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Op grond van artikel 1û tweeda lid, aanhef en onder e, vân de Wob blijft verstrekking van infÕrmâiie
achtanrvega vo6r zrvsr het belang daarvan niet opweegt tegãn het belang dat de persaonliike
ievenssfesr vvordt geåerbiedigd. ln de doci¡merten worden *ituaties besprokan die zijn te herleiden naar
aen specifiek gastouderbureau sn nâar specifieke loeslagontvangers. Dit getdt vorr passâges in alle
docuRrenten.

Ook staan op documenlen de namen van medewerkers van de Belastingdienst. Waarvoor geldt dat ik
van oordeel þen dat het belang van hun privacy zwaarder we€gt dan het belang van algemene
openbaarheid. Daarvoor verwijs ik aveneens naar artikel '10, tweede lid, aanhef en onder å, van de Wob
Ðit gefdt voor de documentan genummerd 3 en 4.

Daarnaast is geblekan dat alla documenten passagei bevatten met lntarne bêlêidsopvattingen üaarvoor
geldt de âbsÕlute uitzonderingsgrond artike! 11 eerste lid van de Wob.

Op de hiervoor gcnoemde Ercnden is uw yer:oek afgcwezen.

Bezvmr mekon
Tagan het Wob besluit is båzrivaår mogeliJk" Het berr¡¡aer¡chrifr mcet uitarliik eEs $/Ëkeñ ne
dagtckeníng van da¡e brief wrzonden zijn naar: Belaetingdienat/Toêslâg€n, afdeling Bsleíd an
VaktechnieldHendhavirqcregie, Poatäus 2092, 3500 ËB Utrccht. Vermeld altijd dc rÊdcn van uw
ba¡raar en yorg cen kçie van dit besluit bij"
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Ala u nog vraÍ¡6n hggil naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opneman met de
uq¡!ll!i1", ãnl. ilDtiioens kantoorursn bcreikbear op telefoonnummðr

-
Hoogachtand,

9E STAATSSECRET,qRIS VAN FINANCIËN

namcns deze,
dç direËteur BelastingdirnsUTo*olagen

lnventarisli!st:
1 . CAFl 1 baschrí.iving d.d" 7-1 A-2AQ {N.8, betreft onjuist jaartal, moet 2â13 zijn)
2. Overdrachtsdocument CAFl1 ó.ö. 3-4-2A14
3. Ðraeiboek CAF't1 d.d. 104-2t14
4" ll.¿TËRF¿Ë NOTITIË måt bevindingen 21-5-2t14
5. Analyse d.d. 1-õ-2t14
6. Evaluatia rapBort CAË11


