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Van:  
Datum: maandag 04 okt. 2021 9:30 PM 
Aan:  
Kopie:  

 
Onderwerp: Openbaarmaking concept rapportage PwC 
 
Geachte heer Van den Dungen, 
 
U heeft ons geïnformeerd dat het Ministerie van Financiën voornemens is de conceptversies van ons rapport 
Reconstructie en tijdlijn van het ‘memo-Palmen’ van respectievelijk 17 en 28 september 2021 aan de 
Tweede Kamer te verstrekken. Dit naar aanleiding van het verzoek van de Vaste Commissie Financiën van 
4 oktober jl. 
 
In dat kader merken wij het volgende op: 

1. Een onderzoek als het onderhavige is een iteratief proces waarbij onder meer tijdens het onderzoek 
verkregen informatie wordt voorgelegd aan betrokkenen met als doel relevante feiten en 
omstandigheden inzichtelijk te maken. De op deze wijze verkregen informatie is in de context van 
de onderzoeksvragen in het definitieve rapport verwerkt. 

2. De wijzigingen die wij tussen 17 september 2021 (toen wij ons concept-rapport hebben opgeleverd) 
en 29 september 2021 (de datum van ons definitieve rapport) hebben aangebracht, zijn ingegeven 
door opmerkingen van het Ministerie van Financiën, opmerkingen uit wederhoor met (voormalig) 
medewerkers en bewindspersonen van het Ministerie van Financiën en interne kwaliteitscontroles bij 
onszelf. Dit is een gangbaar proces. De ontvangen opmerkingen zijn in gezamenlijkheid beschouwd, 
en, indien en voor zover in het kader van de beantwoording van de onderzoeksvragen door ons 
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relevant bevonden, in het definitieve rapport verwerkt om tot een zorgvuldig opgebouwd rapport te 
komen. 

3. Alleen ons definitieve rapport van 29 september 2021 beschouwen wij als beantwoording van de 
onderzoeksvragen. 

Uiteraard tot een nadere toelichting bereid, 
Hoogachtend, 
 
----- 

PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287) 
Thomas R. Malthusstraat 5 | 1066 JR | Postbus 9616 | 1006 GC | Amsterdam 
www.pwc.nl 
 
'PwC' is the brand under which PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (Chamber of Commerce 34180285), PricewaterhouseCoopers 
Belastingadviseurs N.V. (Chamber of Commerce 34180284), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (Chamber of Commerce 34180287), 
PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (Chamber of Commerce 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services 
B.V. (Chamber of Commerce 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (Chamber of Commerce 34180289) and other companies operate and provide 
services.  
These services are governed by General Terms & Conditions ('algemene voorwaarden'), which include provisions regarding our liability. Purchases by these 
companies are governed by General Terms and Conditions of Purchase ('algemene inkoopvoorwaarden').  
At www.pwc.nl more detailed information on these companies is available, including these General Terms and Conditions and the General Terms and 
Conditions of Purchase, which have also been filed at the Amsterdam Chamber of Commerce.  
 
The contents of this e-mail and attachments, if any, is confidential and only intended for the person(s) to which it is addressed. If you receive this e-mail in 
error then we kindly request you to inform the sender thereof immediately, and to delete the e-mail and the attachments without printing, copying or 
distributing any of those.  
The publication, copying whole or in part or use or dissemination in any other way of the e-mail and attachments by others than the intended person(s) is 
prohibited.  
PwC cannot guarantee the security of electronic communication and is not liable for any negative consequence of the use of electronic communication, 
including but not limited to, damage as a result of in or non-complete delivery or delay in delivery of any e-mail; the text of the e-mail as sent is decisive. 




