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Betreft: Uitspraak op bezwaar tegen Wob-beslissing

Team
Unit 2
Behandeld door

Geachte

Onze referentie
Wob

U heeft op 23 februari 2022 bezwaar gemaakt tegen de beslissing van 24 januari
2022 op uw namens
ingediende Wob-verzoek
van 13 december 2021. Dat verzoek betrof het beleid, richtlijnen e.d. m.b.t. het
instellen van een civielrechtelijke procedure, indien blijkt dat het belastingrecht
geen mogelijkheden meer biedt om de schade op een belastingplichtige te
verhalen. Middels deze brief doe ik uitspraak op uw bezwaarschrift.
Ik zal uw bezwaar beoordelen aan de hand van de per 1 mei 2022 ingevoerde Wet
open overheid.
Ontvankelijkheid
Uw bezwaarschrift is tijdig ingediend. Ook overigens is aan de formele eisen
voldaan, zodat ik uw bezwaar ontvankelijk acht.
Horen
U heeft aangegeven mondeling een toelichting op uw bezwaar te willen geven. Het
hoorgesprek heeft op 18 mei 2022 plaatsgevonden, op het Belastingkantoor te
Amsterdam. Op 24 mei 2022 heb ik u het verslag toegezonden en u de
gelegenheid gegeven op het verslag te reageren.
U heeft bij mail van 20 juni 2022 laten weten het verslag op enkele punten
aangepast te willen zien. Op 21 juni 2022 heb ik in reactie laten weten bereid te
zijn die suggesties over te nemen en een aangepaste versie van het verslag
gezonden.
Inhoud van uw bezwaar
In uw bezwaar stelt u dat u zich niet kunt vinden in de beoordeling dat uw verzoek
niet zou zien op een bestuurlijke aangelegenheid.
Beoordeling van uw bezwaar
Ik deel uw conclusie dat uw Wob-verzoek betrekking betrekking heeft op een
bestuurlijke aangelegenheid. Het had daarom niet onbehandeld mogen blijven.
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Vervolgens heb ik beoordeeld of er documenten zijn die naar aanleiding van uw
verzoek van 13 december 2021 geopenbaard hadden moeten worden. Uit mijn
onderzoek is gebleken dat er geen beleid, instructies, richtlijnen e.d. bestaan over
het inzetten van de civielrechtelijke weg in gevallen als door u bedoeld. De
mailwisselingen die ik daarover intern gevoerd heb, heb ik met u gedeeld op 22
maart 2022 en (na een nader intern verzoek) op 21 juni 2022.
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Wob

Beslissing
Ik verklaar uw bezwaar gegrond.
Ik maak geen documenten of andere gegevensdragers openbaar, nu deze, voor
zover valt na to gaan, niet bestaan.

Hoogachtend,
De staatssecretaris van Financien - Fiscaliteit en Belastingdienst
namens deze,
De directeur van Belastingen GO,
namens deze,

Rechtsmiddel
Tegen deze uitspraak op uw bezwaarschrift kunt u binnen zes weken na
dagtekening van deze beslissing beroep instellen bij de Rechtbank MiddenNederland, afd. Bestuursrechtspraak, Postbus 16006, 3500 DA Utrecht.
Het beroepschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat tenminste uw
naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht en de gronden waarop het beroep rust.
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