
Ministerie van Financien

Directie Juridische Zaken

TER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Aangepaste concept reactie op verzoek inzake sms

berichten Kamertid Omtzigt en staatssecretaris Van

Datum

7 november 2022

Notanummer

2022 0000272659
Aanleiding

Tijdens het wetgevingsdebat van 27 September over de Wet Hersteloperatie

toeslagen heeft Kamerlid Omtzigt de staatssecretaris van Financien toeslagen en

douane verzocht om alle 5ms berichten tussen het Kamerlid Omtzigt en de

toenmalige staatssecretaris van Financien rondom de Catshuisregeling vrij te

geven U heeft aan de Kamer toegezegd per brief terug te komen op dit verzoek

Op 3 november jl is met u een concept reactie besproken Bijgaand treft u de

aangepaste conceptreactie aan

Bijiagen
1 Kamerbrief

Adviezen

U wordt geadviseerd
• Het verzoek van Kamerlid Omtzigt gelet op het kabinetsbeleid te weigeren
• Akkoord te gaan met de tekst van de bijgevoegde brief en deze te

ondertekenen

• Akkoord te gaan met de actieve openbaarmaking van deze beslisnota

Kernpunten
• Ten aanzien van vertrouwelijke contacten met Kamerleden bepaalt de huidige

kabinetslijn het uitgangspunt dat de over en weer gedeelde informatie

vertrouwelijk behandeld wordt Achtergrond hiervan is de bescherming van

het goede functioneren van het parlementaire proces

Communicatie

nvt

Politiek bestuurlijke context

nvt

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

3 1 1
Dfrectie luridische Zaken

TER ADVISERING

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Verzoek om sms berichten Kamerlid Omtzigt

Datum

19 oktoher 2022

Notanummer

2022 0000258411

Aanleiding

Tijdens het wetgevingsdebat van 27 September over de Wet Hersteloperatie

toeslagen heeft Kameriid Omtzigt de staatssecretaris van Financien toesiagen en

douane verzocht om alle Sms berichten tussen het Kamerlid Omtzigt en de

toenmaiige staatssecretaris van Financien rondom de Catshuisregeiing vrij te

geven U heeft aan de Kamer toegezegd per brief terug te komen op dit verzoek

Aanvankelijk leken de berichten niet beschikbaar binnen Financien Gebleken is

echter dat de Sms berichten onlangs zijn uitgelezen in het kader van de

parlementaire enquete fraudebeleid en dienstveriening

Bijiagen
1 Concept Kamerbrief

Adviezen

U wordt geadviseerd
• het verzoek van Kamerlid Omtzigt gelet op het kabinetsbeleid te weigeren
• akkoord te gaan met de tekst van de bijgevoegde brief en deze te

ondertekenen

• indien u van mening bent dat u in dit geval moet afwijken van het

kabinetsbeieid dat wordt u geadviseerd hiervoor steun te vragen in de

ministerraad

\

C

c

Kernpunten
• Naar aanleiding van het verzoek van Kameriid Omtzigt is intern gezocht of de

Sms berichten tussen de voormalig Staatssecretaris van Financien

Toeslagen en Douane bij het ministerie beschikbaar zijn

Afspraken over behandeiing van gegevens

• Ten aanzien van vertrouwelijke contacten met Kamerleden bepaait de huidige

kabinetslijn het uitgangspunt dat de over en weer gedeelde Informatie
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vertrouwelijk behandeld wordt Achtergrond hiervan is de bescherming van

het goede functioneren van het parlementaire proces

Hoewel deze Mjn is vastgesteld in de ministerraad is hier eerder van

afgeweken bij berichtgeving van Kamerlid Omtzigt

Aangezien het vertrouwelijke berichtgeving tussen een Kameriid en uw

voorganger betreft zou het delen van deze berichten een afwijking betreffen

van de kabinetslijn Dit raakt bovendien de belangen van uw voorganger en

het ministerie van BZK

Mocht u tot een afwijking van de kabinetslijn besluiten dan wordt u

geadviseerd om voor dit voornemen steun te vragen in de Ministerraad

Wanneer u besluit de Sms berichten niet vrij te geven dan kan de Kamer

persisteren in haar verzoek In dat geval moet u zich beroepen op het belang

van de staat Het voornemen hiertoe dient besproken te worden in de

Ministerraad

Toelichting
Sms Berichten

• De voormalig staatssecretaris heeft naar alle waarschijnlijkheid de gegevens

op de telefoon van Financien die zij gebruikte bij haar overgang naar

Binnenlandse Zaken op een nieuwe telefoon overgezet De Financien telefoon

is zoals gebruikelijk ingenomen en gewist
• De betreffende Sms berichten zijn op dat moment niet gearchiveerd omdat

dit vertrouwelijke communicatie tussen een bewindspersoon en een Kamerlid

betreft

Afspraken over behandeiing van gegevens

• Daarmee zijn de Sms berichten aanwezig op Financien

Artikel 68 Grondwet

De Tweede Kamer heeft een inlichtingenrecht op basis van artikel 68

Grondwet

Uitgangspunt is dat de Kamer de gevraagde inlichtingen worden verstrekt

De informatie die een Kamerlid op grond van artikel 68 Grondwet kan

verkrijgen strekt vender dan de Wob Woo De Wob Woo dient daarbij als

ondergrens

Het inlichtingenrecht bevat onder meer het mondeling verstrekken van

informatie verstrekken van schrifteiijke informatie en het verstekken van

documenten

Inlichtingen kunnen alleen worden geweigerd indien het belang van de staat

zich verzet tegen het verstrekken hiervan Dit is bijvoorbeeld het geval indien

hiermee de eenheid van kabinetsbeleid in gevaar komt

Op het moment dat u weigert de berichten vrij te geven kan de Kamer

persisteren in haar verzoek Indien de Kamer volhardt in haar verzoek zal de

bewindspersoon de inlichtingen of documenten alsnog moeten verstrekken of

dit weigeren met een beroeo oo het belang van de staat

Het voornemen tot het inroepen van het belang van de staat dient te worden

besproken In de MinisterraadI
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• De inlichtingenplicht wordt uiteindelijk gesanctioneerd door de

vertrouwensregel Het is dus aan de Kamer zeif om te bepalen wanneer zij
zich voldoende geinformeerd acht

Politieke sondering
Ten aanzien van de politieke sondering van vraaqstukken qeldt doorqaans

implidet als uitgangspunt dat de over en weer qedeelde informatie

vertrouweliik 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 brieP van 1 juli 2022 heeft de minister voor Voikshuisvesting en

Ruimtelijke Ordening de kabinetsiijn vastgesteld dat vertrouwelijke contacten

met Kamerleden in dat kader vertrouweliik blijven Hierop maakt de

betreffende minister echter gelijk een uitzondering

Het kabinet heeft echter aangegeven dat wanneer de Kamer aandringt op

openbaarmaking van de sonderingsinformatie bijvoorbeeid door het

aannemen van een motie het kabinet dergelijke informatie toch openbaar

kan maken

Verzoek Kameriid Omtzigt

In dit geval betreft het een verzoek van een Kameriid om informatie te

openbaren omtrent de Sms berichten die destijds zijn gewisseld tussen

hemzelf en de bewindspersoon Dit betreft informatie waarover de verzoeker

ook zeif beschikt

Tijdens het debat heeft Kameriid Omtzigt geen motie ingediend om de

betreffende informatie te openbaren hij heeft echter wel verwezen naar een

eerder precedent waarin SMS verkeer tussen hem en een bewindspersoon is

openbaar gemaakt
U heeft vervolgens toegezegd hier schrifteiijk nader op in te gaan

Gelet op de kabinetsiijn kunt u weigeren de Sms berichten vrij te geven

Indien de Kamer vervolgens persisteert in haar verzoek dan kunt u zich

beroepen op het belang van de staat

Er is ambtelijk contact geweest met BZK en zij hebben aangegeven deze

kabinetsiijn in stand te willen houden Het ministerie van BZK is dan ook

ambtelijk van mening dat het verzoek van Kameriid Omtzigt als de

berichten nog bestaan geweigerd moet worden

Op het moment dat u besluit de Sms berichten wel vrij te geven dan wordt u

geadviseerd om hiervoor steun te vragen in de Ministerraad

Enerzijds omdat u hiermee afwijkt van de kabinetsiijn die eerder is

vastgesteld in de Ministerraad

Anderzijds is dit van belang omdat het Sms berichten betreft van uw

voorganger die nu staatssecretaris is van Koninkrijksrelaties en Digitalisering

‘ Kamerbrief over aelakte passage in beslisnota bil brief over Omqevinaswet I Kamerstuk I

Riik50verheid nl

Pagina 3 van 4

1572135 00002



Politiek bestuurlijke context

Het ministerie van BZK heeft onlangs een Kamerbrief gestuurd waarin zij het

kabinetsbeleid toelicht dat vertrouwelijke communicatie tussen Kamerleden en

bewindspersonen in principe niet met de Kamer gedeeld wordt Het ministerie van

BZK heeft ambteiijk aangegeven deze kabinetsiijn in stand te willen houden Het

ministerie van BZK is dan ook ambteiijk van mening dat het verzoek van Kameriid

Omtzigt geweigerd moet worden

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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