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T 
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Onze referentie
WBJA-Woo/4.2023.0225.001 

Uw referentie

Bijlagen
-

Datum: 20 maart 2023
Onderwerp: Besluit

In uw verzoek van 7 februari 2023, door mij ontvangen op eveneens 7 februari 
2023 heeft u het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
verzocht om openbaarmaking van informatie in het kader van het Tijdelijk 
Noodfonds Energie in relatie tot zelfstandige ondernemers.

Meer specifiek verzoekt u het volgende: “(…) alle WOO-bevattelijke documenten, 
zowel beleidsvoorbereidend, beleidsbepalend als beleidsuitvoerend, waarin wordt 
besproken of zelfstandig ondernemers recht hebben op een tegemoetkoming en 
zo ja, hoe hun inkomen wordt bepaald en welke documenten hiervoor moeten 
worden aangeleverd door de ondernemer, opgesteld of gemuteerd sinds 1 januari 
2022 tot en met 7 februari 2023.”

Op 8 februari 2023 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde is 
ontvangen. Op diezelfde dag contact heeft u telefonisch contact gehad met een 
ambtenaar van SZW naar aanleiding van uw verzoek. Op 28 februari 2023 is 
aangegeven dat de beoordeling van uw verzoek meer tijd in beslag neemt dan 
vier weken vanwege de complexiteit van uw verzoek. 

1. Wettelijk kader
Ik begrijp uw verzoek als een verzoek op basis van de Wet open overheid 
(hierna: Woo). 

2. Besluit
Ik heb een zoekslag verricht aan de hand van de termen in de formulering van 
uw verzoek. De zoekslag heeft plaatsgevonden op directieniveau. Tijdens de 
zoekslag is gezocht naar beleidsdocumenten waarin wordt besproken of 
zelfstandige ondernemers recht hebben op een tegemoetkoming en in het geval 
het antwoord hierop ja is, hoe het inkomen wordt vastgesteld en welke 
documenten er aangeleverd moeten worden. Hierbij is gezocht in mailboxen en 
op interne netwerkschijven. Ik heb geen door u gevraagde informatie 
aangetroffen. Om deze reden wijs ik uw verzoek af. 

Ten overvloede wil ik u erop wijzen dat op de website van het Tijdelijk Noodfonds 
Energie de groep zelfstandige ondernemers wel is vermeld. De groep zelfstandige 
ondernemers staat op de website onder het onderdeel veelgestelde vragen bij het 
subonderdeel inkomen. Het gaat om de volgende twee vragen waarin de groep 
zelfstandige ondernemer staat vermeld als zzp’er: “Ik ben zzp'er. Kan ik in 
aanmerking komen voor steun?” en “Ik ben zzp'er. Wat doe ik als ik nog niet 
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weet wat mijn maandinkomen is voor de komende maanden?” Ik verwijs u naar 
deze link: https://www.noodfondsenergie.nl/faq.

Dit besluit wordt op www.rijksoverheid.nl gepubliceerd. 

Vragen
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact 
opnemen via de contactgegevens in de rechterkolom. Voor meer informatie over 
de Woo-procedure, kunt u kijken op 
www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/04/01/rijksbrede-instructie-
voor-het-behandelen-van-woo-verzoeken.

Hoogachtend,
de Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid,
namens deze,

Mevr. mr. J.H. Meijer
Directeur WBJA

Bezwaarclausule
Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). Overeenkomstig de Awb kan tegen deze beschikking 
schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij 
deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na de dag van 
verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij:

WBJA-Bezwaren-BO-T1@minszw.nl

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de 
naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze 
beschikking alsmede reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt 
gevonden. Het bezwaarschrift dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld. Wordt 
het bezwaarschrift per e-mail ingediend, dan moet het bezwaarschrift in pdf-
formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze bijlage moet een 
ingescande “natte” handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het 
bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt 
ingescand en opgeslagen pdf-formaat (bij voorkeur met tekstherkenning).

Per post kunt u uw bezwaar indienen bij:

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden
Bureau Ondersteuning team 1
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
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