
From:  
Sent: maandag 5 februari 2018 22:41 
Cc: Woo ContactWJZ; ;  

 
Attachments: bijlage 1.pdf; ATT00001.htm 
 
Beste   
 
Onder verwijzing naar onderstaand bericht, hierbij ons akkoord ten aanzien van het openbaar maken van 
het document (met daarbij het onleesbaar maken van de bewuste passages). 
 
Hartelijke groeten,  
 

 

 
 

 
Op 2 feb. 2018 om 14:13 heeft @minez.nl> het 
volgende geschreven: 

Beste
  
Van Fin ontving ik het verzoek om zienswijze te geven op een document wat Fin 
voornemens is gedeeltelijk openbaar te maken, nav een Wob-verzoek 
dividendbelasting. Van  (BJZ) begrijp ik dat jij eerder in de 
mailing stond over dit memo. 
  
Vraag dus of AEP zienswijze kan geven op uiterlijk 9 februari. Dit bericht kan per e-
mail aan de collegaâ€™s van Fin gestuurd worden vanuit de directeur AEP, of 

afgestemd met de directeur AEP in cc van het bericht opgenomen. Graag mij en de 
WobcontactWJZ ook in cc opnemen. Voor meer toelichting over de 
zienswijzeprocedure, zie de Wob handleiding hierover in de bijlage. Bij andere vragen 

kan je mij contacteren. 
  
Vriendelijke groeten, 
  

  
  
  

 
 

 

........................................................................ 

directie Wetgeving en Juridische Zaken 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag  
Postbus 20101 | 2500 EC | Den Haag 

........................................................................ 

T  
@minez.nl 
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Van: @minfin.nl]  
Verzonden: vrijdag 2 februari 2018 11:10 
Aan:  
CC:  (BJZ/JZ) 
Onderwerp: Verzoek zienswijze Wob dividend 
  
Beste  
  
Laatst spraken we elkaar telefonisch over het Wob verzoek inzake dividendbelasting 
dat bij FIN is ontvangen (eind november jl.). 
We hebben een document aangetroffen dat is opgesteld door EZK.  
  
Is bijgaand stuk, memo van begin november jl., opgesteld ten behoeve van het debat 
met de MP op 15 november. 
  
Dit document leg ik hierbij aan jullie voor zienswijze voor. Zouden jullie een eventuele 
zienswijze uiterlijk volgende week vrijdag kunnen geven? 
  
Bij voorbaat dank. 
  
Vriendelijke groeten, 
  

 
  
  

 

  
Ministerie van FinanciÃ«n 
Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken 
Afdeling Juridische Zaken 
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag 
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag 
  

 
 

 
@minfin.nl 

www.rijksoverheid.nl 
  
  

  

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievel jk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was 
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability 
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  

<Doc 32 memo EZK.pdf> 
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From:  
Sent: dinsdag 6 februari 2018 12:34 
To:  (BJZ/JZ)' 
Cc: ); (BJZ/JZ); Woo 

ContactWJZ;  
Attachments: Totale set 5 feb 70.pdf 
 
Ha   

 
Ja, ook akkoord. Groeten  
 

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:  (BJZ/JZ) @minfin.nl]  
Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 12:14 

Aan:  
CC:   (BJZ/JZ) 
Onderwerp: RE: Verzoek zienswijze Wob dividend 
 

Hallo  
 
Mail ontvangen, dank voor je reactie. Ik heb nog een mail gevonden waarin de afstemming met jullie 

wordt besproken, zie bijlage: akkoord met voorzet? 
 
Groeten  

 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: @minez.nl]  
Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 7:57 

Aan:  (BJZ/JZ) 
Onderwerp: Fwd: Verzoek zienswijze Wob dividend 

 

Beste  mail staat raar in mijn sent items dus hierbij voor de zekerheid nog een keer. Wil je 
even laten weten of je dit in goede orde hebt ontvangen? 
 
Dank en groeten  

 
 

 

 
Begin doorgestuurd bericht: 
 

Van: @minez.nl>> 
Datum: 5 februari 2018 om 22:41:03 CET 
Kopie: Wob ContactWJZ <WobContactWJZ@minez.nl<mailto:WobContactWJZ@minez.nl>>, 

@minez.nl>>, 

@minez.nl>> 
Onderwerp: Antw.: Verzoek zienswijze Wob dividend 
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Reeds beoordeeld in dit verzoek



Reeds beoordeeld in dit verzoek



From: .1.2.e 
Sent: dinsdag 20 februari 2018 10:48 
To: .1.2.e 
Cc: .1.2.e (BJZ/JZ); .1 .2.e (BJZ/ JZ) --------------- ----------

.1.2.e 

> Op 19 feb. 20 18 om 17:01 heeft 5.1.2.e @minez.nl> 
het volgende geschreven : 
> 
> Ik laat dit aan 5.1.2.e maar gelet op het oordeel van meer lakken kan ik niet inzien dat EZK daar 
een probleem mee zou hebben. 
> 
> Groet , 5.1.2.e 
> 
> -----Oorspronkelij k bericht-----
> Van : ._[!_1,...2_.e_~---~~ -- .----c--=~""c"":=-='~------® minfin . nl] 
> Verzonden : v rijdag 16 februari 2018 15:34 
> Aan : .1.2.e ; .1.2~.e~------------
> CC: 5:1 .2.e (BJZ/ JZ) 
> Onderwerp : RE : Verzoek zienswijze Wob div idend 
> 
> Beste 5.1-:2.e ---------> 
> Ik wil nog even terug komen op het memo dat ik eerder aan j ullie voorlegde ter zienswijze. 
> Bij nader inzien, ivm consist entie ten opzicht e van de overige stukken, wil ik de passage onder 
"appreciatie" toch in zijn geheel lakken op 11.1. 
> Zonder tegenbericht, ga ik ervan uit dat jullie het daarmee eens zijn. 
> 
> Groeten ------> 
> 
> -----Oorspronkelij k bericht-----
> Van : [!.2.e @minez.nl] 
> Verzonden : dinsdag 6 februari 2018 12:34 
> Aan : .1.2.e (BJZ/ JZ) 
> CC: · .1.2.e ; · .1.2.e (BJZ/ JZ) ; 
> Wob ContactWJZ; ...,5 . .._1.=2....,.e _______ _ 
> Onderwerp : RE : Verzoek zienswijze Wob div idend 

Reeds beoordeeld in dit verzoek 



Reeds beoordeeld in dit verzoek 



Reeds beoordeeld in dit verzoek



Reeds beoordeeld in dit verzoek



From: BJZ/JZ) @minfin.nl> 
Sent: donderdag 29 maart 2018 12:55 
To:  
 
Hoi  
  
Nee, is al achterhaald.  
Het besluit is inmiddels geplaatst: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
financien/documenten/wob-verzoeken/2018/03/16/besluit-inzake-wob-verzoek-inzake-

dividendbelasting 
  
Groeten  
  

Van: @minez.nl]  
Verzonden: woensdag 28 maart 2018 11:42 
Aan:  (BJZ/JZ) 
Onderwerp: RE: terugbelverzoek 
  
Hoi  
Is dit nog actueel? 
Groet,  
  

Van: @minfin.nl]  
Verzonden: donderdag 15 maart 2018 13:46 
Aan:  
Onderwerp: terugbelverzoek 
  
Hallo  
  
Ik wil je graag even bijpraten over de stavaza in het wob verzoek waar we eerder contact over 

hadden. 
Kun je me vanmiddag even terugbellen? 
  
Groeten  
  

 
 

  
Ministerie van Financiën 
Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken 
Afdeling Juridische Zaken 
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag 
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag 
  

 

 
minfin.nl 

www.rijksoverheid.nl 
  
  

  

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
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mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from 
the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 



From: .1.2.e 
Sent: maandag 23 april 2018 14:28 
To: .1.2.e 

Bedankt 5.1.2.e 
Ik had het al gelezen. Lijkt me verstandig van het kabinet om toch te bewegen, voordat het op een 
onnod ig grote affaire uitd raait. 

Groet, 
[g] 

Van: .1.2.e 
_____ " _____________ _ 

Verzonden: maandag 23 april 2018 13:40 
Aan:'5.1.2.e 
CC: .1.2.e ; .,_._1_.2_.e ________ Wob ContactWJZ 
Onde1Werp: FW: Verzoek zienswijze Wob dividend 

Dag [5.1 .2:;el 

Nu het dossier van de dividendbelasting vandaag verder in de versnelling komt (zie: 
https: //www.rtlz.nl/a !gemeen/polit iek/ka bi net-maakt-documenten-over-dividendbelasting-toch
openbaa r) wil ik graag even aan j e signa leren dat EZK hier (weliswaar) zijdelings betrokken is geweest 
in de vorm van een zienswijze op de besluitvorming van FIN door AEP, mochten hier vragen over 
komen. 

Het gaat dan om bijgevoegde memo, opgesteld door EZK, waar FIN een zienswijze over heeft 
gevraagd aan EZK. Fin heeft er uiteindelijk voor gekozen het deel onder appreciatie van bijgevoegd 
document niet openbaar te maken äCcewegens consistentie met andere stukkenäC□ . Het besluit is te 
vinden via deze link : https://www.rijksoverheid .nl/ministeries/ministerie-van
financien/documenten/wob-verzoeken/2018/03/16/beslu it-inzake-wob-verzoek-inzake
dividendbelasting 

Groet, f5.1.2F] 

Van: .1.2.e 
Verzonden: maandag 5 februari 2018 22:41 
CC: .1.2.e _5_.1_.2_.e ______ ~ ____ ); S.1.2.e 
Onde1Werp: Re: Verzoek zienswijze Wob dividend 

Reeds beoordeeld in dit verzoek 



Reeds beoordeeld in dit verzoek



Reeds beoordeeld in dit verzoek



From:  
Sent: woensdag 25 april 2018 11:14 
To:  
Subject: tijdspad besluit dividend 
Attachments: DOMUS-#18029715-001_Zienswijze_verzoek_van_FIN_inzake_Wob_dividend.ZZZ.DRF 

 

Hoi  
 
Kort samengevat:  

Zienswijze van EZK was dat wij instemden met het voorstel van FIN om de door EZK opgestelde memo 
gedeeltelijk te weigeren. 
Laatste mail van  is een verzoek van 15 maart (toen was ik op vakantie) om met mij te bellen 
om me bij te praten over de “stand van zaken” van het verzoek. Toen ik na mijn vakantie terugmailde 

gaf ze aan dat het inmiddels niet meer nodig was en dat het besluit op 16 maart is genomen en (zie 
deze link: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/wob-
verzoeken/2018/03/16/besluit-inzake-wob-verzoek-inzake-dividendbelasting) gepubliceerd was.  

 
Uit het besluit volgt dat uiteindelijk alles is geweigerd. Het document met nummer 26 is een memo 
afkomstig van EZK. 

 
Groet,  
 

 
 

 

........................................................................ 

directie Wetgeving en Juridische Zaken 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag  
Postbus 20101 | 2500 EC | Den Haag 

........................................................................ 

T  
@minez.nl 
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