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Betreft Besluit Wob-verzoek activiteiten en roerende en onroerende zaken in
Nederland van de Rep. Kazachstan

Geachte
Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hebt u informatie gevraagd aan
de Belastingdienst, de Douane en aan mij. Met deze brief reageer
ik op die drie verzoeken.
Verzoek
U vraagt om:
Informatie met betrekking tot activiteiten en roerende en onroerende zaken in Nederland van
de Republiek Kazachstan/Kazakhstan, neergelegd in documenten die berusten bij de
Belastingdienst en/of het Directoraat-generaal Belastingdienst en/of het Ministerie van Financiën of
een onder de verantwoordelijkheid van één van deze bestuursorganen werkzame dienst, instelling of
bedrijf, een en ander zoals u dat nader hebt toegelicht in uw brief van 7 februari 2018.
Beoordeling
Ik stel voorop dat de fiscale geheimhoudingsplicht, zoals vastgelegd in artikel 67, eerste lid, van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) er aan in de weg staat dat ik u informatie over
personen of zaken van een ander verstrek waarover ik beschik in het kader van de uitvoering van de
belastingwet of in het kader van de invordering van enige rijksbelasting. Ik zie in uw verzoek ook
geen aanleiding om toepassing te geven aan het tweede of derde lid van artikel 67 AWR. Ik kan uw
verzoek dus niet honoreren voor zover het fiscale gegevens betreft.
Voor zover uw verzoek voor het overige al betrekking heeft op een bestuurlijke aangelegenheid als
bedoeld in artikel 3 van de Wob, is bij onderzoek binnen het ministerie, de Belastingdienst en de
douane geen informatie aangetroffen die binnen de reikwijdte valt van uw verzoek.
Besluit
Op grond van het vorenstaande wijs ik uw verzoek af.
DE MINISTER VAN FINANCIEN,
namens deze,
mr. O.F.V. de Bruijne
De plv. directeur Bestuurlijke en Juridische Zaken
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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 dag waarop dit besluit is bekendgemaakt
een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de minister van
Financiën, ter attentie van de directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 20201, 2500
EE Den Haag. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste het
volgende te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
d. een opgave van de redenen waarom u zich met het besluit niet kunt verenigen.
Ten aanzien van mijn beroep op de geheimhoudingsplicht van artikel 67 van de Awr staat
geen bezwaar/beroep open op grond van de Awb. Dit betekent dat een eventueel bezwaar
zich moet beperken tot de vraag of uw verzoek om openbaarmaking op grond van de Wob
terecht is afgewezen met een beroep op artikel 67 van de Awr.
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