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Aan Minister lenW

nota Beantwoording nadere vragen PvdD aandelenemissie

AFKL

Bijiagedil

3

Aanleiding
Naar aanieiding van de Derde incidenteie suppiementaire begroting Financien

2022 inzake de aandeienemissie Air France KLM hebben de leden van de Partij

voor de Dieren PvdD op 20 juii jl schrifteiijke vragen gesteid aan u en aan de

minister van Financien over onder andere het deien van informatie door de

afhankelijke boardmember metde Nederlandse staat Deze vragen zijn op 7

September jl beantwoord waarna PvdD op 7 oktoberji aanvuiiende vragen heeft

gesteid

BIjgevoegd ter instemming en medeondertekening door u en minister Kaag de

concept beantwoording van deze vragen

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd in te stemmen met bijgevoegde beantwoording van de

schrifteiijke vragen over de aandeienemissie Air France KLM en deze mede te

ondertekenen

Kernpunten
• PvdD vraagtom nadere uitieg waarom de afhankeiijke boardmember van

de NL staat in AFKL informatie zou mogen deien met de NL staat hoe dit

zich verhoudt tot een eerdere uitspraak van het Europees Hof van Justitie

over het deien van informatie zaak Grongaard en over de betrokkenheid

van de Autoriteit Financieie Markten

• Beantwoording van deze vragen ligt primair op het terrein van het

ministerie van Financien

• In de beantwoording wordt nadertoegeiicht aan weike spelregeis de

afhankeiijke boardmember is gebonden en wordt aangegeven dat

Financien geen contact heeft gehad met de AFM over het ai dan niet deien

van informatie door de Nederiandse board member met de Nederiandse

staat

Krachtenveld

N v t

Bijiagen
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Datum

27 oktober 2022

Voignummer Naam Informatie
Onze reference

IENW BSK 2022 252994

Aanbiedingsbrief beantwoording Aanbiedingsbrief bij

beantwoording van aanvullende

vragen door PvdD over de

informatiepositie van de

afhankelijke board member

namens de NL staat in AFKL

n a v de Derde incidentele

supplementaire begroting

Financien 2022 inzake de

aandelenemissie AFKL

1
Opgesteld door

Bestuurskem

Dir Inchtvaart

Afdelirg Internationale

Bereikbaaitieid

aanvullende vragen PvdD

aandelenemissie AFKL

Aan

Minister lenW

Bijlage n

3

2 Beantwoording aanvullende

vragen PvdD aandelenemissie

AFKL

Beantwoording van aanvullende

vragen door PvdD over de

informatiepositie van de

afhankelijke board member

namens de NL staat in AFKL

n a v de Derde incidentele

supplementaire begroting

Financien 2022 inzake de

aandelenemissie AFKL

3 Brief PvdD met nadere vragen

aandelenemissie AFKL

Aanvullende vragen van PvdD

overde informatiepositie van de

afhankelijke board member

namens de NL staat in AFKL

n a v de Derde incidentele

supplementaire begroting

Financien 2022 inzake de

aandelenemissie AFKL
I
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A
Ministerie van Financien

Directie Financlerinoen

TER BESLISSING

Aan

3
de minister

Persoonsgegevens

nota Beantwoording nadere vragen EK inzake de behandeling
van de Derde incidentele suppletoire begroting Financien

2022 inzake aandelenemissie Air France KLM

Aanleiding

Op 7 oktober 2022 hebben de leden van de PvdD de vaste commissie voor

Financien van de Eerste Kamer nadere vragen gesteld inzake de behandeling van

de Derde incidentele suppletoire begroting Financien 2022 inzake aandelenemissie

Air France KLM bijiage 2 De PvdD vraagt in hoeverre de Nederlandse

boardmember bij AFKL informatie met u mag delen en is een vervolg op de

antwoorden op vragen die eerder door de PvdD gesteld zijn bijiage 3 De

beantwoording van deze vragen met aanbiedingsbrief worden middels deze nota

aan u voorgelegd

Datum

28 oktober 2022

Notanummer

2022 0000266156

Bijiagen

Aanbiedingsbrief en

beantwoording

Vragen PvdD

Vorige antwoorden

op vragen PvdD

1

2

3

Beslispunten
• Stemt u in met de aanbiedingsbrief met daarbij de beantwoording van de

gestelde vragen bijiage 1 De aanbiedingsbrief met de beantwoording van

de gestelde vragen worden parallel voorgelegd aan MIenW Omdat beide

handtekeningen op een pagina moeten komen leggen wij de brief na uw

akkoord en de ondertekening door MIenW aan u voor ter ondertekening
• Graao uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s

Toelichting
Communicatie

Floewel AFKL geregeld de aandacht van de pers heeft verwachten we over deze

beantwoording geen persvragen Mochten die wel komen dan is een

woordvoeringslijn voorhanden

Potitiek bestuurlijke context

N v t

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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