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Datum 24 maart 2021 

Betreft Besluit op uw Wob-verzoek inzake Vliegbelasting 

  

 

 

 

Geachte  

 
In uw email van 31 januari 2020 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid 

van bestuur (hierna: Wob) verzocht om informatie over het overheidsbeleid als 
het gaat om het belasten van vliegreizen.  
 
U vraagt documenten over de volgende onderwerpen: 
 
“A. Alle interne documenten (correspondentie, rapporten, notities) inzake het 

onderwerp vliegbelasting, vanaf 1 januari 2017.  

 

B. Alle interne documenten (correspondentie, rapporten, notities) inzake het 

onderwerp brandstofaccijns, vanaf 1 januari 2017.  

 

C. Alle interne documenten (correspondentie, rapporten, notities) inzake het 

onderwerp btw op vliegtickets, vanaf 1 januari 2017.  

 

D. Alle correspondentie inzake het onderwerp vliegbelasting met de 
luchtvaartsector (luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, belangenorganisaties 

van de luchtvaartsector), vanaf 1 januari 2017.  

 

E. Alle correspondentie inzake het onderwerp brandstofaccijns met de 
luchtvaartsector (luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, belangenorganisaties 

van de luchtvaartsector), vanaf 1 januari 2017.  

 

F. Alle correspondentie inzake het onderwerp btw op vliegtickets met de 
luchtvaartsector (luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, belangenorganisaties 
van de luchtvaartsector), vanaf 1 januari 2017.”  
 
De ontvangst van uw verzoek heb ik u schriftelijk bevestigd bij brief van 26 

februari 2020, met kenmerk 2020-0000035979. In dezelfde brief van 26 februari 

2020 is de beslistermijn met vier weken verdaagd. In verband met de uitbraak 
van COVID-19 in Nederland en de verwachting dat de behandeling van uw Wob-
verzoek in dit kader enige vertraging zou oplopen is de behandeling van uw Wob-
verzoek opgeschort tot en met eind april 2020 bij e-mail van 26 maart 2020. 
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Op 13 februari 2020 heeft u met medewerkers van mijn ministerie gesproken 
over uw Wob-verzoek. In dat gesprek is u verzocht om uw Wob-verzoek nader te 
specificeren. Met uw brief van 13 februari 2020 heeft u uw Wob-verzoek nader 

gespecificeerd. In uw gespecificeerde Wob-verzoek vraagt u om openbaarmaking 
van het volgende: 
 

A. Vliegbelasting 
a. Alle interne documenten (rapporten, notities) inzake het 

onderwerp vliegbelasting, vanaf 1 januari 2017. 

b. Een inventaris van alle interne correspondentie inzake het 

onderwerp vliegbelasting vanaf 1 januari 2017, gerubriceerd naar 

deelonderwerp. 

 

B. Brandstofaccijns in relatie tot de luchtvaart 

a.  Alle interne documenten (rapporten, notities) inzake het 

onderwerp brandstofaccijns in relatie tot de luchtvaart, vanaf 1 

januari 2017. 

b. Een inventaris van alle interne correspondentie inzake het 

onderwerp brandstofaccijns in relatie tot de luchtvaart vanaf 1 

januari 2017, gerubriceerd naar deelonderwerp. 

 
C. BTW op vliegtickets 

a. Alle interne documenten (rapporten, notities) inzake het 

onderwerp btw op vliegtickets, vanaf 1 januari 2017. 

b. Een inventaris van alle interne correspondentie inzake het 

onderwerp btw op vliegtickets vanaf 1 januari 2017, gerubriceerd 

naar deelonderwerp. 

 
D. Alle correspondentie inzake het onderwerp vliegbelasting met de 

luchtvaartsector (luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, 

belangenorganisaties van de luchtvaartsector), vanaf 1 januari 2017. 

 
E. Alle correspondentie inzake het onderwerp brandstofaccijns met de 

luchtvaartsector (luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, 

belangenorganisaties van de luchtvaartsector), vanaf 1 januari 2017. 

 
F. Alle correspondentie inzake het onderwerp btw op vliegtickets met de 

luchtvaartsector (luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, 

belangenorganisaties van de luchtvaartsector), vanaf 1 januari 2017. 

Ten aanzien van de onderdelen D tot en met F is met u afgesproken dat de 
uitkomst van de bijbehorende zoekslag zich zou beperken tot de inventarisatie 
van deze correspondentie. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn is deze 
inventarisatie gerangschikt per periode, gevolgd door een beschrijving hiervan. 
De inventarisatie treft u aan in bijlage B2.  
 

Het is helaas niet gelukt om op tijd op uw Wob-verzoek te beslissen. Hiervoor 
bied ik u mijn excuses aan.  
 
Besluit 
Ik besluit de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Ik licht 
mijn besluit hieronder toe. 
 

Inventarisatie documenten 

Op basis van uw verzoek zijn meerdere documenten aangetroffen. Deze 
documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, zie hiertoe bijlage B1.  
 
Diverse documenten zijn al openbaar. Voor de vindplaats daarvan verwijs ik naar 
bijlage B1.  
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Een aantal documenten bevat passages die over andere onderwerpen gaan dan 
de hierboven genoemde onderwerpen van uw verzoek. Deze passages vallen 
inhoudelijk niet binnen de reikwijdte van uw verzoek. Om die reden heb ik de 

passages onleesbaar gemaakt onder van vermelding van ‘buiten verzoek’. Dit is 
eveneens in de inventarislijst aangegeven. 
 
Daarnaast bevat een aantal documenten passages die dubbel zijn.  
Deze passages worden eenmalig verstrekt, voor het overige zijn deze passages 
onleesbaar gemaakt onder vermelding van ‘dubbel’.  

 
Wanneer pagina’s geheel buiten het verzoek vallen of dubbel zijn, worden deze 
geheel uit de set met documenten gehaald. Wanneer dit het geval is, is dit 
eveneens aangegeven in het document ‘Bijlage C – openbaar te maken 

documenten’.  
 
Derde-belanghebbenden 

Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen belangen van derden een 
rol. Deze derde-belanghebbenden zijn vooraf gevraagd om hun mening te geven 
over de openbaarmaking hiervan.  
 
Een derde-belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de openbaar te maken 
documenten. Deze derde-belanghebbende voert, kort gezegd, aan dat de 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de gesprekspartner van de 

staatssecretaris zich verzet tegen openbaarmaking van document 70. Hiermee 
doet deze derde-belanghebbende een beroep op de weigeringsgrond van artikel 
10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob. 
 
Deze zienswijzen van de derde-belanghebbenden heb ik in mijn 

belangenafweging meegenomen. De argumenten hiervoor treft u per 

weigeringsgrond aan in het onderdeel ‘Motivering’, onder de desbetreffende 
weigeringsgronden. 
 
Wettelijk kader 
Uw verzoek om informatie is beoordeeld op grond van de Wob. Voor de relevante 
bepalingen verwijs ik u naar bijlage A.  
 

Het recht op openbaarmaking dient het publieke belang van een goede en 
democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Er 
wordt niet gekeken naar het specifieke belang van de verzoeker.  
 
Openbaarmaking in de zin van de Wob betekent openbaarmaking voor iedereen. 
In dat licht vindt de afweging dan ook plaats. Hierbij wordt getoetst aan de 

artikelen 10 en 11 van de Wob waarin is aangegeven in welke gevallen 

openbaarmaking kan of moet worden geweigerd. Voorts kan het bestuursorgaan 
besluiten om op grond van de uitzonderingsgronden genoemd in de artikelen 10 
en 11 van de Wob (zie bijlage A) of op grond van eventuele bijzondere 
openbaarmakingsregimes documenten (gedeeltelijk) niet openbaar te maken. 
 
Motivering 

Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met 
internationale organisaties (artikel 10, tweede lid, onder a, van de Wob) 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten 
en met internationale organisaties. In diverse documenten is het belang van de 
betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties 

in het geding. Dit belang zou kunnen worden geschaad indien de hier bedoelde 
informatie openbaar wordt gemaakt. Dit betreft, onder meer, de door 
(vertegenwoordigers van) andere staten en internationale organisaties 
ingenomen standpunten, in het kader van internationale overleggen, zowel op 
ambtelijk als Europees niveau, inzake fiscale aangelegenheden in de 
luchtvaartsector en de conclusies die hieruit worden getrokken. Ik ben van 
oordeel dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid, 

aangezien openbaarmaking van deze informatie het vertrouwen van andere 
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staten en internationale organisaties in het vertrouwelijke karakter van het 
overleg met Nederland zou kunnen schaden. Ik heb daarom besloten de 
desbetreffende informatie niet openbaar te maken. Waar van toepassing heb ik 

deze informatie weggelakt onder vermelding van: 10.2.a. 
 
Ten aanzien van deze informatie heb ik eveneens toepassing gegeven aan de 
weigeringsgrond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob. Zie 
hiertoe het bepaalde onder het kopje ‘Het voorkomen van onevenredige 
bevoordeling of benadeling’. 

 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e, 
van de Wob) 
In diverse documenten staan persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die 

herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer persoonsnamen, 
functienamen, telefoonnummers en e-mailadressen. Ik weeg het belang van 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder dan het belang van 

openbaarmaking. Deze informatie maak ik dus niet openbaar. Waar van 
toepassing heb ik deze persoonsgegevens onleesbaar gemaakt onder vermelding 
van 10.2.e.  
 
Waar het gaat om de persoonsgegevens van ambtenaren in de documenten merk 
ik het volgende op. Indien het gaat om namen van medewerkers die niet wegens 
hun functie in de openbaarheid treden, weegt het belang van eerbiediging van de 

persoonlijke levenssfeer van de desbetreffende ambtenaar zwaarder dan het 
algemeen belang van openbaarheid. Deze persoonsgegevens maak ik dus niet 
openbaar. Waar van toepassing heb ik deze persoonsgegevens onleesbaar 
gemaakt onder vermelding van 10.2.e. Namen van medewerkers die wel 
vanwege hun functie in de openbaarheid treden maak ik wel openbaar.  

 

Een derde-belanghebbende heeft aangegeven bezwaar te maken tegen de 
openbaarmaking van een naam, in combinatie met een functietitel, omdat 
openbaarmaking van deze gegevens tot een individu te herleiden zouden zijn en 
daarmee het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de 
betrokken individu zou ondermijnen. Ik volg de derde-belanghebbende in zijn 
standpunt dat bij openbaarmaking van de hiervoor genoemde gegevens de 
persoonlijke levenssfeer in het geding is. Gelet hierop zijn voornoemde gegevens 

onleesbaar gemaakt onder vermelding van 10.2.e.  
 
Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10, tweede 
lid, onder g, van de Wob) 
Openbaarmaking van informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan 
niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige 

bevoordeling of benadeling van belanghebbenden bij die informatie. Hiertoe merk 

ik het volgende op. 
 
 
Bij een ander document worden twee relevante stakeholders bij naam genoemd 
die moeite hadden met het parallelle onderzoek naar drie sporen voor een 
belasting op luchtvaart.  

 
Openbaarmaking van deze informatie benadeelt de betrokken bedrijven 
onevenredig omdat het concurrentiegevoelige informatie betreft. Concurrenten 
van de betrokken adviesbureaus kunnen door de openbaarmaking onevenredig 
bevoordeeld worden, wat de concurrentiepositie van de betrokken partijen in 
toekomstige aanbestedingsprocedures kan ondermijnen. Bedrijven moeten erop 
kunnen vertrouwen dat bedrijfsvertrouwelijke of anderszins concurrentiegevoelige 

informatie vertrouwelijk blijft. Het belang bij het voorkomen van onevenredig 
nadeel weeg ik hier zwaarder dan het algemene belang van openbaarmaking. Ik 
maak deze informatie dus niet openbaar. Waar van toepassing heb ik deze 
informatie onleesbaar gemaakt onder vermelding van: 10.2.g. 
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Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad (artikel 11, eerste 
lid, van de Wob) 
 

Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om 
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen 
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen. 
 
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip “documenten opgesteld ten 

behoeve van intern beraad” onder meer moet worden begrepen: nota’s van 
ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie 
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, 
concepten van stukken, agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van 

interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien 
van deze stukken moet uitdrukkelijk blijken dat zij bedoeld zijn als stukken voor 
intern beraad, of men moet deze bedoeling redelijkerwijs kunnen vermoeden. 

Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob opgenomen omdat een 
ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van buiten bij het intern 
beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -voorbereiding gewaarborgd moet 
zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling en met bewindspersonen kunnen 
communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de standpunten die het 
bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. Onder persoonlijke 
beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies, commentaren, 

voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten. 
 
De desbetreffende documenten hebben betrekking op de interne afstemming 
binnen mijn ministerie ten aanzien van de in te nemen positie in internationale 
overleggen. Deze persoonlijke beleidsopvattingen heb ik onleesbaar gemaakt in 

de documenten onder vermelding van: 11.1. 

 
Op grond van artikel 11, tweede lid, van de Wob kan ik besluiten informatie te 
geven over persoonlijke beleidsopvattingen, indien ik dat in het belang acht van 
een goede en democratische bestuursvoering. Deze informatie wordt dan 
gegeven in niet tot personen herleidbare vorm, tenzij degenen die deze 
opvattingen hebben geuit of zich erachter hebben gesteld, ermee hebben 
ingestemd dat de informatie wel herleidbaar is tot hen. Gelet op de aard en de 

inhoud van de informatie acht ik in het onderhavige geval een dergelijk belang 
niet aanwezig. Daarbij acht ik het niet in het belang van een goede en 
democratische bestuursvoering indien de standpunten van ambtenaren 
zelfstandig worden betrokken in de publieke discussie. Ik zie dan ook geen 
aanleiding om met toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob in niet tot 
personen herleidbare vorm informatie te verstrekken over deze persoonlijke 

beleidsopvattingen. 

 
Geheimhoudingsplicht aanbestedingsrecht (artikel 2.57 Aanbestedingswet) 
Openbaarmaking dient achterwege te blijven wanneer sprake is van een in een 
bijzondere wet opgenomen geheimhoudingsbepaling die daaraan in de weg staat. 
Op meerdere documenten is de geheimhoudingsbepaling van artikel 2.57 van de 
Aanbestedingswet van toepassing. Deze documenten bieden namelijk inzicht in 

de aanbestedingsprocedure omtrent een onderzoek naar de economische en 
milieueffecten van verschillende varianten van een vliegbelasting. Het is vaste 
rechtspraak dat deze geheimhoudingsbepaling prevaleert boven de plicht tot 
openbaarmaking die in de Wob is vastgelegd sinds de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 28 augustus 2013 
(ECLI:NL:RVS:2013:888) en 5 juli 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1808) 
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Wijze van openbaarmaking 
De documenten stuur ik met dit besluit in kopie mee. 
 

De stukken worden met een geanonimiseerde versie van dit besluit voor eenieder 
kenbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl. 
  
Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden. 
 
 

 

DE MINISTER VAN FINANCIEN,  

namens deze, 

 

 

mr. M.S. Bogtstra 

De directeur Juridische Zaken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond 

van die wet kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit 

besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet 

worden gericht aan de minister van Financiën, ter attentie van de Directie 

Juridische Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Het bezwaarschrift dient te 

worden ondertekend en dient ten minste het volgende te bevatten:  

a. naam en adres van de indiener; 

b. de dagtekening;  

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;  

d. een opgave van de redenen waarom u zich met het besluit niet kunt verenigen. 
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Bijlage A 
 
Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor 
zover dit: 
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 

d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de 
Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking 
kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 

achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende 
belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 

organisaties; 
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 

f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 
nemen van de informatie; 

g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan 
wel van derden. 

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voor zover de 

betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 
(...)  
 
Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 

behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot 
personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of 
zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in 
tot personen herleidbare vorm worden verstrekt. 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 

adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opge-

nomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen 
daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden 
van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is 
gemaakt. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het 

belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen 
kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, 
tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 2:57 van de Aanbestedingswet luidt, voor zover relevant, als volgt: 

1. Onverminderd het in deze wet bepaalde maakt een aanbestedende dienst 

informatie die hem door een ondernemer als vertrouwelijk is verstrekt niet 

openbaar. 

2. Onverminderd het in deze wet bepaalde maakt een aanbestedende dienst 

geen informatie openbaar uit aanbestedingsstukken of andere documenten die 

de dienst heeft opgesteld in verband met een aanbestedingsprocedure, indien 

die informatie kan worden gebruikt om de mededinging te vervalsen. 



Bijlage B1 - Inventarislijst

Doc. nr. Datum Titel doc. Beoordeling Weigeringsgrond Toelichting
1 datum 

onbekend
5. Methodologie onderzoek maatschappelijke en economische effecten.pptx Niet Openbaar 10.2.e, 11.1 Betreft concept en samenvatting van dit rapport: 

https://www.ce.nl/publicaties/2132/economische-en-
duurzaamheidseffecten-vliegbelasting.

2 datum 
onbekend

7R08_EconomischeDuurzaamheidseffectenVliegbelasting_nwcpt.docx Niet Openbaar 10.2.e, 11.1 Betreft een concept, zie voor de definitieve versie: 
https://www.ce.nl/publicaties/2132/economische-en-
duurzaamheidseffecten-vliegbelasting

3 datum 
onbekend

Agendapunt 3 Notitie MCKE Implementatie fiscale milieumaatregelen Regeerakkoord.docx Deels Openbaar Deels buiten reikwijdte verzoek

4 datum 
onbekend

Bijlage 1 - Internetconsultatie samenvatting, schoon.docx Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept van document 71.

5 datum 
onbekend

Bijlage 2 - Argumenten varianten FIN en EZK, versie vrijdag 14.38.docx Niet Openbaar 11.1

6 datum 
onbekend

Bijlage 1 Samenvatting onderzoek.docx Niet Openbaar 11.1 Betreft een samenvatting van een conceptversie. Voor 
de definitieve versie van het rapport, zie 
https://www.ce.nl/publicaties/2304/economische-en-
duurzaamheidseffecten-vliegbelasting-doorrekening-
nieuwe-varianten

7 datum 
onbekend

Bijlage 1,2 en 3 bij notitie vliegbelasting.docx Openbaar

8 datum 
onbekend

Bijlage 3 - Redeneerlijn belasting per vliegtuig .docx Niet Openbaar 11.1

9 datum 
onbekend

Bijlage 4 - Redeneerlijn ticketbelasting schoon.docx Niet Openbaar 11.1

10 datum 
onbekend

BP2009 vliegbelasting - MvT - met name blz 30 (en 3-5, 11-12, 36, 38-40, 56 en 84-85, kst-31704-
3).pdf

Reeds Openbaar 10.2.e Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31704-
3.pdf

11 datum 
onbekend

Input notitie MFK  milieu belastingen nieuwe eigen middelen voor de EU.docx Niet Openbaar 11.1 Deels buiten reikwijdte verzoek. Na toepassing van de 
Wob blijft geen zelfstandig leesbare, relevante 
informatie over.

12 datum 
onbekend

NnavV - Belastingplan 2019HD.docx Reeds Openbaar 10.2.e Zie: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=
2019Z15084&did=2019D38998

13 datum 
onbekend

2. Vliegbelasting  Co2 beprijzing.docx Niet Openbaar 10.2.a, 11.1

14 datum 
onbekend

Bijlage 2 Zelfstandige wetstrajecten 2021.pdf Deels Openbaar Deels buiten reikwijdte verzoek

15 datum 
onbekend

Nota naar aanleiding van het verslag Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord.docx Reeds Openbaar 10.2.e Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35304-
6.html

16 17-8-2015 Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf Openbaar 10.2.e Betreft 20 pagina's aan reeds openbare nieuwsartikelen. 
Voor de overzichtelijkheid zal hier niet verwezen 
worden naar de individuele vindplaatsen, maar zullen 
de documenten worden verstrekt.

17 6-7-2016 Rapport+Duurzame+Groei+Mob.pdf Reeds Openbaar 10.2.e Zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2
016/07/01/kiezen-voor-duurzame-groei

18 10-10-2017 Regeerakkoord+2017-2021.pdf Reeds Openbaar 10.2.e Zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/regering/documenten/pu
blicaties/2017/10/10/regeerakkoord-2017-vertrouwen-
in-de-toekomst

19 9-11-2017 215334a Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e, 11.1 Deels buiten reikwijdte verzoek
20 10-11-2017 Verzoek van Airlines for Europe inzake heroverweging invoering vliegbelasting in Nederland.pdf Deels Openbaar 10.2.e
21 23-11-2017 BIJLAGE brief.docx Reeds Openbaar Zie: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukke
n/2017/11/23/overzicht-oordeel-amendementen-
pakket-belastingplan-2018-en-wetsvoorstel-tot-
uitfasering-van-de-regeling-hillen

22 30-11-2017 229034a stas_23df1271-85de-4e7a-8681-7a9acac2fdef.pdf Deels Openbaar 10.2.e, 11.1 Deels buiten reikwijdte verzoek
23 4-12-2017 233789a stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e, 11.1
24 18-12-2017 3c. Jaarplan A3 Belastingdienst DT-versie (2).pdf Niet Openbaar 11.1 Deels buiten reikwijdte verzoek. Betreft een concept, 

zie voor de definitieve versie: 
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id
=596d4634-0037-4620-83e4-
23af99ad5496&title=Handhavingsbrief%20Belastingdien
st%202018.pdf

25 20-12-2017 Stuurgroep vliegbelasting_3b521919-2549-46a7-8ea1-36982a530526.docx Niet Openbaar 10.2.e, 11.1 Na toepassing van de Wob blijft geen relevante, 
zelfstandig leesbare informatie over.

26 datum 
onbekend

Agendapunt 4 Plan van aanpak vliegbelasting.docx Niet Openbaar 10.2.a Betreft een concept. Voor definitieve versie zie nr. 23

27 10-1-2018 Oplegnotitie.docx Deels Openbaar 10.2.e Voor bijlage, zie nr. 32.
28 24-1-2018 Vliegbelasting tijdsduur van implementatie door de Belastingdienst.docx Deels Openbaar 10.2.e, 11.1
29 8-2-2018 3.3 Bijlage bij casus regeerakkoord maatregelen tbv directeurenoverleg 9 feb DGFZ_def.pdf Niet Openbaar 10.2.e, 11.1 Na toepassing van de Wob blijft geen relevante, 

zelfstandig leesbare informatie over.
30 13-2-2018 Brief Moscovi over vliegbelasting.docx Niet Openbaar 10.2.e Betreft een concept. Voor de definitieve versie, zie nr. 

31.
31 13-2-2018 23552p Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.a, 10.2.e
32 19-2-2018 scan verzonden 19-1-2018.pdf Deels Openbaar 10.2.e Betreft de bijlage bij nr. 27
33 21-2-2018 Bijlage 1. Motie Bruins en Paternotte.pdf Reeds Openbaar Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936-

680.html
34 21-2-2018 Bijlage 2. Implementatie Belastingdienst.pdf Deels Openbaar 10.2.e, 11.1
35 23-2-2018 6 NL inbreng over vliegbelasting.pdf Reeds Openbaar Zie: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-

8830-2020-INIT/en/pdf

36 27-2-2018 Bijlage 2 Prijsstelling.pdf Niet Openbaar 2.57 Aanbestedingswet
37 27-2-2018 CE_Delft_7R08_Plan_van_aanpak.pdf Niet Openbaar 2.57 Aanbestedingswet
38 1-3-2018 31246p stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e Deels buiten reikwijdte verzoek
39 2-3-2018 Bijlage 2. Reactie eurocommissaris Moscovici .pdf Deels Openbaar 10.2.e
40 6-3-2018 34228a stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e, 10.2.g, 11.1
41 6-3-2018 Beoordelingsmatrix.pdf Niet Openbaar 2.57 Aanbestedingswet
42 6-3-2018 Bijlage 2 Prijsstelling CE Delft.pdf Niet Openbaar 2.57 Aanbestedingswet
43 7-3-2018 Afwijzingsbrief xx.docx Niet Openbaar 2.57 Aanbestedingswet
44 7-3-2018 Gunningsbrief CE Delft.docx Niet Openbaar 2.57 Aanbestedingswet
45 21-3-2018 vliegbelasting, uitleg regeerakkoord.docx Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept, zie voor de definitieve versie nr. 46

46 21-3-2018 45851 a Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e, 10.2.g, 11.1
47 21-3-2018 Bijlage 1 Reactie schriftelijk overleg btw.docx Niet Openbaar 10.2.e Betreft een concept. Voor de definitieve versie, zie 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukke
n/2018/03/29/brief-reactie-schriftelijk-overleg-btw

48 5-4-2018 53733p Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e, 11.1
49 5-4-2018 Vliegbelasting, bila met Minister van Nieuwenhoven.docx Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept. Voor de definitieve versie, zie nr. 

48
50 9-4-2018 Oplegnotitie Kamervragen vliegbelasting.docx Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept. Voor de definitieve versie, zie nr. 

51.
51 9-4-2018 54959a stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e, 11.1
52 26-4-2018 Uitwerking route 2 en 3.pptx Deels Openbaar 10.2.e Pg. 12-28 en 31-44 worden niet verstrekt, omdat dit 

concepten zijn. Voor de definitieve versies, zie nr. 60 en 
125.



53 18-5-2018 84581p stas.pdf Deels Openbaar 10.2.a, 10.2.e, 11.1 Deels buiten reikwijdte verzoek
54 1-6-2018 94394a stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e Deels buiten reikwijdte verzoek
55 1-6-2018 AFP 94221 Brief implementatie fiscale vergroeningsmaatregelen RA.docx Deels Openbaar 10.2.e Deels buiten reikwijdte verzoek
56 5-6-2018 96172a Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e, 11.1
57 5-6-2018 96425a Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e, 11.1
58 20-6-2018 106511a Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e, 11.1
59 26-6-2018 Economische en Duurzaamheidseffecten Vliegbelasting Stas.pptx Niet Openbaar 11.1 Betreft een presentatie met conceptconclusies. Voor 

het definitieve rapport, zie 
https://www.ce.nl/publicaties/2132/economische-en-
duurzaamheidseffecten-vliegbelasting

60 26-6-2018 Effecten van een vliegbelasting op vliegverkeer - Significance.pptx Deels Openbaar 10.2.e
61 27-6-2018 Gezamenlijk memo vliegbelasting.docx Niet Openbaar 10.2.g, 11.1
62 15-8-2018 Jaarplan DGFZ 2019.docx Niet Openbaar 10.2.e Valt deels buiten reikwijdte verzoek. Na toepassing van 

de Wob blijft geen zelfstandig, leesbare relevante 
informatie over.

63 25-8-2018  Rapportageformat 2018-R127 Vliegbelasting.docx Deels Openbaar 10.2.e
64 17-9-2018 158915a Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.a, 10.2.e, 11.1
65 1-10-2018 169117p Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e, 11.1
66 1-10-2018 Aanvulling voorbereiding BWO 5 oktober.docx Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept. Voor de definitieve versie, zie nr. 

65.
67 8-10-2018 Agenda BWO vliegbelasting 12 oktober.docx Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept. Voor de definitieve versie, zie nr. 

68 (vermeld als bijlage).
68 8-10-2018 171048p Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e, 11.1
69 8-10-2018 Notitie Agenda BWO 12 oktober.docx Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept. Voor de definitieve versie, zie nr. 

68.
70 9-10-2018 Notitie BWO vliegbelasting 12 oktober.docx Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept. Voor de definitieve versie, zie nr. 

71.
71 9-10-2018 172356p Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e, 11.1
72 17-10-2018 belasting-en-klimaatschade.pdf Reeds Openbaar Zie https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/17/belasting-

en-klimaatschade-moeten-in-prijs-vliegticket-a2624922

73 29-10-2018 183032a Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e, 11.1
74 29-10-2018 gesprek met xx KLM.docx Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept. Voor de definitieve versie, zie nr. 

80.
75 1-11-2018 185340a stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e
76 1-11-2018 Aanbieding wettekst vliegtuigbelasting CFEZIL .docx Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept. Voor de definitieve versie, zie nr. 

75.
77 2-11-2018 185982a stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e, 11.1 Deels buiten reikwijdte verzoek
78 2-11-2018 200635a stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e, 11.1 Deels buiten reikwijdte verzoek
79 2-11-2018 Concept kamerbrief werkelijke prijs voor een reis.docx Niet Openbaar 10.2.e Betreft een concept. Voor de definitieve versie, zie nr. 

77.
80 15-11-2018 182456a Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e, 11.1
81 15-11-2018 Vliegbelasting afspraken gesprek over risico's bij uitvoering 20181115  ....docx Deels Openbaar 10.2.e
82 20-11-2018 Notitie RFEZIL stukken.docx Deels Openbaar 10.2.e, 10.2.g, 11.1
83 21-11-2018 2018 200635 Notitie draaiboek bezoek Parijs.docx Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept. Voor de definitieve versie, zie nr. 

78.
84 26-11-2018 2018-R127 TK-sjabloon vliegbelasting.docx Reeds Openbaar zie: 

www.tweedekamer.nl/downloads/document/title=invo
eringvliegbelasting

85 3-12-2018 210303p Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e, 10.2.g, 11.1
86 3-12-2018 Notitie aanbieding wetsvoorstel vliegbelasting MR.docx Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept. Voor de definitieve versie, zie nr. 

85.
87 10-12-2018 IZV 217396 notitie RvS Vliegbelasting.docx Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept. Voor de definitieve versie, zie nr. 

88.
88 10-12-2018 217396p stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e
89 12-12-2018 Bijlage 2.pdf Deels Openbaar 10.2.e, 11.1 Deels buiten reikwijdte verzoek
90 13-12-2018 220626p Stas.pdf Niet Openbaar 10.2.e, 10.2.g Deels buiten reikwijdte verzoek. Na toepassing van de 

Wob blijft geen zelfstandig leesbare, relevante 
informatie over.

91 18-12-2018 3b. Jaarplan 2018 Belastingdienst versie driehoek.pdf Niet Openbaar 11.1 Deels buiten reikwijdte verzoek. Betreft een concept. 
Voor de definitieve versie, zie 
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id
=596d4634-0037-4620-83e4-
23af99ad5496&title=Handhavingsbrief%20Belastingdien
st%202018.pdf

92 18-12-2018 Dossier bezoek Parijs.docx Niet Openbaar Deels buiten reikwijdte verzoek. Na toepassing van de 
Wob blijft geen relevante, zelfstandig leesbare 
informatie over.

93 13-6-2019 95696a Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.a, 10.2.e, 11.1 Deels buiten reikwijdte verzoek. Bij de inventarisatie is 
een foutieve datum ingevuld. Dit is bij het aanmaken 
van deze lijst handmatig aangepast.

94 23-1-2019 AFP 12536 Vliegbelasting op EcoFin.docx Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept. Voor de definitieve versie, zie nr. 
95.

95 23-1-2019 12536a stas.pdf Deels Openbaar 10.2.a, 10.2.e, 11.1
96 30-1-2019 CE_Delft_190125_defofferteJF.pdf Niet Openbaar 10.2.g
97 18-2-2019 30799a Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.a, 10.2.e, 11.1 Deels buiten reikwijdte verzoek
98 25-2-2019 AFP 33081 Instructie HLWP 28 feb 2019.docx Deels Openbaar 10.2.a, 10.2.e Deels buiten reikwijdte verzoek
99 26-2-2019 Notitie Ondertekening uitnodiging conferentie 2021 juni as..docx Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept. Voor de definitieve versie, zie nr. 

100.
100 26-2-2019 34206p Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e
101 27-2-2019 34864p Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e
102 27-2-2019 AFP 33999 Voorbereiding bezoek Berlijn.docx Deels Openbaar 10.2.e Deels buiten reikwijdte verzoek
103 28-2-2019 Biijlage 2 Advies raad van state.docx Reeds Openbaar 10.2.e Zie: https://www.raadvanstate.nl/@113644/w06-18-

0383-iii/
104 1-3-2019 Knelpunten wetgevingskalender.docx Deels Openbaar 10.2.e Deels buiten reikwijdte verzoek
105 4-3-2019 ANWB onderzoek naar vliegbelasting n.a.v. wetsontwerp vliegbelasting.pdf Deels Openbaar 10.2.e
106 7-3-2019 40113a Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e, 11.1
107 13-3-2019 44021p Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e Deels buiten reikwijdte verzoek
108 18-3-2019 46726p Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e
109 18-3-2019 Beantwoording Kamervragen Kröger en Snels GroenLinks over recente onderzoek Taxing Aviation 

Fuels in the EU.docx
Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept. Voor de definitieve versie, zie nr. 

108.
110 20-3-2019 Wetsontwerp vliegbelasting.docx Deels Openbaar 10.2.e
111 27-3-2019 IV.2 Vliegbelasting.docx Niet Openbaar 10.2.a, 10.2.e 10.2.a, 11.1
112 5-4-2019 Notitie Uitnodiging conferentie 'Carbon pricing and aviation taxes', Eerste en Tweede Kamer.docx Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept. Voor de definitieve versie, zie nr. 

113.
113 5-4-2019 60116p stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e
114 15-4-2019 Ramingstoelichting Wet vliegbelasting.pdf Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept. Voor de definitieve versie, zie: 

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/c
pb-notitie-5-juni-2019-certificering-budgettaire-raming-
Wet-minimum-CO2-prijs-elektriciteitsopwekking_1.pdf

115 17-4-2019 66660a Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.a, 10.2.e, 11.1
116 18-4-2019 Bijlage 3 Agenda BWO vliegbelasting 18 april.docx Openbaar
117 18-4-2019 62531p Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e, 11.1
118 18-4-2019 Notitie BWO 19 april 2019.docx Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept. Voor de definitieve versie, zie nr. 

117.
119 30-4-2019 73469a stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e, 10.2.g
120 13-6-2019 Conferentie carbon pricing and avitaion taxes (incl bijlage 1 en 2).docx Niet Openbaar 11.1 Dit betreft een concept. Voor de definitieve versie, zie 

nr. 93.
121 20-6-2019 Theme I presentation 4_Faber_Aviatax2019_EuropeanAviationTaxes.pptx Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept. Voor de definitieve versie, zie nr. 

125.
122 20-6-2019 Plenaire sessie dag 1.pptx Niet Openbaar 11.1



123 20-6-2019 Presentation_Ruud de Mooij.pptx Openbaar De link naar de presentatie Ruud de Mooij namens de 
IMF: https://www.youtube.com/watch?v=I2IwSeOUt48 
(presentatie start 2:28:40 - 2:46:00) werkt momenteel 
niet. Om deze reden wordt de presentatie hierbij 
verstrekt.

124 20-6-2019 Program and themes conference (version 29 april).docx Niet Openbaar 11.1
125 20-6-2019 Theme1_Presentation 4.pdf Openbaar
126 24-6-2019 Mondeling vraag vliegbelasting 25 juni.docx Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept. Voor de definitieve versie, zie nr. 

127.
127 24-6-2019 104085p Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e, 11.1
128 26-6-2019 105409a Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.a, 10.2.e, 11.1
129 2-7-2019 109159p Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e
130 2-7-2019 notitie Kamervragen Van Raan, Kröger en Lacin.docx Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept. Voor de definitieve versie, zie nr. 

129.
131 3-7-2019 Reactie op de motie Kröger en Snels.docx Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept. Voor de definitieve versie, zie nr. 

133.
132 3-7-2019 Motie van de leden Kröger en Snels.docx Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept. Voor de definitieve versie, zie nr. 

133.
133 3-7-2019 110817p Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e
134 8-8-2019 129947a reactie min notitie over statement.pdf Deels Openbaar 10.2.a, 10.2.e, 11.1 Deels buiten reikwijdte verzoek
135 29-8-2019 143166 a Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e, 11.1
136 29-8-2019 143166p stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e, 11.1
137 29-8-2019 notitie nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel vliegbelasting.docx Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept. Voor de definitieve versie, zie nr. 

136.
138 4-9-2019 147487a stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e
139 4-9-2019 147487p min.pdf Deels Openbaar 10.2.e
140 9-9-2019 148922a stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e Deels buiten reikwijdte verzoek
141 24-9-2019 190924_Finale_KEV 2019_Accordering (zonder voorwoord).pdf Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept. Voor de definitieve versie,  zie 

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-
2019-klimaat-en-energieverkenning-2019-3508.pdf

142 14-10-2019 170217p Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e, 11.1
143 15-10-2019 191015 - DOMUS-19243562-v4-Kamerbrief_appreciatie_KEV_(2de_versie).docx Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept. Voor de definitieve versie, zie 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32813-
400.html

144 24-10-2019 NO Bezoek Jasper Brussel 29102019.docx Deels Openbaar 10.2.e Deels buiten reikwijdte verzoek
145 4-11-2019 183033p Stas.pdf Deels Openbaar 10.2.a, 10.2.e Deels buiten reikwijdte verzoek
146 12-11-2019 Instructie RWG Energie 13 november 2019.docx Deels Openbaar 10.2.a, 10.2.e, 11.1 Deels buiten reikwijdte verzoek
147 15-11-2019 5a Concept eindrapport KPMG.PDF Niet Openbaar 11.1
148 10-12-2019 Notitie bij beantwoording brief easyJet .docx Niet Openbaar 11.1
149 10-12-2019 Notitie brief EasyJet 19 november 2019, toelichting op aankondiging emissie neutrale 

vluchten.docx
Niet Openbaar 11.1

150 10-12-2019 211404p stas.pdf Deels Openbaar 10.2.e, 10.2.g, 11.1
151 10-12-2019 Antwoordbrief Easyjet.docx Deels Openbaar 10.2.e
152 16-12-2019 Kennismaking stas met Gentiloni.docx Deels Openbaar 10.2.e Deels buiten reikwijdte verzoek.
153 8-1-2020 3b Concept verdiepingscasus Autodomein.pdf Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept, zie voor de definitieve versie: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2
020/01/17/bijlage-2---verdiepingscasus-autodomein

154 10-1-2020 3a Concept rapportage Alternatieve Uitvoerders Back to basics.pdf Niet Openbaar 11.1 Betreft een concept, zie voor de definitieve versie: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_r
egering/detail?id=2020Z00753&did=2020D01637

155 23-1-2020 Notitie Voorbereidingsdossier wetsvoorstel vliegbelasting.docx Deels Openbaar 10.2.e, 11.1
156 24-1-2020 Bijlage_Artikel 1limburg_Provincie slaat alarm over Maastricht Aachen Airport.docx Reeds Openbaar Zie: https://www.1limburg.nl/provincie-slaat-alarm-

over-maastricht-aachen-airport
157 28-1-2020 Mondelinge vraag van GRAUS PVV over Provincie slaat alarm over Maastricht Aachen Airport 

1limburg.nl, 24 januari 2020.docx
Deels Openbaar 10.2.e, 11.1



Bijlage B2 - Inventarislijst e-mails

Periode Omschrijving Aantal (bij benadering)
01-01-2017 t/m 31-12 2017 Regeerakkoord en beleidsvorming 50
01-01-2018 t/m 31-05-2018 1e onderzoek CE Delft 250
01-06-2018 t/m 31-10-2018 Internetconsultatie 240
01-11-2018 t/m 30-04-2019 2e onderzoek CE Delft 445
01-05-2019 t/m 31-07-2019 Conferentie en vervolgacties 140
01-08-2019 t/m 30-09-2019 Schriftelijke ronde TK 140
01-10-2019 t/m 30-11-2019 Statement EC 80
01-12-2019 t/m 31-01-2020 Behandeling TK 40
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