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Uw brief (kenmerk)

Datum 25 augustus 2016
Betreft Wob-verzoek m.b.t. Wet DBA t.b.v. onderzoek

Geachte

,

Op 27 juli 2016 stuurde u mij een Wob-verzoek over de Wet DBA. U vraagt mij om
de volgende informatie te verstrekken:
1. Het aantal bij de Belastingdienst ter toetsing aangeboden
modelovereenkomsten per 1 augustus 2016;
2. Het aantal goedgekeurde modelovereenkomsten per 1 augustus 2016;
3. Het aantal afgekeurde modelovereenkomsten per 1 augustus 2016;
4. Het aantal nog te behandelen modelovereenkomsten per 1 augustus 2016;
5. Het aantal ingetrokken modelovereenkomsten per 1 augustus 2016;
6. De gemiddelde doorlooptijd van een toetsingstraject;
7. De drie (in percentages of aantallen) meest voorkomende redenen voor het
afkeuren van een modelovereenkomst;
8. In welk percentage van de ter toetsing aangeboden modelcontracten is de
opdrachtgever een overheidsinstantie, dan wel semi overheidsinstantie.
Wettelijk kader
Uitgangspunt van de Wob is dat - in het 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.
Beschikbare informatie
Ik heb laten nagaan of de door u gewenste informatie beschikbaar is. Dat is voor
een groot deel het geval. Ik maak die informatie openbaar. Gemakshalve volg ik
de nummering, zoals hiervoor weergegeven. Voor alle cijfers geldt dat ze
betrekking hebben op de periode tot 1 augustus 2016.
1. Het aantal binnengekomen verzoeken tot beoordeling van
modelovereenkomsten bedraagt 4.481.
2. Het aantal goedgekeurde modelovereenkomsten (waarbij sprake is van
zekerheid als conform de overeenkomsten wordt gewerkt) bedraagt 370.
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3. Het aantal afgewezen overeenkomsten (overeenkomsten waarbij geen sprake
is van zekerheid als gewerkt wordt volgens de overeenkomsten) bedraagt
1.033.
4. Er waren 1.964 aanvragen in behandeling.
5. Het aantal modelovereenkomsten dat uiteindelijk geen eindoordeel krijgt
(afgebroken) bedraagt 814. Het gaat hier o.a. om de volgende situaties:
indiener heeft geen behoefte meer aan een standpunt op een overeenkomst,
indiener ziet in dat het een dienstbetrekking betreft of zal werken met een
gepubliceerd model, indiener heeft duidelijk een opdracht en er is geen model
nodig.
6. De gemiddelde doorlooptijd van het toetsingstraject bedraagt 10,8 weken.
7. Per aangeboden modelovereenkomst die niet wordt goedgekeurd wordt niet
vastgelegd om welke reden goedkeuring achterwege moet blijven. De
gevraagde informatie is daarom niet beschikbaar.
8. Bij het beoordelen van de modelcontracten wordt geen onderscheid gemaakt
naar opdrachtgevers. Om die reden is de gevraagde informatie in deze vraag
niet beschikbaar.
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Besluit
Ik besluit voor een groot deel aan uw verzoek tegemoet te komen. Waar dit niet
het geval is, wordt dat veroorzaakt door het niet voorhanden zijn van de
gevraagde informatie.
Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Financiën,
namens deze,

Drs. A.H. van Luijn,
lid van het Managementteam Belastingdienst
Voor de goede orde wijs ik u erop dat u, op grond van afdeling 6.2 van de Algemene wet
bestuursrecht, binnen zes weken na dagtekening van dit besluit daartegen een
bezwaarschrift kunt indienen bij de Staatssecretaris van Financiën, kamer KV 2.52, postbus
20201, 2500 EE Den Haag. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en
bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust.
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