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Bijiagen
1 Aanbiedingsbrief EK

2 Aanbiedingsbrief TK

3 Beantwoording vragen

Aanleiding
De leden van de Eerste Kamer fracties van Groen Links PvdA en de SP hebben

naar aanleiding van de technische briefing over Uber Kamervragen gesteid

2O

aBeslispunten
• Bent u akkoord met de voorgesteld beantwoording bijiage 3 aan de Eerste

Kamer Indien u akkoord bent verzoek ik u de aanbiedingsbrief aan de Eerste

Kamer fbiilaae 11 te ondertekenen

• U stuurt ook een afschrift van de antwoorden aan de Tweede Kamer Indien u

hiermee akkoord bent verzoek ik u de aanbiedingsbrief aan de Tweede

Kamer fbailaoe 21 te ondertekenen

• Bent u akkoord met het openbaar maken van deze beslisnota conform de

beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s A
Kernpunten

De fracties van de Eerste Kamer vragen naar de gebruikte bronnen voor het

interne onderzoek van de Belastingdienst naar de fiscale behandeiing van

Uber en vraagt naar de mate van objectiviteit van het onderzoek

U geeft aan dat de resultaten van het interne onderzoek door de

Belastingdienst ondersteund worden door de externe onderzoekers

In antwoord op vraag 5 waarin gevraagd wordt een onafhankelijk onderzoek

in te stellen geeft u aan dat u bereid bent om indien er nieuwe voor het

handelen van de Belastingdienst relevante feiten utt de hoorzitting naar voren

komen naar die feiten te kijken en met de Kamer daarover van gedachten te

wisselen Binnen de kaders van de geheimhoudingsplicht van artikel 67 van

de Algemene Wet inzake rijksbelastingen

Toelichting
Communicatie

Uw woordvoerder staat in contact met verschillende journalisten die dit

onderwerp nauwgezet volgen

PoliUek bestuurlljke context

De Tweede Kamer houdt op 22 maart 2023 een hoorzitting over de Uber files

waar de heer MacGann voormalig medewerker Uber voor uitgenodigd is

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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