
Van:  

V 	  
Datum: 04-04-2022 12:37 
Onderwerp: Dubai 

5.1,2,e 

5.1,2,e 
'GO/BLD 

Page 1 of 2 

2 
Buiten bereik 

Collega's, 

Ten behoeve van het overleg van morgen het voorstel om de beoordeelde posten Dubai in behandeling to geven. 

(Zie het bijgevoegde bestand: Memo Dubai 20220404.docx) 

Met vriendelijke groet, 

ogramma Verhuld Vermogen 

5.1,2,i 23-11-2022 
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MI: 10 
belastingdienst.n1 

www.belastincidienst.n1  

5.1,2,i 23-11-2022 



: Dubai 
: Kernteam VhV 

5.1,2,e 

: 4 april 2022 

3 

Memo 
Aan 
Van 
Datum 
Vindplaats documenten: 5.1,2,i 

	
Dubai 

Aanleiding 
5.1.2.a 

Vooronderzoek 
In december 2021 is aan twee collega's,  5.1,2,e 	gevraagd om enkele 
posten kort te beoordelen: zijn de gegevens betrouwbaar en is het onroerend goed in de aangifte 
inkomstenbelasting verwerkt. Beoordeeld zijn de aangiften 2017 - 2019. 

Korte samenvatting 

Ik heb vanmiddag de gegevens, opgenomen het toegezonden Dubai-bestand (lees: de laatste die 
je hebt toegezonden), fiscaal beoordeeld. 
De fiscale beoordeling is als volgt gedaan: de gegevens van de natuurlijk personen zijn met BVR 
vergeleken; daarna is de applicatie ABS geraadpleegd voor tenminste de jaren 2017 t/m 2019. Tot 
slot is de applicatie RBG/Renseignementen geraadpleegd. 

5.1.2.a 

In het toegezonden bestand heb ik een tabblad 'Werkbestan 	toegevoegd. 
In dit werkblad kun je zien of de belastingplichtige(n) de gerenseigneerde VAE-OZ wel of niet heeft 
verantwoord. 

Vaak kun je aan de hand van de cijfers (Plotnumber owner) de gegevens terugvinden in de 
aangifte(n) IB. 
Enkele belastingplichtigen hebben de VAE-OZ (en soms de buitenlandse rekeningen) niet 
verantwoord. 

Conclusie korte beoordeling: in twee gevallen min of meer een aansluiting, in vier gevallen niet. 

5.1,2,e 

Korte samenvatting 5.1,2,e 

6 personen gecontroleerd,  2 waren niet geklentificeerd dat heb ik zelf gedaan. Ik ga ervan uit dat 
identificatie juist is. Ik heb  5.1,2,e 	gevraagd te controleren of ze in een VhV-applicatie 
voorkomen. Van 1 persoon heb ik nog geen terugkoppeling van 	ekregen. 

Opvallend is dat bijna alle gecontroleerde personen ook een bankrekening in de VAE aangaven, 1 
persoon niet maar die doet helemaal geen aangifte van box 3. 
- 2 personen geven helemaal geen onroerend goed in Dubai aan; 
- in slechts 1 situatie kan worden gecontroleerd of al het onroerend goed wordt aangeven, dit komt 
omdat in de aangifte het onroerend goed niet wordt gespecificeerd, maar er slechts 1 bedrag voor 
onroerend goed wordt gemeld; 
- bij 2 personen wordt geen box 3 vermogen bekend en is er geen zichtbaar inkomen of vermogen om 
de aankoop onroerend goed te financieren. 

Conclusie korte beoordeling: in drie gevallen min of meer een aansluiting, in drie gevallen niet. 

Voorstel 
Geef deze posten in behandeling. De informatie klopt, maar lang niet altijd is uit de aangifte 
inkomstenbelasting op te maken of het onroerend goed vermeld wordt. Een extra reden voor 
5.1.2.a 





Van: 
Aan 
Datum: 01-06-2022 17:15 
Onderwerp: Fw: vragen Groene Amsterdammer over Dubai 

5.1,2,e 
	3LD@Belastingdienst 
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4 
Buiten bereik 

Hallo 5.1,2,e 

lk kom toch nog een keer terug op de Dubai Leaks waar ik eerde 	in een overleg al mee heb lastig 
gevallen. 

5.1.2.a 

lk hoor graag. 

5.1,2,i 23-11-2022 



Van: 
Aan: 
Cc: F 
Corn 
Datum: 30-05-2022 16:24 
Onderwerp: Fw: achtergrondgesprek en vragen Groene 

5.1,2,e 

CD- 

Page 2 of 4 

mvq, 
5.1,2,e 

Belastingdienst 
Directie Grote Ondernemingen 
Unit Landelijk toezicht en economische handhaving 
Orteliuslaan 1000 I 3528 BD Utrecht I 
Postbus 18500 13501 CM Utrecht 

5.1,2,e 
;tingdienst.n1 

http://www.belastinadienst.n1   

5.1,2,e 

M 06 - 18 60 49 63 
	 Doorgestuurd door  5.1,2,e GO/BLD op 01-06-2022 17:05 

Dag 5.1,2,e 

lk probeerde je hierover te bellen buiten bereik 	die je eerder doorstuurde. 
Heb voor woensdagmiddag een overlegje gepland om te kijken of en wat we hiermee kunnen . 
Persvoorlichting zet de vragen voor debeleidsmatige kant ook uit bij DGFZ en bij FJZ. 

Vriendellke groet, 

Doorgestuurd door 5.1,2,e 	ICD-Communicatie/BLD op 30-05-2022 16:22 	 

Van 5.1,2,e 	 n.nl> 
Aan 	 stingdienst.nl> 
Cc: 	 1@minfin.n1> 
Datum: 30-05-2022 16:03 
Onderwerp: FW: achtergrondgesprek en vragen Groene 

Hi 5.1,2,e 

Onderstaand verzoek kwam bij mij binnen. Is dit lets waar we aan willen en 

5.1,2,i 23-11-2022 
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kunnen meewerken? Voorwaarde moet wel zijn dat we specifiek hierover wel lets 
kunnen vertellen. Gaat nadrukkelijk alleen om vastgoed namelijk. 

Groet, 
5.1,2,e 

Van: Evert de Vos - De Groene Amsterdammer <deVos@groene.nl> 
Verzonden: maandag 30 mei 2022 15:40 
Aan: 5.1,2,e 	 @minfin.nl> 
Onderwerp: achtergrondgesprek en vragen Groene 

Beste 5.1,2,e 

We hebben via Dubai Uncovered een uitgebreid databestand gekregen met al het vastgoed dat in 
buitenlandse handen is in Dubai. 
Daarin vinden we ongeveer 1000 Nederlandse staatsburgers (zelfs de paspoortnummers staan er in) 
met in totaal ongeveer een miljard aan bezittingen. 
We zijn nu alle cv/antecedenten aan het checken. 

Een deel van deze populatie heeft gewoon werk in de regio (by piloten) waarvoor het bezit van 
vastgoed volstrekt legitiem is. Daarnaast staat Dubai natuurlijk bekend als witwas- en belastingparadijs 
en heeft grote aantrekkingskracht op de zeer rijken en (veroordeelde) criminelen. 

lk zou graag een achtergrondgesprek hebben met jullie 'Dubai- of belastingparadijs' deskundige, 
waaruit we niet citeren — hooguit met jullie uitdrukkelijke toestemming. (en we gaan het natuurlijk niet 
over individuele gevallen hebben) 
In een gesprek zou ik onder meer het volgende willen aansnijden: 

• Hoeveel Nederlanders geven hun bezit in Dubai op? 
• Doen jullie een check op de waarde van het bezit? 
• Hebben jullie de afgelopen jaren (fraude)gevallen bij de FIOD aangemeld die op Dubai 

speelden? 
• Hoe moeilijk is voor de Belastingdienst de controle op constructies via Dubai 
• Is er in jullie ogen soms sprake van Domicilifraude? Hoe controleren jullie dat? 
• Werkt Dubai mee als jullie onderzoek doen? 
• In hoeverre in Dubai een 'red flag' 
• Duitsland heeft in 2018 een vergelijkbaar bestand gekocht en verdeeld over de verschillende 

Europese landen. Hebben jullie het Nederlandse deel toen gekregen en wat is daar toen mee 
gedaan? 

• Wat zou Nederland/Europa tegen dit soort paradijzen kunnen doen? 

We gaan eind juni publiceren en het zou erg handig zijn om het gesprek binnen twee weken to houden. 

Met dank en vriendelijke groet, 

5.1,2,i 23-11-2022 
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Evert de Vos 

Evert de Vos 
De Groene Amsterdammer 
Redactiechef/onderzoeksjournalist 
M +31 (0)621 63 19 28 

Oil bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden. 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade. van welke aard 
ook. die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake. you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages 

5.1,2,i 23-11-2022 



Van 
Aan 

Ovum 09-09-2022 16:52 
Ondersem. Ber Man Bab:  PERSVRAGEN DUBAI 

5.1,2,e 
GO/131.04/Beladingeienst 

Van 
Aan 
Cc: 
Datum: C9-0a-21M2 15:41 
One nverp: Bee:  Bat  to DUBAI 

5.1,2,e 

5.1,2,e 5.1,2,e --09-09-2022 09:57:28---Hallo lk kan mij eigenlijk naadloos bij de opmerkingen van aansluit 

Van 
Mn 
Cc 
Datum 09-09-2022 
Oneereerp Bar PERSVRAGEN DUBAI 

5.1,2,e 
GO/BLE3616elaelingdienst 

Page 1 of 5 

5 
Buiten bereik 

Nee, we houden een pilot op een paar posten op dit moment. Aan de hand van de pilot kijken we verder. 

m 

Met vriendelgke groet, 

5.1,2,e 

BelastingdMnst 
Directie Grote OndernenlIngen 
Unit landelijk toecicht en economische handhavIng 
Orteliuslaan 1000 I 3528 BD Utrecht I 
Postbus 18500 13501 CM Utrecht 

5.1,2,e 	
adtenct.ni 

5.1,2,e 

x106-IS 50 40 53 

5.1,2,e -09-09-2022 15:47:48---Dankjewe  g een verduidelijkende vraag: die 127 posten zijn nu in behandeting bij VHV? 

GOIELDGElelastingdianst 

Dankjewel 5.1,2,e 

Nog een verduidelijkende vraag: die 127 posten zijn nu in behandeling bij VHV? 

greet,  

5.1,2,e 

Hallo 5.1,2,e 

   

    

lk kan mij eigenlijk naadloos bij de opmerkingen van 	aansluiten: 
'Het bezit van vastgoed in een bepaald land zien we - - 	- - Ignaal voor fraude. Lege inkomsten uit vastgoed zijn niet meteen een signaal voor fraude. Het gebeurt vaker dat in 
vastgoed wordt belegd met het oog op waardestijging. Lage(re) directe inkomsten worden dan voor lief genomen, zeker uit een land waar vnjwel geen belasting wordt geheven. Om dubbele 
belasting to vermijden heeft Nederland overigens met ye& landen een belastingverdrag afgesloten, ook met de Verenigde Arabische Emiraten.' 
Het bezit van buitenlands vastgoed is niet per definitie een signaal van fraude, maar belastingprichfigen meeten dit bezit natuudijk wet gewoon opgeven in hun belastingaangiften. 

lk wil nog wet wat context meegeven. 

5.1,2,i 23-11-2022 



5.1,2,e ---08-09-2022 16:34:59---Dag Eind mei kregen we een verzoek van De Groene voor een achtergrondgesprek over fraud 5.1,2,e 
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Fraude is een strafrechtelijk begrip. Dat is niet het eerste middel waar de Belastingdienst naar grijpt als wij aangiften behandelen. 
Als je onroerend goed in Dubai bezit en dit niet aangeeft op je aangiftebiljet, is dat niet meteen fraude. Het is wel het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte die ook binnen het fiscale 
recht (bestuursrecht) met een bestuurlijke boete afgedaan kan worden. Oat is binnen het programme Verhuld Vermogen verreweg de meest gebruikelijke wijze van afdoening van signalen 
van verhuld vermogen. Een signaal wordt pas doorgezet naar de FIOD/OM als aan de vereisten van het AAFD protocol is voldaan. 

5.1.2.a 

Greet 

5.1,2,e 

1k hoop jullie hiennee voldoende to hebben geinformeerd. 

111Vg, 

5.1,2,e 

Betastinnthenst 
Directie Grote Ondernemingen 
Unit Landoll.* toencht en economische hendhaving 
Otteliuslaan 1000 1  3528 BD Utrecht 
Postbus 18500 13501 CM Utrecht 

1 5.1,2,e 

5.1,2,e 

5.1,2,e 
Dc 
Datum 08-09,1022 16:34 
Ondemerp PERSVRAGEN DUBAI 

— „  

0/BLO@Belosensylanst 
	-1:1-Cornmunicatie/BLDOBelestingdernst GO BDO ICamer on persvragen_PosUrusiBLOWIELASTINGDIENST 

Dag 5.1,2,e 

Eind mei kregen we een verzoek 	roene voor een achtergrondgesprek over fraude met vastgoed in Dubai. 
Daarover hebben we destijds me 	esproken. 

5.1,2,i 23-11-2022 
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Uiteindelijk hebben we aan persvoodichting aangegeven dat we deze vragen (helemaal onderaan deze mail opgenomen)niet konden beantwoorden. 
De Groene komt nu met on-the-record vragen. 
Deze laatste leggen we volledigheidshalve toc.h aan jullie voor. 

denken dat vragen 1 en 2 door CAP en P beantwoord zouden moeten worden (voor zover mogelijk). 
Mooeliik  kunnen we op 3 en 4 nog wel lets zeggen vanuit perspectief VHV en ZVP. 
Zouden jullie hier naar kunnen kijken en maandag hierop reageren? 
Als bij jullie bekend is dat er een andere (inteme) partij eigenaar van dit ondenverp is, dan horen we dat natuudijk ook graag. 
Dan kunnen we persvoodichfing daar naar verwijzen. 

NB: de FIOD heeft soorgelijke wages gekregen. 
Die zijn helemaal onderaan deze mail opgenomen. 

groet, 

on the record vragen 

Ha 5.1,2,e 

We kregen zojuist onderstaande vragen van de Groene Amsterdammer over Vastgoed in Dubai. Kun jij helpen deze to beantwoorden? 

We hebben even de tijd maar zouden vanwege Prinsjesdag graag volgende week al een antwoord geven. lukt het jou hier deze week de input voor to verzamelen? Mocht ik 
hiervoor bij jou niet aan het juiste adres zijn, heb je dan een doorverwijzing? 

Goedegroet en dank! 
5.1,2,e 

gdienst) 

Van: Evert de Vos - De Groene Amsterdammer <deVo5@groene.nl> 
VervimcInn• maandap centembor 7077 16.2S  
Aan:15.1,2,e 	 jOminfin.nl> 
Onderwerp: Vragen De Groene Dubai 

Beste 
Bij De Groene Amsterdammer zijn we bezig met een groot onderzoek naar Nederlands vastgoed in Dubai, dit naar aanleiding van een zeer uitgebreide database die we van 
een Amerikaanse ngo hebben gekregen. In andere landen is hierover al gepubliceerd en de database blijkt zeer betrouwbaar. Hier onder vind je een aantal (vooral 
informatieve) vragen voor de Belastingdienst. Onze deadline is dinsdag 20 september, natuurlijk kun je vragen of mailen als er iets onduidelijk is. Kun je laten weten of dit 
lukt? 

Met dank en greet, 

Evert de Vos 

Vragen: 

I. 	Hoeveel Nederlanders hebben over het jaar 2020 vastgoed in Dubai opgegeven in him belastingaangifte? 
2. Wat was de totale waarde van dat vastgoed? 
3. Zien jullie vastgoed in Dubai ais een fraudesignaal? Waarom wel/niet? 
4. Zien jullie vastgoed in Dubai gecombineerd met een laag inkomen als een fraudesignaal? Waarom wel/niet? 

Evert de Vos 
De Groene Amsterdammer 
Redactiechef/onderzoeksjourna list 
M +31 (0)621 63 19 28 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften. bezwaarschriften, verzoe en, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke fonnele berichten. 

5.1,2,e 

5.1,2,1 23-11-2022 
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Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht ken vertrouwelijke infonnatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht gelds. Als u dit bericht 
per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te venvijderen en de afzender te infonneren. 

The Dutch Tax Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by entail. 
Tins message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this 
message and notify the sender. 

,
n 
	

erne tent of • 	 • ..erdocht a .• nen de efdarder te rne'den en het bench: me venviideren Do Slam eanveardt seen 

	

.rbender ear he• 	.• 	oh verzem. • . . 
• 

	

addressee era[ 	:ge :as tent • . . 	 ,inested to ,nt.nm the sander and de!ete the message The State accepts re nakn'ity for damage of 

vragen voor achtergrondgesprek 

Doorgestuurd door 5.1,2,e 
	

:',D-Communicatie/BLD op 05-09-2022 17:46 ---- 

Van: 
Aan: 
Cc " 

5.1,2,e 	 .nl> 
tinodienst.nl> 

minfm.nl> 
Datum: 30-05-2022 16:03 
Onderwerp: FW: achtergrondgesprek en vragen Groene 

Hi  5.1,2,e I 

Onderstaand verzoek kwam bij mij binnen. Is dit lets wear we aan willen en kunnen meewerken? Voorwaarde moet wel zijn dat we 
specifiek hierover wel iets kunnen vertellen. Gaat nadrukkelijk alleen om vastgoed namelijk. 

Groet, 
5.1,2,e 

Van: Evert de Vos - De Groene Amsterdammer <deVos@groene.nl> 
Verzonden-  maandae 30 mei 2022 15'40 	, 
Aan 5.1,2,e 
Onderwerp: achtergrondgesprek en vragen Groene 

Beste  5.1,2,e 

We hebben via Dubai Uncovered een uitgebreid databestand gekregen met al het vastgoed dat in buitenlandse handen is in Dubai. 
Daarin vinden we ongeveer 1000 Nederlandse staatsburgers (zelfs de paspoortnummers staan er in) met in totaal ongeveer een miljard aan bezittingen. 
We zijn nu elle cv/antecedenten aan het checken. 

Een deel van deze populatie heeft gewoon werk in de regio (bv piloten) waarvoor het bezit van vastgoed volstrekt leg tiem is. Daarnaast staat Dubai natuurlijk bekend als 
witwas- en belastingparadijs en heeft grote aantrekkingskracht op de zeer rijken en (veroordeelde) criminelen. 

lk zou graag een achtergrondgesprek hebben met jullie 'Dubai- of belastingparadijs' deskundige, waaruit we niet citeren — hooguit met jullie uitdrukkelijke toestemm ng. 
(en we gaan het natuurlijk niet over individuele gevallen hebben) 
In een gesprek zou ik onder meer het volgende willen aansnijden: 

• Hoeveel Nederlanders geven hun bezit in Dubai op? 
• Doen jullie een check op de waarde van het bezit? 
• Hebben jullie de afgelopen jaren (fraude)gevallen bij de FIOD aangemeld die op Dubai speelden? 
• Hoe moeilijk is voor de Belastingdienst de controle op constructies via Dubai 
• Is er in jullie ogen soms sprake van Domicilifraude? Hoe controleren jullie dat? 
• Werkt Dubai mee als jullie onderzoek doen? 
• In hoeverre in Dubai een 'red flag' 
• Duitsland heeft in 2018 een vergelijkbaar bestand gekocht en verdeeld over de verschillende Europese landen. Hebben jullie het Nederlandse deel toen gekregen en 

wat is daar toen mee gedaan? 
• Wat zou Nederland/Europa tegen dit snort paradijzen kunnen doen? 

We gaan eind juni publiceren en het zou erg handig zijn om het gesprek binnen twee weken te houden. 

Met dank en vriendelijke groet, 

Evert de Vos 

Evert de Vos 
De Groene Amsterdammer 
Redactiec hef/onderzoeksjou rnalis 
M +31(0)621 63 19 28 

vragen aan de FIOD 

I. Honed Nederlanders hebben over het jaar 2020 vastgoed in Dubai opgegeven in hun belastingaangifte? 

5.1,2,i 23-11-2022 
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2. Wat was de totale waarde van dat vastgoed? 
3. Zien jullie vastgoed in Dubai als een fraudesignaal? Waarom wel/nict? 
4. Zien jullic vastgoed in Dubai gecombineerd met een laag inkomen als eon fraudcsignaal? Waarom wel/niet? 
5. Nederland heeft sinds 2007 een belastingverdrag met dc Verenigde Arabische Emiraten? Wordt er sindsdien meer of minder vastgoed in Dubai opgegeven? Is dat 

verdrag tussentijds hcrzien? 
6. Zien jullie een toenaine in criminelen die zich in Dubai vestigen of bedrijfsvoering via Dubai later verlopen? 
7. Wat is het voordecl van dat belastingverdrag voor Nederland / voor de FIOD? In hoeverre voorkomt het verdrag belastingoinduiking en witwassenj? In hoeveel FIOD 

zaken is gebruik gemaakt van het belastingverdrag, sinds het er is? 
8. In 2020 zei de FIOD dat ze meer wilde samenwerken met Dubai, Singapore en Hongkong. Wat is cr van deze samenwerking terechtgekomen? 

buns: nos.nl artikel 2.117886-fiiiik,  i1itinemverkine•iiiet-itubai•,:ineiinore-eit-lionekoute  
9. In belastingverdrag is uitwisseling van infonnatie vastgelegd, en volgens dit bericht heeft er ook onderhandeling plaatsgevonden over verdere uitwisseling van 

gegevens met Dubai. Hoe vaak heeft u gegevens in Dubai opgevraagd? Krijgt u die ook? Hoe vaak? Welke verdragen zijn er ml met Dubai over uitwisseling van 
gegevens? 

10. We weten dat er vervolging plaatsgcvonden heeft van NL'ers die geld witwasten via Dubai. Hoe verliep de samenwerking tussen de FIOD en autoriteiten in Dubai? 
inetiws 2020 It) v 1:cilitaiors-aanuelioticleii-soor.isit‘%asse.)-miliociicii.am-dru,..,±eld  

I I. Klopt het dat de Nederlandse overheid via de Dititse overheid een damsel over vastgoedeigenaars in Dubai heeft verkregen die vergelijkbaar is met de hierboven 
beschreven database waar wij ors onderzoek op baseren? Zo ja, wat is daannee gedaan? 

12. In once database konten menses voor die veroordeeld zijn en/of in verband gebracht worden met criminele activiteiten, coals dnigshandel. Heeft bezit in Dubai ooit 
een rol gespeeld bij een ontnemingsmaatregel in het kader van de pluk-ze-wetgeving? In hoeverre is het mogelijk 0111 crimineel vemlogen van Nederlandse criminelen 
in Dubai of to pakken? Is in afpakkcn ook een samenwerking met Dubai? 

13. Zijn er wel eens mensen veroordeeld V001 het smokkelen van cash geld tussen Nederland en Dubai? 
14. In januari 2020 werd Cell IliellW bilateraal uitleveringsverdrag en infonnatie-uitwisselingsverdrag getekend met Dubai. VOOr bet tekeiten van deze 

sainenwerkingsverdragen was er sinds 2010 een memorandum of understanding en een multilateraal uitlevenngsverdrag tussen (onder andcre) de FILI's en blinisteries 
van Justine in Nederland en de VAE. Zijn er, sinds het overeenkoinen van het memoranduin of understanding. aanvragen gedaan voor uitlevering van personen vanuit 
Dubai aan Nederland en vice versa? I loeveel? En hoevcel personen zijn daadwerkelijk uitgeleverd? En zijn er na het tel.:erten van het nictiwe uitleveringsverdrag al 
iiitleveringen geweest of aangevraagd door een van beide zijden? 

5.1,2,i 23-11-2022 
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