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Datum 6 december 2022 

Betreft Besluit op uw Woo-verzoek inzake onderzoek ODC 

  

 

 

 

 

Geachte, 

In uw brief van 7 oktober 2021, ontvangen op 8 oktober 2021, heeft u  

met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob)  
verzocht om informatie over het onderzoek inzake het Overheidsdatacentrum 

(hierna: ODC).  

 
U vraagt om documenten en communicatie betreffende een rapport over de 

vorming van het ODC en de realisatie ervan binnen de Belastingdienst. 

 
De ontvangst van uw verzoek heb ik u schriftelijk bevestigd bij brief van 21 

oktober 2021, met kenmerk 2021-0000212099. In diezelfde brief is de 

beslistermijn met vier weken verdaagd tot 3 december 2021.  

 
Op 30 november 2021 heb ik u schriftelijk laten weten dat er zienswijzen zijn 

opgevraagd. In diezelfde brief heb ik u laten weten dat de beslistermijn met twee 

weken wordt opgeschort tot 17 december 2021. 
 

Op 22 juni 2022 heeft u mij in gebreke gesteld wegens het niet tijdig beslissen op 

uw verzoek. Vervolgens heeft u op 8 juli 2022 een beroep niet tijdig ingediend bij 
de rechtbank.  

 

Het is helaas niet gelukt om binnen de wettelijke termijn op uw Woo-verzoek te 
beslissen. Hiervoor bied ik u mijn excuses aan.  

 

Wettelijk kader 
U heeft uw verzoek om openbaarmaking van informatie gedaan op grond van de 

Wob. Vanaf 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (hierna: 

de Woo). De Woo kent geen overgangsrecht; dit betekent dat vanaf 1 mei de 

Woo geldt. U ontvangt dan ook een besluit op grond van de Woo. De relevante 
artikelen uit de Woo kunt u vinden in bijlage A bij deze brief.  
 

Besluit 
Ik besluit de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken (zie 

bijlage D). Per document is op de inventarislijst aangegeven welke 

uitzonderingsgronden zijn toegepast. 
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Inventarisatie documenten 

Bij deze inventarisatie zijn 96 documenten aangetroffen. 
Deze documenten zijn genoemd in de inventarislijst in bijlage C bij deze brief. In 

deze brief wordt vanaf nu verwezen naar de nummers op de inventarislijst, zodat 

voor u duidelijk is wat per document is besloten en waarom dit is besloten.  
 

In bijlage C kennen de met een “C” gemarkeerde documenten bestuurlijke 

besluitvorming/betrokkenheid op minimaal concernniveau Directoraat-Generaal 
Belastingdienst. De met een “X” gemarkeerde documenten kennen lagere 

besluitvorming/bespreking binnen de Belastingdienst. De niet gemarkeerde 

documenten kennen geen besluitvorming/bespreking.  
 

Reeds openbare documenten 

De Woo is niet van toepassing op documenten die al openbaar zijn. Een aantal 
documenten is reeds openbaar en staat op de inventarislijst als zodanig 

aangemerkt. Op de inventarislijst staat ook aangegeven waar u deze documenten 

kunt vinden. 
 

Buiten reikwijdte verzoek of dubbel 

U heeft in uw verzoek aangegeven over welke aangelegenheid u informatie wilt 
ontvangen. Een aantal documenten gaat gedeeltelijk niet over de door u 

aangegeven aangelegenheid en staat op de inventarislijst als zodanig 

aangemerkt. Deze informatie valt daarom buiten de reikwijdte van uw verzoek en 
zijn daarom uit de documenten verwijderd. 

 

Daarnaast bevat een aantal documenten passages die dubbel zijn. Deze passages 
worden eenmalig verstrekt; voor het overige zijn deze passages onleesbaar 

gemaakt onder vermelding van ‘dubbel’. 

 
Wanneer pagina’s geheel buiten het verzoek vallen of dubbel zijn, worden deze 

geheel uit de set met documenten gehaald.  

 
Transponeringstabel  

De beoordeling van de documenten heeft plaatsgevonden op basis van de Wob en 

is afgerond voordat de Woo op 1 mei 2022 in werking trad. Dit brengt met zich 
mee dat de aanduiding van de toegepaste uitzonderingsgronden in bijlage C en D 

afwijken van de motivering in het besluit. Ter bevordering van de leesbaarheid 

heb ik in bijlage B een transponeringstabel opgenomen, waarin de 
uitzonderingsgronden op basis van de Wob en de Woo staan omschreven. 

 

Zienswijzen 
Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen belangen van derden een 

rol. Deze derde-belanghebbenden zijn vooraf gevraagd om hun mening te geven 

over de voorgenomen wijze van openbaarmaking van de documenten. Geen van 

de derde-belanghebbenden hebben bezwaar tegen de voorgenomen wijze van 
openbaarmaking.  

 

Overwegingen 
Algemene overweging: openbaarheid ten aanzien van een ieder 

Iedereen heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder 

daarbij een reden te hoeven aangeven. Dit staat in artikel 1.1. van de Woo en 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. Hierbij 
moet ik het algemeen belang van openbaarheid afwegen tegen de belangen die 

de uitzonderingsgronden beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel dat 

wanneer informatie aan u wordt  verstrekt, het openbaar is voor een ieder. De 
Woo is niet van toepassing op informatie die al openbaar is. 
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De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 5.1, tweede lid, onder e, 
van de Woo) 

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen 

informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit 
belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat om 

persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een persoon, zoals namen, 

e-mailadressen, telefoonnummers en functienamen. Bij bepaalde passages uit 
diverse documenten is dit het geval. Ik vind het in dit geval belangrijk dat de 

identiteit van betrokkene niet bekend wordt omdat dit zijn of haar privacy kan 

schenden. Dat vind ik niet wenselijk. Daarom maak ik deze persoonsgegevens 
niet openbaar. 

 

In diverse documenten staan ook persoonsgegevens van ambtenaren. Het gaat 
om gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, e -

mailadressen, functienamen en telefoonnummers. In het kader van goed 

werkgeverschap vind ik dat het belang van privacy zwaarder moet wegen dan het 
belang van openbaarheid. Dit ter bescherming van de privacy van de betrokken 

ambtenaren. Daarbij weegt mee dat het hier niet gaat om het opgeven van een 

naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar 
om openbaarmaking op grond van de Woo. 

 

Waar van toepassing is deze informatie onleesbaar gemaakt onder vermelding 
van: 10.2.e Wob. Dit kunt u lezen als artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, 

van de Woo. 

 
Met betrekking tot documenten 79 en 80 hebben enkele derde-belanghebbenden 

aangegeven dat zij het schrappen van hun naam als auteur van het 

onderzoeksrapport niet noodzakelijk vinden. Derde-belanghebbenden stellen dat 
het belang van openbaarheid van de namen van onderzoekers die de overheid 

inschakelt zwaarder mag worden gewogen dan de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer van derde-belanghebbenden. Ik neem deze zienswijze 
over en maak de namen van de auteurs van het onderzoeksrapport openbaar.  

 

Het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke 
lichamen of bestuursorganen (artikel 5.1, tweede lid, onder i, van de Woo) 

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i, van de Woo kan ik geen 

informatie openbaar maken wanneer dit het goed functioneren van de Staat of  
andere overheden schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van 

openbaarheid.  

 
In bepaalde documenten staat informatie die het functioneren van de Staat in 

gevaar zou kunnen brengen. In deze documenten staan links naar interne 

bronnen van de Belastingdienst en interne e-mailadressen. Het belang bij het 

voorkomen van oneigenlijk gebruik van deze informatie weeg ik hier zwaarder 
dan het algemene belang van openbaarmaking. Bovendien heeft het openbaar 

maken van deze informatie geen meerwaarde in het licht van een goede en 

democratische bestuursvoering. Ik maak deze informatie daarom niet openbaar.  
 

In document 80 staat informatie over de inhoudelijke afhandeling van een zaak 

bij de Personeelsraadspersonen van de Belastingdienst. Openbaarmaking van 
deze informatie zorgt ervoor dat medewerkers terughoudender zijn om de 

Personeelsraadspersonen van de Belastingdienst te benaderen. De voorziene  

afname van het contact met de Personeelsraadspersonen van de Belastingdienst 
raakt direct het intern functioneren van de Belastingdienst en daarmee het goed 

functioneren van de Staat. Deze informatie maak ik daarom niet openbaar.  
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Waar van toepassing heb ik deze informatie onleesbaar gemaakt onder 

vermelding van: 10.2.g Wob. Dit kunt u lezen als artikel 5.1, tweede lid, aanhef 

en onder i, van de Woo. 

 

Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad (artikel 5.2, eerste 
lid, van de Woo) 

Uitgangspunt van de Woo is dat overheidsinformatie openbaar is. Dit geldt in 

principe ook voor documenten opgesteld voor intern beraad. Intern beraad is het 
overleg tussen ambtenaren binnen een bestuursorgaan, of binnen een kring van 

bestuursorganen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een bestuurlijke 

aangelegenheid. Documenten die bestemd zijn voor intern beraad kunnen 
persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Dat is hier ook het geval.  

 

Ten aanzien van de openbaarmaking van deze persoonlijke beleidsopvattingen 
geldt het volgende. Op grond van artikel 5.2, eerste lid, van de Woo worden 

persoonlijke beleidsopvattingen in documenten die bestemd zijn voor intern 

beraad niet openbaar gemaakt. Persoonlijke beleidsopvattingen zijn ambtelijke 
adviezen, meningen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van 

intern beraad. Persoonlijke beleidsopvattingen zijn niet: feiten, prognoses, 

beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere 
onderdelen met een overwegend objectief karakter.  

 

Het is van belang dat ambtenaren intern vrij met elkaar van gedachten moeten 
kunnen wisselen over beleidskeuzes. Een zekere mate van veiligheid is nodig om 

te kunnen komen tot een effectieve besluitvorming 

 

Artikel 5.2, tweede lid, Woo 

Op grond van artikel 5.2, tweede lid, van de Woo kan ik besluiten informatie te 
geven over persoonlijke beleidsopvattingen als ik dat in het belang acht van een 

goede en democratische bestuursvoering. Deze informatie wordt dan gegeven in 

geanonimiseerde vorm, tenzij degenen die deze opvattingen hebben geuit of 
hiermee hebben ingestemd vinden dat de informatie wel herleidbaar is tot hen.  

 

Ik acht het in dit geval in het belang van een goede en democratische  
bestuursvoering om de persoonlijke beleidsopvattingen in diverse documenten 

toch openbaar te maken zodat een zo compleet mogelijk beeld van de 

besluitvorming rondom het ODC kan worden gegeven. 
 

Wijze van openbaarmaking 

De documenten die (gedeeltelijk) openbaar worden, worden samen met deze 
brief digitaal aan u toegezonden.  

 

Plaatsing op internet 
Dit besluit en de documenten die voor iedereen (gedeeltelijk) openbaar worden, 

worden op www.rijksoverheid.nl gepubliceerd.  

 
Afschrift aan belanghebbenden 

Een kopie van dit besluit verzend ik naar de derde-belanghebbenden.  

 

  

http://www.rijksoverheid.nl/
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Vragen 

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact 
opnemen via de contactgegevens in de colofon. Voor meer informatie over de 

Woo-procedure, kunt u kijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-

open-overheid-woo.  

Hoogachtend, 

de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst,  

namens deze, 

 

 

 

 

mr. J. Wieten, 
plv. Hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtsmiddelenclausule 

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 datum boven dit 

besluit 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 moet door u als indiener zijn 

ondertekend en dient ten minste het volgende te bevatten: 

a. naam en adres van de indiener; 

b. de datum; 

c. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en  

d. de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.  

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-open-overheid-woo
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-open-overheid-woo
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Bijlage A – Relevante artikelen uit de Woo 

 

Artikel 1.1  

Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een 

belang te hoeven stellen, behoudens bij deze wet geste lde beperkingen. 

 

Artikel 5.1 

[…] 

2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het 

belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 

[…] 

e.    de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 

[…] 

i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen 

of bestuursorganen 

 

Artikel 5.2 

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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Bijlage B – Transponeringstabel Wob-Woo 

 

 Uitzonderingsgrond in de Wet 

openbaarheid van bestuur 

(artikel/code) 

Uitzonderingsgrond in de 

Wet open overheid 

(artikel/code) 

1.  Eerbiediging van de persoonlijke 

levenssfeer (10.2.e) 

Eerbiediging van de 

persoonlijke levenssfeer 

(5.1.2.e) 

2.  Het voorkomen van onevenredige 

bevoordeling of benadeling (10.2.g) 

1. Bescherming van andere 

dan vertrouwelijk aan de 

overheid verstrekte 

concurrentiegevoelige bedrijfs- 

en fabricagegegevens (5.1.2.f) 

2. De bescherming van het 

milieu waarop deze informatie 

betrekking heeft (uitgezonderd 

milieu-informatie) (5.1.2.g) 

3. De beveiliging van personen 

of bedrijven en het voorkomen 

van sabotage (uitgezonderd 

milieu-informatie) (5.1.2.h) 

4. Het goed functioneren van 

de staat (…) of 

bestuursorganen (5.1.2.i) 

3.  Niet verstrekken van persoonlijke 

beleidsopvattingen (11.1) 

1. Is er sprake van 

persoonlijke beleidsopvattingen 

in documenten opgesteld voor 

formele bestuurlijke 

besluitvorming? Verstrekken, 

tenzij het voeren van intern 

beraad onevenredig wordt 

geschaad (5.2.3) 

2. Wel verstrekken 

persoonlijke beleidsopvatting in 

het kader van goed en 

democratisch bestuur (5.2.2) 

3. Niet verstrekken van 

persoonlijke beleidsopvattingen 

(5.2.1) 

4.  Wel verstrekken persoonlijke 

beleidsopvatting in het kader van goed 

en democratisch bestuur (11.2) 

Wel verstrekken persoonlijke 

beleidsopvatting in het kader 

van goed en democratisch 

bestuur (5.2.2) 

 


