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27-1-2023 Nota openbaar maken opgevraagde stukken Uber Retourscan.pdf De retourscan bevat een notitie waardoor een groot 

gedeelte van de tekst wegvalt. Om die reden is er een set 

gemaakt de orginele versie.

2 27-1-2023 Nota openbaar maken opgevraagde stukken Uber Originele versie.pdf



w

Ministerie van Financien

^4 Directoraat Generaal

belastingdienst
Directie Bestuurlijke en

Politieke Zaken

TER BESLISSING

Aan

jde^staatssecret

Persoonsgegevens

nota ^t

Olt hC

hP

iPC um

27Jaru3ri 2023 J

NutunummST
2D23 00000176642023

0000017664

Bijiagen
a Kamerbrief Uber

b Afschrift EK

c Bijiagen opgevraagde

documenten

1 Overzicht contacten

met Uber

2 Overzicht mogelijke

ontmoetingen

3 Overzicht documenten

uber en kroes

4 Selectie AZ

5 Selectie EZK

6 Selectie lenW

d KV MP SP

Aanleiding

Op 18 juli jl ha

ChristenUnie

CDA documer

bewindspersom
met C 7 zijn de

jk

Beslispunten
Bent u akkt

u akkoord t

Bent u akkoord met net versturen van ae Dijgevoegae ogiagen aan ae ik

bijiagen C 2 t m C 7

Bent u akkoord met het versturen van een afschrift van deze brief en bijiagen
aan de Eerste Kamer EK Indien u akkoord bent verzoek ik u de

aanbiedingsbrief aan de EK bijiage B te ondertekenen

Graag uw akkoord voor het openbaar maken van deze voorliggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s

ien

e SO Uber

r

pmKernpunten
• In de Kamerbrief wordt aangegeven dat bij het ministerie van Financien er

geen contacten tussen topambtenaren DG en hoger bewindspersonen en

Uber zijn geweest Wei zijn drie contactmomenten met mevrouw Kroes

gevonden Deze worden in de Kamerbrief toegelicht
• In de Kamerbrief worden drie ontmoetingen tussen topambtenaren DG en

hoger bewindspersonen van het ministerie van Financien en mevrouw Kroes

beschreven Bij aile drie de ontmoetingen is het niet zeker of er over Uber is

gesproken Dit geeft u in de Kamerbrief aan

• Met deze Kamerbrief stuurt u ook de Rtjksbrede opgevraagde stukken mee

namens Minister president en de bewindspersonen van het ministerie van

Algemene Zaken ministerie van Economische Zaken en Klimaat ministerie

van Infrastructuur en Waterstaat Zie bijiagen C 4 t m C 6

• Onderdeel van de door het ministerie van Algemene Zaken aangeleverde

documenten zijn tevens de in vraag 19 van de Kamervragen van Marijnissen

en Leijten SP verzochte documenten kenmerk 2022Z15050 zie bijiage D

AZ informeert aanvullend de Kamer per brief over de gestuurde stukken

• Bij het ministerie van Financien zijn twee overzichten gevonden waar zowel

Uber als Kroes in wordt genoemd in verschillende passages die niet aan
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elkaar gerelateerd zijn Vanwege de fiscale geheimhoudingsplicht en

bedrijfsvertrouwelijke informatie kan het document niet gedeeld worden met

de Kamer aangezien het belang van de staat alsmede de internationale

belangen zich hiertegen verzetten De overige inhoud van het overzicht valt

bovendien niet binnen de reikwijdte van het verzoek Dit geeft u ook in de

Kamerbrief aan

ToeMchting
• U heeft op 1 december jl in de beantwoording van het schriftelijk overleg

over de fiscaie behandeiing Uber toegezegd de gevraagde documenten in

januari aan de Kamer te sturen Zie bijiage E

• De Kamerbrief en bijbehorende bijiagen geven antwoord op de volgende
Kamervragen

Is er ooit in de afgeiopen achtjaar vanuit de politiek een hint suggestie
opdracht of andere vorm van staring geweest om iets te doen waar

specifiek het bedrijf Uber baat bij zou hebben en zo ja weike actie s

was waren dat

Kant a een overzicht geven van alle contacten van ministers

staatssecretarissen en topambtenaren DG en hoger aan de ene kant en

met vertegenwoordigers van Uber aan de andere kant sinds 2012

Kant a een overzicht geven van alle ontmoetingen waarbij minister

staatssecretarissen en of topambtenaren aanwezig waren en ook

mevrouw Kroes en er gesproken is over Uber sinds 2012 Kant u over elk

van deze bijeenkomsten zoveel mogelijk informatie geven

Zijn er e mails notities over andere zaken bij de rijksoverheid vanaf

2012 waarin zowel de naam van mevr Kroes als Uber genoemd worden

Zo ja kant u die aan de Kamer doen toekomen

Communicatie

Uw woordvoerder is betrokken bij verzending en zal betrokken journalisten

bijpraten

Politiek bestuurlijke context

• NRC heeft op 27 januari een interview met Uber klokkenluider Mark MacGann

gepubliceerd n a v de Uber Files die hij afgeiopen zomer onthulde

• In de procedurevergadering van 26 januari ji heeft het lid Omtzigt de

klokkenluider uitgenodigd voor een gesprek met de vaste commissie van

Financien omdat hij niet gehoord is in het interne onderzoek

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Bijiagen
Kamerbrief Ubera

Aanleiding

Op 18 juli jl hebben de leden Omtzigt Omtzigt Nijboer PvdA Grinwis

ChristenUnie Maatoug GroenLinks Stoffer SGP Dassen Volt en Van Dijk
CDA documenten opgevraagd waarin contact tussen topambtenaren en of

bewindspersonen met Uber en mevrouw Kroes uit blijkt In bijiagen C 2 tot en

met C 7 zijn de betreffende documenten bijgesloten

b Afschrift EK

Bijiagen opgevraagde

documenten

c

1 Overzicht contacten

met Uber

2 Overzicht mogelijke

ontmoetingen

3 Overzicht documenten

uber en kroes

Beslispunten
Bent u akkoord met de bijgevoegde Kamerbrief aan de TK bijiage A Indien

u akkoord bent verzoek Ik u de brief te ondertekenen

Bent u akkoord met het versturen van de bijgevoegde bijiagen aan de TK

bijiagen C 2 t m C 7

Bent u akkoord met het versturen van een afschrift van deze brief en bijiagen
aan de Eerste Kamer EK Indien u akkoord bent verzoek Ik u de

aanbiedingsbrief aan de EK bijiage B te ondertekenen

Graag uw akkoord voor het openbaar maken van deze voorliggende nota

conform de beleidslijn Actleve openbaarmaking nota s

4 Selectie AZ

5 Selectie EZK

6 Selectie lenW

d KV MP SP

SO Ubere

Kernpunten
• In de Kamerbrief wordt aangegeven dat bij het ministerie van Financien er

geen contacten tussen topambtenaren DG en hoger bewindspersonen en

Uber zijn geweest Wei zijn drie contactmomenten met mevrouw Kroes

gevonden Deze worden in de Kamerbrief toegelicht
• In de Kamerbrief worden drie ontmoetingen tussen topambtenaren DG en

hoger bewindspersonen van het ministerie van Financien en mevrouw Kroes

beschreven Bij alle drie de ontmoetingen is het niet zeker of er over Uber is

gesproken Dit geeft u in de Kamerbrief aan

• Met deze Kamerbrief stuurt u ook de Rijksbrede opgevraagde stukken mee

namens Minister president en de bewindspersonen van het ministerie van

Algemene Zaken ministerie van Economische Zaken en Klimaat ministerie

van Infrastructuur en Waterstaat Zie bijiagen C 4 t m C 6

• Onderdeel van de door het ministerie van Algemene Zaken aangeleverde
documenten zijn tevens de in vraag 19 van de Kamervragen van Marijnissen

en Leijten SP verzochte documenten kenmerk 2022Z15050 zie bijiage D

AZ informeert aanvullend de Kamer per brief over de gestuurde stukken

• Bij het ministerie van Financien zijn twee overzichten gevonden waar zowel

Uber als Kroes in wordt genoemd in verschillende passages die niet aan
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elkaar gerelateerd zijn Vanwege de fiscale geheimhoudingsplicht en

bedrijfsvertrouwelijke informatie kan het document niet gedeeld worden met

de Kamer aangezien het belang van de staat alsmede de internationale

belangen zich hiertegen verzetten De overige inhoud van het overzicht valt

bovendien niet binnen de reikwijdte van het verzoek Dit geeft u ook in de

Kamerbrief aan

Toelichting
• U heeft op 1 december ji in de beantwoording van het schrifteiijk overieg

over de fiscaie behandeiing Uber toegezegd de gevraagde documenten in

januari aan de Kamer te sturen Zie bijiage E

• De Kamerbrief en bijbehorende bijlagen geven antwoord op de voigende

Kamervragen
Is er ooit in de afgelopen achtjaar vanuit de politiek een hint suggestle

opdracht of andere vorm van sturing geweest om lets te doen waar

speciflek het bedrijf Uber baat bij zou hebben en zo Ja welke actle s

was waren dat

Kunt u een overzicht geven van alle contacten van ministers

staatssecretarissen en topambtenaren DG en hoger aan de ene kant en

met vertegenwoordigers van Uber aan de andere kant sinds 2012

Kunt u een overzicht geven van alie ontmoetingen waarbij minister

staatssecretarissen en of topambtenaren aanwezig waren en ook

mevrouw Kroes en er gesproken is over Uber sinds 2012 Kunt u over elk

van deze bijeenkomsten zoveef mogelijk informatie geven

Zijn er e mails notities over andere zaken bij de rijksoverheid vanaf

2012 waarin zowel de naam van mevr Kroes als Uber genoemd worden

Zoja kunt u die aan de Kamer doen toekomen

Communicatie

Uw woordvoerder is betrokken bij verzending en zal betrokken journaiisten

bijpraten

Politiek bestuurlijke context

• NRC heeft op 27 januari een interview met Uber kiokkenluider Mark MacGann

gepubiiceerd n a v de Uber Fiies die hij afgeiopen zomer onthuide

• In de procedurevergadering van 26 januari jl heeft het lid Omtzigt de

klokkenluider uitgenodigd voor een gesprek met de vaste commissie van

Financien omdat hij niet gehoord is in het interne onderzoek

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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