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uitgelicht

Openbaar-
makingsplicht

Binnen de Belastingdienst zijn kennisgroepen ingesteld om de 
inspecteur te ondersteunen op vaktechnisch gebied. De bedoeling is 
dat zo’n kennisgroep het standpunt van de Belastingdienst bepaalt. 
Nadat hij kennis neemt van dat standpunt, moet de inspecteur in 
voorkomende gevallen dit standpunt overnemen en uitdragen. 

door mr. C.W. (Carola) van Vilsteren, Van Vilsteren BTW Advies

Het is onverteerbaar dat beleidsstandpunten 
van kennisgroepen niet worden gepubliceerd en 
alleen bij toeval (gedeeltelijk) openbaar worden 
door inspanningen van burgers, bedrijven en hun 
fiscale intermediairs. De overheid is op dit punt 
niet transparant. 

Wob en Woo
Via een beroep op de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob) en sinds 1 mei 2022 de Wet open 
overheid (Woo) zijn de stukken op te vragen. Het 
is de bedoeling dat kennisgroepstandpunten van 
de Belastingdienst openbaar worden gemaakt 
(bijvoorbeeld door het uitvaardigen van een 
besluit). In de praktijk gebeurt dit lang niet altijd, 
wat leidt tot Kamervragen en allerlei procedures.
In de Woo is de definitie van persoonlijke 
beleidsopvattingen gewijzigd. Onder persoonlijke 
beleidsopvattingen wordt verstaan: ‘ambtelijke 
adviezen, visies, standpunten en overwegingen 
ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, 
prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een 
bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met 
een overwegend objectief karakter.’
Ondanks de gewijzigde definitie is het niet de 
bedoeling van de wetgever om voor persoon-
lijke beleidsopvattingen een andere koers te 
varen. De strekking van de definitie verschilt 

ook niet ten opzichte van de Wob en is in lijn 
met de bestaande rechtspraak. De definitie is 
vooral meer specifiek. Daarnaast valt op dat 
de Woo ook meldt wat niet als persoonlijke 
beleidsopvatting telt. Uitgangspunt blijft dat 
de overheid geen informatie verstrekt over 
persoonlijke beleidsopvattingen als deze zijn 
opgenomen in documenten die zijn opgesteld 
voor intern beraad. Dat neemt niet weg dat er 
in de rechtspraak minder ruimte is voor het niet 
openbaar maken van persoonlijke beleidsopvat-
tingen. In ieder geval is een stevige onderbou-
wing nodig voor het aanmerken van onderdelen 
van informatie als persoonlijke beleidsopvatting. 
Steeds vaker oordelen bestuursrechters dat 
die onderbouwing niet goed te geven is en dat 
persoonlijke beleidsopvattingen alsnog openbaar 
moeten worden in niet tot personen herleidbare 
vorm. De hoofdgedachte achter de Woo is 
namelijk dat overheidsinformatie zoveel mogelijk 
openbaar moet worden.
De verduidelijking van ‘persoonlijke beleidsop-
vattingen’ heeft volgens de wetgever tot doel de 
(meer) feitelijke informatie – zoals feiten, risico’s 
en varianten – te onderscheiden van persoonlijke 
beleidsopvattingen. Beleidsalternatieven vallen 
niet onder persoonlijke beleidsopvattingen als 
het gaat om objectieve effecten of gevolgen van 
een beleidsalternatief. De weging van beleidsal-
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ternatieven wordt wel als persoonlijke beleidsopvatting 
gezien en hoeft dus niet openbaar te worden gemaakt.

Noodzaak transparantie
Als een kennisgroepstandpunt een standpunt is waaraan de 
inspecteurs zich moeten houden, dan is dat een standpunt 
waarop een belastingplichtige zich moet kunnen beroepen. 
Bij niet-gepubliceerde kennisgroepstandpunten is dat een 
‘mission impossible’. Vaktechnisch zijn de standpunten 
van kennisgroepen bij de Belastingdienst leidend. 
Inspecteurs beroepen zich ook vaak op de standpunten van 
de kennisgroepen van de Belastingdienst in gesprekken 
met belastingplichtigen en hun fiscale intermediairs. De 
kennisgroepen van de Belastingdienst coördineren het 
beleid, bewaken de eenheid van beleid en dicteren de 
inspecteurs de uitleg van de wet. Dat de kennisgroepen 
de inspecteur op dwingende toon souffleren is één ding. 
Maar uit oogpunt van gelijkheid, het voorkomen van 
willekeur en het geven van transparantie, is publicatie van 
die gedicteerde teksten in besluiten van de staatssecretaris 
bittere noodzaak.

Kamervragen
Over de wijze waarop men binnen de Belastingdienst 
omgaat met kennisgroepen zijn al in 2007 Kamervragen 
gesteld. Volgens de staatssecretaris van Financiën is een 
advies van een kennisgroep niet een stuk dat de inspecteur 
in een beroepsprocedure uit eigen beweging hoeft te 
verstrekken, tenzij hij zich uitdrukkelijk beroept op dat 
advies. Verder heeft de staatssecretaris in zijn antwoorden 
aangegeven, dat het de inspecteur niet vrijstaat zich in een 
procedure te beroepen op gewichtige redenen die hem 
beletten stukken over te leggen.
Tijdens een zitting van de geheimhoudingskamer van het 
Hof Arnhem-Leeuwarden in 2021 heeft de inspecteur zich 
bereid verklaard een voor geheimhouding aangedragen 
advies van een kennisgroep alsnog openbaar te maken. 
Grote delen waren al in de stukken van het geding terug 
te vinden. De inspecteur had in zijn verweerschrift in 
hoger beroep een verzoek ingediend. Daarin nam hij voor 
bepaalde passages van het stuk Tariefadvies Kennisgroep 
omzetbelasting algemeen van 7 december 2016 het 
standpunt in dat kennisneming daarvan was voorbehouden 
aan het hof. Het hof stelde de inspecteur in de gelegenheid 
het stuk vrij te geven. Namen en contactgegevens van 
medewerkers in het advies mochten geheim blijven.

Beleidsopvattingen
Rechtbank Rotterdam heeft eerder dit jaar bepaald dat 
kennisgroepstandpunten geen persoonlijke beleidsopvat-
tingen voor intern beraad zijn. De kennisgroepstandpunten 
hebben materieel dezelfde waarde als formeel vastgesteld 
beleid. Zij worden immers breed binnen de Belastingdienst 
gedeeld en opgevolgd. Daarbij acht de rechtbank het ook 

van belang dat het niet zelden lang duurt voordat de staats-
secretaris kennisgroepstandpunten vaststelt als beleid.
Het is voor nu afwachten of de Belastingdienst uit naam 
van de staatsecretaris gevolg gaat geven aan de uitspraak. 
Er is een dwangsom gevorderd om de gewenste stukken 
openbaar te maken. De staatssecretaris is in deze zaak niet 
in hoger beroep gegaan.

Dubbele pet staatssecretaris
De staatssecretaris van Financiën heeft een dubbele pet 
op en heeft heel veel macht. Hij is wetgever en in die rol 
vindt een goede controle plaats door het parlement. Hij is 
ook uitvoerder van de wetten, maar in die functie blijft een 
toetsing achterwege. Alleen de belastingrechter beoordeelt 
indirect het uitvoeringsbeleid als hij moet beslissen over 
een concrete aanslag van een burger of een bedrijf die aan 
hem is voorgelegd.
De Belastingdienst drijft op beleid dat voor de buitenwereld 
soms volstrekt onzichtbaar is. Openbaarheid van beleid is 
echter juist een voorwaarde voor rechtszekerheid, rechts-
gelijkheid van belastingplichtigen en een transparante 
overheid. Als beleid dan toch eens boven water komt, is dat 
vaak na Wob/Woo-verzoeken van belastingplichtigen en 
hun fiscaal adviseurs. In de antwoorden op die openbaar-
heidsverzoeken staan vaak standpunten over rechtsvragen 
en adviezen van kennisgroepen in individuele situaties. 

Actieve openbaarmakingsplicht
Het is prettig dat Rechtbank Rotterdam nu heeft aangegeven 
hoe belangrijk het is dat de staatssecretaris standpunten van 
kennisgroepen van de Belastingdienst snel bekendmaakt. 
Dit zal leiden tot transparante overheid. Ook de komst 
van de Woo leidt tot een actieve openbaarmakingsplicht. 
Daardoor mag men een actievere houding van bestuurs-
organen verwachten. Transparant overheidshandelen is zo 
beter in de wetgeving verankerd. Door de uitspraak van de 
Rechtbank Rotterdam zal de staatsecretaris eerder en sneller 
beleid moeten publiceren via bijvoorbeeld besluiten. 
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Standpunten openbaar
De uitspraak van Rechtbank Rotterdam was het 
zetje dat nodig was. Inmiddels heeft staats-
secretaris Van Rij in de beantwoording van 
Kamervragen laten weten dat kennisgroepstand-
punten van de Belastingdienst zo snel mogelijk, 
maar uiterlijk op 1 april 2023, op een extern raad-
pleegbare website gepubliceerd zullen worden.


