 
omzetbelasting-vergunning aan te vragen. 

Wettelijk kader 
Uitgangspunt van de Wob is dat - in het belang van een goede en democratische 
bestuursvoering - overheidsdocumenten op verzoek openbaar worden gemaakt. 
Dit uitgangspunt geldt niet als een specifieke geheimhoudingsplicht zich ertegen 
verzet of als een of meer uitzonderingsgronden van de Wob van toepassing zijn. 
Het verzoek moet betrekking hebben op documenten die feitelijk beschikbaar zijn 
en niet al openbaar gemaakt zijn. 

Beoordeling van uw verzoek 
In uw verzoek verwijst u naar twee brieven die door de Belastingdienst zijn 
verstuurd in januari 2019 en september 2019. In deze brieven worden 
ondernemers, in het licht van een mogelijke Brexit, op de mogelijkheid gewezen 
om de inspecteur te verzoeken om toepassing van artikel 23 van de Wet op de 
omzetbelasting. Dit wordt ook wel de art. 23 vergunning ('Verlegging met 
individuele vergunning') genoemd. 

U vraagt: 
(a) hoeveel art. 23-vergunningen er n.a.v. de brieven zijn aangevraagd, 
(b) hoeveel verzoeken zijn toe- of afgewezen, 
(c) de redenen waarom verzoeken zijn toe- of afgewezen en 
(d) de afschriften van documenten waarmee is toe- of afgewezen. 

Bij de beantwoording van deze vragen maak ik onderscheid tussen de twee 
verzonden brieven. 
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Weigeringsgrond Toelichting 

Afwijzen vanwege buitenland Btw-identificatienummer heeft geen Nederlandse vestigingsplaats 

Afwijzen code 00 Btw-identificatienummer staat geregistreerd als niet-actief 

Afwijzen code 02 Btw-identificatlenummer staat geregistreerd als niet 

aangifteplichtig 

Btw-identificatienummer maakt deel ult van flscale eenheid 

omzetbelasting, btw-identificatienummer heeft al een vergunning 

heeft 

Afwijzen code 03 

Btw-Identificatienummer staat geregistreerd als ontheven van de 
administratieve verplichtingen voor de omzetbelasting 

Afwijzen code 05 

Afwijzen code 07 Btw-identificatienummer staat geregistreerd als verrichter van 
ultsluitend vrijgestelde prestaties 

Afwijzen code 09 Btw-identificatienummer staat geregistreerd als niet 

omzetbelasting-plichtig 

Afwijzen FE OB met vergunning Btw-identificatienummer is onderdeel van een fiscale eenheid die 
reeds een vergunning heeft 

Afwijzen jaaraangevers Btw-identificatienummer staat geregistreerd als jaaraangever 

Afwijzen reeds vergunning Btw-identificatienummer staat al geregistreerd als 

vergunninghouder 

EOS 
	

Btw-identificatienummer staat geregistreerd met mogelijke fraude- 
indicatie 

Verzoek ingediend met fiscaal nummer dat niet als btw-

identificatienummer bekend is 

Ongeldig 

(a) Het aantal aangevraagde art. 23-vergunningen 

In relatie tot de in januari 2019 verzonden brief heb ik het volgende stuk 
aangetroffen, zie bijlage 1. Uit dit stuk volgt dat er 15.037 verzoeken zijn 
ingediend. Deze verzoeken zijn behandeld in een zestal tranches, tranche 1 betreft 
de eerste verzoeken die beoordeeld zijn, tranche 6 betreft de laatste groep 
verzoeken die uiterlijk op 10 mei 2019 beoordeeld is. 

In relatie tot de in september 2019 verzonden brief heb ik het volgende stuk 
aangetroffen, zie bijlage 2. Uit dit stuk volgt dat er 1.619 verzoeken zijn 
ingediend. Deze verzoeken zijn behandeld in een drietal tranches, tranche 3 
betreft de groep verzoeken die uiterlijk op 30 oktober 2019 beoordeeld is. In 
bijlage 2 zijn onderdelen onleesbaar gemaakt. Dit betreft de persoonsgegevens 
van betrokken ambtenaren. 

(b) De hoeveelheid af- en toegewezen verzoeken 

In relatie tot de in januari 2019 verzonden brief zijn er 12.034 verzoeken 
toegewezen en 650 verzoeken afgewezen. 

In relatie tot de in september 2019 verzonden brief zijn er 1.619 verzoeken 
toegewezen en 25 verzoeken afgewezen. 

(c) De redenen waarom verzoeken zijn af- en toegewezen 

Bijlage 1 beschrijft een aantal weigeringsgronden. Ter informatie is hieronder een 
toelichting opgenomen: 

Bijlage 2 bevat nog de weigeringsgrond 'afgewezen i.v.m. beschikking artikel 23 
OB', daarmee wordt gedoeld op verzoekers die al reeds beschikken over een 
vergunning. 
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(d) De afschriften van documenten waarin is af- of toegewezen 

De aan de verzoekers toegezonden stukken worden niet openbaar gemaakt in 
verband met de op de inspecteur rustende geheimhoudingsverplichting. Bij dit 
besluit heb ik wel de standaardbrieven (zie bijlagen 3) gevoegd die gebruikt zijn 
bij het afdoen van de verzoeken. De onleesbaar gemaakt onderdelen betreffen 
persoonsgegevens van betrokken ambtenaren. 

Beslissing 
Ik wijs uw Wob-verzoek (gedeeltelijk) toe. 

Rechtsmiddelenverwijzing 
Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
Indien u het niet eens bent met mijn beslissing kunt u binnen zes weken na 
dagtekening van dit besluit bezwaar maken. 

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: 
de Staatssecretaris van Financien 
Postbus 5105 
7600 GL Almelo 

Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste 
zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. 

Ten aanzien van mijn beroep op de geheimhoudingsplicht van artikel 67 van de 
AWR staat geen bezwaar/beroep open op grond van de Awb. Dit betekent dat een 
eventueel bezwaar zich moet beperken tot de vraag of uw verzoek om 
openbaarmaking op grond van de Wob terecht is afgewezen met een beroep op 
artikel 67 van de Awr. 
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