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Kamervragen

Aanleiding
Flet lid Omtzigt heeft op 30 december jl Kamervragen gesteld naar aanleiding
van het onderzoek naarde fiscale behandeling van Uber Daarnaast heeft de

vaste commissie voor Financien op 23 december jl twee verzoeken ingediend
deze worden in de aanbiedingsbrief afgedaan
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Beslispunten
• Bent u akkoord met bijgevoegde beantwoording aan de TK bijiage 3

• Bent u akkoord met de bijgevoegde aanbiedingsbrief aan de TK bijiage 1

Indien u akkoord bent verzoek ik u de brief te ondertekenen

• Bent u akkoord met bijgevoegde aanbiedingsbrief aan de EK bijiage 2

Indien u akkoord bent verzoek ik u de brief te ondertekenen

• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van deze voorliggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s

Kernpunten
• De Kamervragen betreffen vragen over de onderzoeksopzet de fiscale

geheimhoudingsplicht en over het feit dat de Belastingdienst zeif het interne

onderzoek heeft uitgevoerd naar de beweringen over de fiscale behandeling
van Uber door de Belastingdienst

• U geeft een toelichting op de uitvoering van het onderzoek zoals ook in het

schriftelijk overleg en in de externe validatie is gedaan Beide stukken zijn in

de eerste week van december aan de Tweede en Eerste Kamer gestuurd
• U legt uit waarom de fiscale geheimhoudingsplicht van toepassing is en

waarom geen gebruik kan worden gemaakt van de ontheffing
• Waar wordt gevraagd naar de objectiviteit van het onderzoek wordt ingegaan

op de onafhankelijkheid onderzoeksgroep medewerkers die niet bij het

dossier betrokken zijn geweest destijds en de conclusie van de externe

validatie Om volledige inzage te geven in het interne onderzoek is het

vertrouwelijk aan bij beide Kamers ter inzage gelegd en is de externe

validatie openbaar gemaakt
• De vaste commissie voor Financien heeft verzocht te horen hoe de

Kamerleden alsnog input kunnen leveren t a v het onderzoek naar Uber U

herhaalt in de aanbiedingsbrief de eerder gemaakte verontschuldiging voor

het niet kunnen inwilligen van de toezegging en verwijst naar de technische

briefing waar vragen gesteld kunnen worden aan de onderzoekers
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• De vaste commissfe voor Rnanclen heeft ook verzocht om de eerder

gevraagde lijst met ontmoetingen tussen Uber bewindspersonen en

lobbyisten In de aanbiedingsbrief wordt conform schriftelijk overleg

aangegeven dat de Kamer dit overzicht in januari ontvangt

Toelichting
• In de beantwoording wordt ook verwezen naar de technische briefing welke

op 18 januari gepland staat U geeft aan dat indien na de technische briefing
nadere vragen zijn u bereid bent met de Kamer hierover van gedachten te

wisselen

• Tijdens de technische briefing zullen de drie externe deskundigen aanwezig

zijn om vragen te beantwoorden op verzoek van de Kamer Dit meldt u de

Kamer in de aanbiedingsbrief

Communicatie
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Politiek bestuurlijke context

• U ontvangt op 13 januari de voorbereiding op de technische briefing aan de

Tweede Kamer Op 17 januari wordt de voorbereiding met u besproken
• Op dinsdag 24 januari 2023 vindt de briefing aan de Eerste Kamer plaats

Deze briefing is deels openbaar en deels vertrouwelijk

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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