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Geachte
Op 12 februari ontving ik uw Wob-verzoek. In dit verzoek vraagt u mij informatie
openbaar te maken met betrekking tot de betrokkenheid van de Belastingdienst
inzake betaling van de advocaten van een curator bij een faillissement.
Wettelijk kader
Uitgangspunt van de Wob is dat in bet belang van een goede en democratische
bestuursvoering overheidsdocumenten op verzoek openbaar worden gemaakt.
Dit uitgangspunt geldt niet als een specifieke geheimhoudingsplicht zich ertegen
verzet of als één of meer uitzonderingsgronden van de Wob van toepassing zijn.
Het verzoek moet betrekking hebben op documenten die feitelijk beschikbaar zijn
en niet al openbaar gemaakt zijn.
-

-

Geen documenten
Ik heb laten nagaan of er documenten zijn die betrekking hebben op uw verzoek.
Die zijn niet aangetroffen.
Er is wel een passage in een openbaar document dat op uw verzoek betrekking
heeft. Dat is artikel 73.1.4 van de Leidraad Invordering 2008. Dit luidt als volgt:
‘Als de curator een gerechtelijke procedure (niet zijnde de
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure) moet aanspannen om een bate voor de
boedel te kunnen realiseren, en de aanwezige baten van de boedel niet toereikend
zijn om de proceskosten te voldoen, kan de curator bij de ontvanger een
gemotiveerd verzoek indienen om garantstelling voor het bedrag dat niet uit de
boedel kan worden voldaan.
Bij de beoordeling van het verzoek neemt de ontvanger als uitgangspunt dat:
•
de boedel bij de actie van de curator moet zijn gebaat;
•
de ontvanger (een deel van) de in het faillissement ingediende vordering
zal kunnen innen.
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Daarnaast stelt de ontvanger de eis dat de schuldeisers die bij een verdeling van
de activa eveneens zullen profiteren van de vermoedelijke opbrengst van de
procedure bereid zijn om naar evenredigheid mee garant te staan voor de
proceskosten. Dit geldt ook voor boedelschuldeisers. Als een bewindvoerder in de
wettelijke schuidsaneringsregeling de ontvanger een verzoek om garantstetling
doet, treedt de ontvanger in overleg met het ministerie.’
—
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Art. 73.1.4 is uitgewerkt in de Instructie invordering en belastingdeurwaarders
(116), hoofdstuk 54.19.1

Besluit
Ik wijs uw verzoek af.
Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Financiën,
namens deze,

rtir. J. de Blieck,
lid van het managementteam Belastingdienst

Deze brief is een besluit in de zin van de Awb. 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 staatssecretaris van Financiën,
kamer KV 2.52, postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Het moet worden ondertekend en ten
minste het volgende bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en een opgave van de
redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.
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