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Ministerie van Financien

Dtrectie Juridrsche Zaken

TER ADVISERING

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota DJZ 2023 N Antwoorden op SO reactie op verzoek lid

Omtzigt inzake vrijgeven van alle sms berichten tussen

Datum

1 februari 2023

Notanummer

2023 0000022176

Aanleiding

Tijdens het wetgevingsdebat van 27 September over de Wet Hersteloperatie

toeslagen heeft Kamerlld Omtzigt de staatssecretaris van Financien toeslagen en

douane verzocht om alle sms berichten tussen het Kamerlld Omtzigt en de

toenmalige staatssecretaris van Financien rondom de Catshuisregeling vrij te

geven Bij brief van 11 november 2022 heeft u dit verzoek geweigerd De vaste

commissie voor Financien heeft op 15 december 2022 enkele vragen en

opmerkingen over deze brief gesteld Met bijgaande aanbiedingsbrief en

antwoorden reageert u op dit verzoek

Bijiagen
1 Concept Aanbiedingsbrief
2 Concept antwoorden
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Adviezen

U wordt geadviseerd
• Akkoord te gaan met de tekst van bijgevoegde aanbiedingsbrief en

concept antwoorden

• De brief te ondertekenen

• De brief toe te lichten in de MR
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Toelichting

Aanloop SO

Tijdens het wetgevingsdebat heeft Kamerlid Omtzigt gevraagd om de

politieke sondering tussen hemzelf en de voormaiige staatssecretaris van

Financien vrij te geven

Ten aanzien van de politieke sondering van vraagstukken geidt doorgaans

impliciet als uitgangspunt dat de over en weer gedeelde informatie

vertrouwelijk behandeld wordt Achtergrond hiervan is de bescherming
van het goede functioneren van het parlementaire proces

Dit is niet formeel vastgelegd in de rijksbrede Beleidslijn actieve

openbaarmaking maar deze praktijk is wel vastgesteld in de

ministerraad

In de brief 20 december 2022 is de minister van BZK nader ingegaan op

de wijze^aarop in de visie van het kabinet dient te worden omgegaan

met vertrouwelijke politieke contacten in het licht van het belang van de

Staat

In deze brief bevestigt de minister standpunt van het kabinet dat waar in

het politieke proces openheid het uitgangspunt is het goede functioneren
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van het parlementaire proces vereist dat ook vertrouwelijke contacten

tussen de deelnemers aan dit proces mogelijk zijn

Daarmee heeft de minister van BZK nogmaals de lijn bevestigd die u in

uw brief van 11 november 2022 heeft gebruikt ter onderbouwing van de

weigering om de sms berichten vrij te geven

Vragen fracties Tweede Kamer

Twee fracties hebben naar aanieiding van deze brief vragen gesteid
o De fractie BBB vraaot om te bevestigen dat de bescherming van

het goede functioneren van het pariementaire proces uitsiuitend

aan de Kamer zeif is en dat dit buiten de bevoegdheid van de

staatssecretaris ligt

o

heeft gehad met de toenmalige staatssecretaris en geeft aan te

persisteren in zijn verzoek Hi] wijst erop dat dit alleen geweigerd
kan worden met een beroep op het belano van de Staat en in de

ministerraad Daarbij deelt hi] het standpunt niet dat vertrouweliik

sonderen onder het beiang van de Staat valt

• Verder verzoekt het iid Omtzigt om een reflectie over hoe eerder

berichten van hem op andere beieidsterreinen we openbaar gemaakt

zijn

Vertrouwelijkheid politieke sondering
• In de concept antwoorden is aanqesloten oo de hrieven van de minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties Conform de iijn die in

deze brieven uiteen is gezet is benadrukt dat het respecteren van

vertrouwelijkheid van politieke sonderinq noodzakeiljk is ter bescherming
v^ het goede functioneren van het voor de democratische rechtsstaat

cruciale parlementaire proces Daarmee is het delen van deze berichten in

strijd met het beiang van de Staat

Deze Iijn is na het verzenden van uw brief van 11 november 2022

nogmaals door het kabinet minBZk bevestigd
• Ambtelijk zijn de concept antwooraen afyesLeind met BZK
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1^Betrekken MR

• Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat Kamerlid Omtzigt

opmerkt dat hi] persoonlijk persisteert en dat een weiaerina met een

beroep op het beiang van de Staat alleen kan nadat dit besproken is in de

MK Het klopt oat een rormeel beroep op het beiang van de Staat in de

f^TTbesproken moet worden Dit is echter pas aan de orde als de Kamer

en niet een individueel Kamerlid persisteert
• Daarnaast heeft u uw voornemen om uw brief van 11 november 2022 te

verzenden reeds mondeling besproken in de MR Daarmee heeft u reeds

steun van het kabinet

• iHoewel een gang naar de MR strikt genomen niet meer nodig is wordt u

geadviseerd en ook ambtelijk met A2 is besproken dat het wel aan te

raden is om mondeling melding te maken van de voorgenomen

antwoorden omdat hier door de vaste Kamercommissie een politiek punt
van gemaakt kan worden
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Reflectie andere gevallen
Kamerlid Omtzigt vraagt om te reflecteren op de voorbeelden waarin

leden van het kabinet politieke sondering wel geopenbaard hebben

Het kabinetsbeleid voor artikel 68 Grondwet ligt bij de minister van BZK

Deze heeft in haar brief van 20 december ZU22 aangeboden om over dit

beieig van geaacnten te wisselen

Omdat dit het beieidsterrein betreft van BZk ligt het niet voor de hand

voor u om te reflecteren op het handelen van andere leden van het

kabinet

Communicatie
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Politiek bestuurlijke context

Het kabinetsbeleid van voor artikel 68 Grondwet ligt bij de minister van BZK Met

hun brief van 20 december 2022 heeft zij namens het kabinet aangegeven geen

aanleiding te zien om het standpunt ten aanzien van politieke sondering te

wijzigen De weigering de berichten vrij te geven is in lijn met het kabinetsbeleid

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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