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Bijiagen
1 Beantwoording SchriftC

2 Aanbiedingsbrief TK

3 Afschrift EK

4 UitstelbriefTK

5 Verzoek VCF

6 Kamerbrief 18 10

Aanleiding
De Tweede Kamer heeft op 16 november jl bet Schriftelijk Overleg SO Fiscale

behandeling van Uber gestuurd In deze nota wordt de beantwoording van het SO

aan u voorgelegd De vaste commissle voor Financien heeft verzocht uiterlljk 1

december uw reactie te ontvangen

Beslispunten
O Bent u akkoord met bijgevoegde beantwoording aan de TK bijiage 1} Indian

u akkoord bent verzoek Ik u de brief te ondertekenen bijiage 2

2^ Bent u akkoord met het versturen van een afschrift van deze brief aan de

Eerste Kamer EK Indien u akkoord bent verzoek Ik u de aanbiedingsbrief
aan de EK bijiage 3 te ondertekenen

3 Indien u niet akkoord bent met het versturen van de beantwoording van het ^

SO Uber verzoek ik u de uitstelbrief te ondertekenen bijiage 4 hjC^e^r
4 Wilt u de externe validatie en het interne onderzoek voorafgaand aan de ^ D

vertrouwelijke briefing aan de Tweede Kamer aanbieden

5 Graag uw akkoord voor het openbaar maken van deze voorliggende nota

conform de beleidsiijn Actieve openbaarmaking nota s

Cih^

Kernpunten
• De externe validatie is op 30 november opgeleverd De conclusie van de

externe experts is dat voor zover in alle redelijkheld te beoordelen het

interne onderzoek naar Uber juist en gedegen is geweest en dat de

conclusies auteurs van de onderzoeksgroep worden gedragen door de

bevindingen Op 2 december ontvangt u de externe validatie en de interne

onderzoeksresultaten en informeren we u over de stand van zaken met

betrekking tot de voorbereiding van de vertrouwelijke briefing
• Op maandag 5 december en dinsdag 6 december staat een bespreking met u

ingepland ter voorbereic[iTig op de technische briefing Uber

• Wij adviseren u de externe validatie en de interne onderzoeksresultaten voor

de vertrouwelijke briefing aan de TK te sturen vanwege transparantie naar de

Kamer toe Het nadeel van het opsturen van de twee rapporten voor de

vertrouweliike briefing is het daardoor lastig kan worden om de juiste context

te schetsen die nodig is om de a^tiviteiten en het rapport te be’grijpen En het

kan leiden tot hele specif eke en technische vragen
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Tussen het opieveren van de onderzoeksrapporten en de vertrouwelijke

briefing is beperkt de tijd waardoor u niet volledig kennis kan nemen van de

inhoud

U heeft in de Kamerbrief van 18 oktoberjl het volgende toegezegd Zodra ik

de resultaten van de externe toetsing heb ontvangen zal ik deze aan uw

Kamer toesturen

De fractie van de WD PVV SP en Omtzigt hebben vragen gesteld naar

aanleiding van uw brief van 18 oktober De fractie van GL heeft aangegeven

geen nadere vragen te hebben

De gestelde vragen gaan primair over de opzet van het interne en externe

onderzoek

De inventarisatie naar ontmoetingen vanaf 2012 met Uber is in uitvoering
Het overzicht wordt uiterlijk in januari 2023 aan de Kamer gestuurd Dit meldt

u ook in de antwoorden in het SO Er is vertraging ontstaan vanwege de

uitvoerlge zoekopdracht en omdat het ianger duurt om autorisaties te

verlenen om mailboxen in te kunnen zien

Op 23 november jl is een uitstelbrief gestuurd aan de TK omdat verzocht is

de beantwoording voor 24 november jl te ontvangen
In de procedurevergadering van 24 november jl heeft het lid Omtzigt
verzocht de beantwoording uiterlijk 1 decemberte ontvangen

V

£a

Communicatie

Uw woordvoerder is aangehaakt op de voortgang monitort de berichtgeving en

houdt betrokken journalisten waar mogeiijk op de hoogte van de ontwikkelingen

Politiek bestuurlijke context

Op 7 december staat de technische briefing Uber gepland Op 23 november jl is

de TK gemformeerd dat de briefing deels vertrouwelijk moet zijn vanwege de

fiscale geheimhoudingsplicht artikel 67 AWR Onderdelen van de briefing die

hier niet onder vallen worden openbaar toegelicht

De EK heeft aangegeven te wachten met het inplannen van de technische briefing
totdat de externe validatie gereed is

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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