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Behandeld door 

Op 10 januari 2020 heb ik van u een verzoek op grond van de Wet openbaarheid 
van bestuur (hierna: Wob) ontvangen. Door middel van deze brief beslis ik op uw 
verzoek. 

Procedure 
In het verzoek vraagt u om de geactualiseerde versie van het memo 
'Aandachtspunten projecten Vermogen in het Buitenland (ViB-projecten)'. Op 16 
januari 2020 heb ik u per telefoon en mail geYnformeerd dat ik het verzoek in 
behandeling neem. Ik heb u toen verteld over het feit dat de meest recente versie 
van het memo reeds was gepubliceerd via 
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-

,financien/documenten/wob-verzoeken/2018/08/10/besluit-op-wob-verzoek-over-
paraplu-aanpak-vermoqen-in-het-buitenland). Daarbij heb ik ook aangegeven dat 
er nog wordt gewerkt aan een 'versienummer 7' van het memo. In overleg hebben 
we toen besloten uw verzoek aan to houden totdat deze nieuwe versie gereed is. 
Nu het memo gereed is kan ik dan ook uw verzoek afhandelen. 

Wettelijk kader 
Uitgangspunt van de Wob is dat er, in het belang van een goede en 
democratische bestuursvoering, voor degene die om informatie verzoekt een 
recht op openbaarmaking van de informatie bestaat. Dit uitgangspunt geldt niet 
als een specifieke geheimhoudingsplicht zich ertegen verzet of als een of meer 
uitzonderingsgronden van de Wob van toepassing zijn. De Wob ziet op de 
openbaarmaking van gegevens die in documenten zijn vastgelegd, voor zover 
deze documenten nog niet openbaar zijn. Indien deze documenten er niet zijn, 
verplicht de Wob niet tot het aanmaken van dergelijke documenten. 

Beoordeling van uw verzoek 
In het verzoek vraagt u om de geactualiseerde versie van het memo 
'Aandachtspunten projecten Vermogen in het Buitenland (ViB-projecten)'. Ik hqb 
het stuk 'Aandachtspunten projecten Verhuld Vermogen (versienummer 7)' 
aangetroffen. 
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Het stuk komt grotendeels voor openbaarmaking in aanmerking, zie bijlage 1. Een 
aantal passages wordt op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d, van 
de Wob niet openbaar gemaakt in verband met belangen van controle-strategische 
aard. Verder heb ik een aantal passages onleesbaar gemaakt die zien op 
persoonsgegevens van betrokken ambtenaren (art. 10, tweede lid, aanhef en 
onder e, van de Wob). 

Daar waar sprake is van onleesbaar gemaakte persoonsgegevens is dit 
aangegeven met de aanduiding 'art. 10.2.e Wob', de overige onleesbaar gemaakte 
onderdelen worden niet openbaar gemaakt in verband met belangen van controle-
strategische aard. 

Beslissing 
Ik wijs uw Wob-verzoek 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. 

Hoogachtend, 
namens de Staatsecretaris van Financien, 

Midden- en kleinbedrijf 
Kantoor Almelo 

Datum 
2 maart 2020 
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