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Datum
Betreft

20 augustus 2020
Besluit op uw Wob-verzoek inzake de fiscale kwalificatie
van APV-structuren

Geachte
In uw brief van 27 maart 2020, ontvangen op 30 maart 2020, heeft u
met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob)
verzocht om informatie over de fiscale kwalificatie van APV-structuren.
U verzoekt “het beleid dat in de jaren tot en met 2014 werd toegepast bij de
fiscale kwalificatie van APV-structuren bekend te maken alsmede de
ontwikkelingen in het beleid sinds die periode tot en met heden.” U verzoekt mij
om “memo’s, correspondentie en overige correspondentie in welke vorm dan ook
bekend te maken waaruit blijkt op welke wijze de Belastingdienst
deze APV-structuren kwalificeert” en “ook de ontwikkelingen in dit beleid
openbaar te maken.”.
De ontvangst van uw verzoek heb ik u schriftelijk bevestigd bij brief van 15 april
2020, met kenmerk 2020-0000072037. Met deze brief is de beslistermijn met
vier weken verdaagd tot 22 mei 2020. Met uw e-mail van 28 mei 2020 heeft u
ingestemd met verlenging van de beslistermijn tot uiterlijk 19 juni 2020.
Het is helaas niet gelukt om op tijd op uw Wob-verzoek te beslissen. Hiervoor
bied ik u mijn excuses aan.
Besluit
Ik besluit de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Ik licht
mijn besluit hieronder toe.
Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn de volgende twee documenten aangetroffen. Deze
documenten maak ik grotendeels openbaar.
1. ‘Box 2 of box 3? Een handreiking’, 27 februari 2015.
2. Paragraaf 6.5, ‘Inkeren en ontmantelen APV-structuur: box 2 of box 3?’
uit: Praktijkhandreiking Afgezonderd particulier vermogen (maart 2019).
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Wettelijk kader
Uw verzoek om informatie is beoordeeld op grond van de Wob. Voor de relevante
bepalingen verwijs ik u naar bijlage A.
Het recht op openbaarmaking dient het publieke belang van een goede en
democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Er
wordt niet gekeken naar het specifieke belang van de verzoeker.
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Motivering
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e,
van de Wob)
In de documenten staan persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die herleidbaar zijn
tot een persoon, zoals onder meer namen, telefoonnummers en e-mailadressen.
Ik weeg het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder
dan het belang van openbaarmaking. Deze informatie maak ik dus niet openbaar.
Waar van toepassing heb ik deze persoonsgegevens onleesbaar gemaakt onder
vermelding van 10.2.e.
Waar het gaat om de persoonsgegevens van ambtenaren in de documenten merk
ik het volgende op. Indien het gaat om namen van medewerkers die niet wegens
hun functie in de openbaarheid treden, weegt het belang van eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer van de desbetreffende ambtenaar zwaarder dan het
algemeen belang van openbaarheid. Deze persoonsgegevens maak ik dus niet
openbaar. Waar van toepassing heb ik deze persoonsgegevens onleesbaar
gemaakt onder vermelding van 10.2.e. Namen van medewerkers die wel
vanwege hun functie in de openbaarheid treden maak ik wel openbaar.
Fiscale geheimhoudingsplicht (artikel 67 Awr)
Uw Wob-verzoek ziet ook op documenten waar de fiscale geheimhoudingsplicht
van artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen op van toepassing is.
Deze documenten zijn niet bij de beantwoording van uw Wob-verzoek betrokken,
omdat de fiscale geheimhoudingsplicht aan openbaarmaking van deze
documenten in de weg staat. Om deze reden zijn deze documenten ook niet
geïnventariseerd. Het is vaste rechtspraak dat deze geheimhoudingsbepaling
prevaleert boven de plicht tot openbaarmaking die in de Wob is vastgelegd sinds
de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14
april 2010 (ECLI:NL:RVS.2010:BM1041) en recentelijk op 29 januari 2020
(ECLI:NL:RVS:2020:267).
Wijze van openbaarmaking
De twee documenten stuur ik met dit besluit in kopie mee.
De stukken worden met een geanonimiseerde versie van dit besluit voor een
ieder kenbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl.

Hoogachtend,
de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst,
namens deze,

mr. J. Wieten
plv. Hoofddirecteur Fiscale 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
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.
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Bijlage A
Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt:
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor
zover dit:
a.
de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b.
de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c.
bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
d.
persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de
Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking
kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.
2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende
belangen:
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale
organisaties;
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde
bestuursorganen;
c.
de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f.
het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen
nemen van de informatie;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan
wel van derden.
3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voor zover de
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.
(...)
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Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt:
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten
behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot
personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of
zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in
tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen
daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden
van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is
gemaakt.
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het
belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen
kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid,
tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 67 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen luid, voor zover relevant,
als volgt:
1. Het is een ieder verboden hetgeen hem uit of in verband met enige
werkzaamheid bij de uitvoering van de belastingwet over de persoon of
zaken van een ander blijkt of wordt meegedeeld, verder bekend te maken
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dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de belastingwet of voor de
invordering van enige rijksbelasting als bedoeld in de Invorderingswet 1990
(geheimhoudingsplicht).
2. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien:
a. enig wettelijk voorschrift tot de bekendmaking verplicht;
b. bij regeling van Onze Minister is bepaald dat bekendmaking noodzakelijk
is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak van een
bestuursorgaan;
c. bekendmaking plaatsvindt aan degene op wie de gegevens betrekking
hebben voorzover deze gegevens door of namens hem zijn verstrekt.
3. In andere gevallen dan bedoeld in het tweede lid kan Onze Minister
ontheffing verlenen van de geheimhoudingsplicht.
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