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30 december 2019 Betreft: Besluit op Wob-verzoek 

Geachte 

Op 5 december 2019 heb ik van u een verzoek op grond van de Wet openbaarheid 
van bestuur (hierna: Wob) ontvangen. Op 9 december 2019 heb ik u per telefoon 
en mail geInformeerd dat ik het verzoek in behandeling neem. Door middel van 
deze brief beslis ik op het verzoek. 

Wettelijk kader 
Uitgangspunt van de Wob is dat er, in het belang van een goede en 
democratische bestuursvoering, voor degene die om informatie verzoekt een 
recht op openbaarmaking van de informatie bestaat. De Wob ziet op de 
openbaarmaking van gegevens die in documenten zijn vastgelegd, voor zover 
deze documenten nog niet openbaar zijn. Indien deze documenten er niet zijn, 
verplicht de Wob niet tot het aanmaken van dergelijke documenten. 

Beoordeling van uw verzoek 
U beschrijft dat er 'een brief schijnt te zijn van de Minister van Financien aan de 
Belastingdienst met de opdracht om geen personeel in te huren dat gebruik heeft 
gemaakt van de Switch regeling'. Met een beroep op de Wob verzoekt u om 
openbaarmaking van de brief. Ik begrijp dat u met 'Switch regeling' doelt op de 
vrijwillige generieke vertrekregeling bij de Belastingdienst (hierna: de 
vertrekregeling). 

Ik heb onderzoek gedaan naar het al dan niet bestaan van de door u genoemde 
brief; de brief heb ik daarbij niet aangetroffen. Wel heb ik een door de 
Staatssecretaris van Financien geaccordeerde notitie aangetroffen die lijkt te zien 
op het onderwerp van de door u genoemde brief. Door middel van de notitie 
bevestigt de Staatsecretaris de te hanteren lijn voor het inhuren dan wel 
aanstellen van medewerkers die eerder zijn vertrokken met een 
stimuleringspremie in het kader van vertrekregeling. Concreet betekent dit ook dat 
een medewerker die eerder op basis van een vaststellingsovereenkomst in het 
kader van de vertrekregeling is vertrokken niet ingehuurd wordt. 

In bijlage 1 treft u een kopie aan van de genoemde notitie, de onleesbare 
gemaakte onderdelen zien op persoonsgegevens van betrokken ambtenaren (art. 
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10, tweede lid, aanhef en onder e Wob) en intern beraad (art. 11, eerste lid Wob). 
Ten aanzien van de deze persoonsgegevens ben ik van oordeel dat het belang dat 
de persoonlijke levenssfeer wordt geeerbiedigd zwaarder moet wegen dan het 
belang van openbaarheid. 	 Datum 

30 december 2019 

Beslissing 
Ik wijs uw Wob-verzoek toe. 

Rechtsmiddelenverwijzing 
Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
Indien u het niet eens bent met mijn beslissing kunt u binnen zes weken na 
dagtekening van dit besluit bezwaar maken. 

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: 
de Staatssecretaris van Financien 
Postbus 5105 
7600 GL Almelo 

Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste 
zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. 

Hoogachtend, 
namens de Staatsecretaris van Financien, 

Midden- en kleinbedrijf 
Kantoor Almelo 
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