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Overwe)!ingen: 

.?�;cf�[g Industries Mining & Manufacturing B.V. is houder van de winningsvergunning 
Veendam, verleend bij Koninklijk Besluit van 15 juli 1980, nr. 200 (Stcrt. 148), zoals 
deze laatstelijk is gewijzigd bij besluit van 17 augustus 2005, nr. E/EP/5051900 (hierna: 
winningsvergunning Veendam); 
- de winningsvergunning Veendam kent veel voorschriften die kunnen vervallen omdat
zij onderwerpen betreffen die in de Mijnbouwwet, dan wel andere wetgeving geregeld
zijn;
- de winningsvergunning Veendam kent daarnaast nog begrippen die verouderd zijn;
- voor de praktijk is het gewenst duidelijkheid te hebben over welke voorschriften thans
nog van praktische betekenis zijn;
- het is daarom gewenst de winningsvergunning Veendam opnieuw vast te stellen;
- op grond van artikel 146, tweede lid, van de Mijnbouwwet kan de Minister van
Economische Zaken voorschriften of beperkingen die aan de vergunning zijn verbonden
wijzigen of intrekken, voor zover over het onderwerp hiervan regels in de Mijnbouwwet
zijn gesteld ter bescherming van de door de beperkingen en voorschriften beschermde
belangen;
- de actualisatie van de winningsvergunning is in overleg met de houder van de
winningsvergunning tot stand gekomen;
- gelet op artikel 5 van de winningsvergunning Veendam kan de Minister van
Economische Zaken bepalen dat de houder van de winningsvergunning, nadat sedert het
van kracht worden van de winningsvergunning twintig jaren zijn verstreken, een afdracht
aan de Staat verschuldigd is. In 2003 heeft de Minister van Economische Zaken aan de
houder van de winningsvergunning laten weten van deze mogelijkheid gebruik te maken;
- de houder van de winningsvergunning is gehoord over de afdracht;
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Gelet op: 

- de artikelen 18, 33, 34, 40, 41, 42,143 , 146, tweede lid, en afdeling 5.3 van de

Mijnbouwwet,de artikelen 25,30,31,35,37, 108,109,110, 111,§5.1.4,§5.3.1 en

Hoofdstuk 6 van het Mijnbouwbesluit, artikel 8.J Wet milieubeheer en Hoofdstuk 2, 

afdeling 6a, van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

Besluit: 

Artikel I 

De artikelen 1 tot en met 28 van de winningsvergunning Veendam, verleend bij 

Koninklijk Besluit van 15 juli 1980, nr. 200 (Stcrt. 148), laatstelijk gewijzigd bij besluit 

van 17 augustus 2005, nr. E/EP/5051900, worden vervangen door de volgende artikelen: 

Artikel 1 
Aan Nedmag Industries Mining & Manufacturing B.V. wordt een winningsvergunning 
verleend voor de winning van kalium- en magnesiumzouten in het gebied dat is begrensd 
door de volgende punten en de rechte lijnen A-B, B-C, C-O, D-E, E-F, F-G en A-G 
daartussen: 

Punt x-coördinaat y-coördinaat
A 240500.00 582500.00 
B 256000.00 578750.00 
C 256000.00 576000.00 
D 250500.00 561750.00 
E 245000.00 570000.00 
F 245000.00 574500.00 
G 241000.00 574500.00 

De coördinaten zijn vermeld volgens het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD). 

De oppervlakte bedraagt 171.31 km2 • 

Artikel 2 

1. De Minister van Economische Zaken kan, nadat sedert het van kracht worden van

de winningsvergunning twintig jaren zijn verstreken, bepalen dat de houder van

de winningsvergunning, met ingang van het daaropvolgende jaar, aan de Staat

jaarlijks verschuldigd is:

a. een door hem daarbij vast te stellen bedrag per ton van de in het

voorafgaande jaar uit het vergunninggebied ontgonnen en beschikbaar

gekomen hoeveelheden delfstoffen, bedoeld in artikel 1, dan wel

b. een bedrag tot een door hem daarbij vast te stellen percentage van de over het

voorafgaande jaar met de opsporing en ontginning van die delfstoffen

behaalde winst.
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2. De Minister van Economische Zaken geeft aan het eerste lid geen toepassing dan

nadat hij de houder van de winningsvergunning heeft gehoord.

Artikel 3 

1. De eigenaren van binnen het gebied van de winningsvergunning gelegen grond hebben

recht op een jaarlijkse uitkering door de houder van de winningsvergunning naar de

maatstaf van€ 0,22689 per hectare of op een uitkering ineens van €5,67225 per hectare,

naar verkiezing van de houder van de winningsvergunning.

2. Het recht als in het eerste lid bedoeld vangt aan met ingang van 15 juli 1980.

Artikel 4 

De houder van de winningvergunning is verplicht van elk plan aangaande het leggen of 

verleggen van een pijpleiding voor het transport van aan de diepe ondergrond onttrokken 

delfstoffen, dan wel andere stoffen ten dienste van of verband houdende met de opsporing 

of winning der delfstoffen mededeling te doen aan gedeputeerde staten van de betrokken 

provincie en aan de minister. Het plan bevat een duidelijke situatieschets van het tracé 

waarlangs de pijpleiding zal worden gelegd of verlegd. Tevens doet de houder van de 

winningsvergunning een opgave van de voorgenomen datum van aanvang van de 

werkzaamheden. 

Artikel 5
1. De houder van de winningsvergunning moet de mijnbouwwerken zodanig inrichten en
leiden, dat ongerief of nadeel aan eigendommen van derden zoveel mogelijk wordt
vermeden en dat schade aan kabels of pijpleidingen, die ondergronds zijn gelegen, wordt
vermeden.
2. De door de Minister van Economische Zaken, ter bevordering van een goede
uitvoering van het eerste lid, gegeven voorschriften dienen te worden nageleefd.

Artikel 6 

De houder van de winningsvergunning is verplicht, wanneer de ten behoeve van de 

winning gemaakte werken worden verwijderd, het terrein ter plaatse, indien en voor zover 

de betrokken eigenaar zulks verlangt, weer in een toestand overeenkomstig het 

oorspronkelijk gebruik te brengen. De Minister van Economische Zaken kan een termijn 

vaststellen binnen welke hieraan moet zijn voldaan. 

Artikel 7 

1. De houder van de winningsvergunning is met ingang van I januari 2004 jaarlijks aan

de Staat een afdracht verschuldigd over de gewonnen magnesiumzouten.

De afdracht wordt berekend op basis van de formule p x i x q; waarbij
• p het bedrag van € 0,42 per l 000 kg gewonnen magnesiumzout is voor het

basisjaar 2004,
• i het indexatiepercentage is dat wordt berekend volgens de formule

i = 0,5 + 0,5. a/b, waarbij
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o a het indexcijfer is, bedoeld in artikel 1, van het koninklijk besluit van 28

september 1992, houdende begripsomschrijving van het indexcijfer der

lonen (Stb. 507), zoals dat gold op 31 december van het kalenderjaar

waarin de winning heeft plaatsgevonden en

o b het indexcijfer is, dat gold op 31 december 2003 en
• q de hoeveelheid in het voorafgaande kalenderjaar gewonnen magnesiumzout te

bepalen op basis van de gegevens die de houder van de winningsvergunning op

basis van artikel 111, eerste lid, onder a, van het Mijnbouwbesluit aan de

Minister van Economische Zaken heeft verstrekt, eventueel gecorrigeerd door de

Minister van Economische Zaken indien blijkt dat de opgegeven hoeveelheid

onjuist is.

2. De houder van de winningsvergunning is de afdracht als bedoeld in het eerste lid
verschuldigd op 1 maart van het jaar volgend op het jaar waarin het magnesiumzoul is 
gewonnen. 

3. De Minister van Economische Zaken stelt vóór 1 juni van het jaar waarin de afdracht

verschuldigd is de afdracht definitief vast en deelt dit schriftelijk aan de houder van de

winningsvergunning mede.

Artikel II 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop het is bekendgemaakt. 

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. 
Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. 

De Minister van Economische Zaken, 

namens deze: 

5.1.2.e 

dil besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 

6 weken na de dag van verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij de Minister van Economische Zaken, Directie Wetgeving en Juridische 

Zaken (ALP: V1410), Postbus 20101, 2500 EC 's-Gravenhage. Dit besluit is verzonden 

op de in de aanhefvennelde datum. 
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Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

t.a.v.

Postb

9640 AE VEENDAM

Datum - 2 4 JUNI 2021-
Betreft vaststelling afdrachten 2010 t/m 2019 

Bij brief van 10 augustus 2010 (kenmerk: ETM/EM/10112924) zijn de door 

Nedmag B.V. aan de Staat verschuldigde en betaalde bedragen aan winstaandeel 
over de in de jaren 2004 tot en met 2009 met de zoutwinning behaalde 

resultaten vastgesteld. Over de jaren daarna tot en met 2017 zijn er door 

Nedmag B.V. wel betalingen gedaan, maar hebben de vaststellingen daarvan niet 
meer plaatsgehad. Met verwijzing naar de brieven waarin Nedmag B.V. heeft 

aangegeven dat het aan de Staat verschuldigde bedrag is overgemaakt, tre� u 

hierbij de vaststellingen van de betaalde bedragen alsnog aan. 

Jaar vtaarover Datum brief en kenmerk Bedrag winstaandeel 

winstaandeel 

2010 15 februari 2013· FBP-2013.006 € 119.409,00 
2011 15 februari 2013· FBP-2013.007 € 124.696 00 
2012 15 februari 2013; FBP-2013.008 € 125.646 00 
2013 11 februari 2014; FBP-2014.001 € 105.728,00 
2014 30 ianuari 2015; FBP-2015.002 € 117.945,00 
2015 2 februari 2016· FBP-2016.001 € 122.108,00 
2016 31 ianuari 2017· FBP-2017.001 € 125.342,00 
2017 6 februari 2018; FBP-2018.008 € 133. 749,00 

De door Nedmag B.V. over deze jaren aan het Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat opgegeven gewonnen hoeveelheden magnesiumzout, die de grondslag 
vormen voor het door Nedmag B.V. aan de Staat verschuldigde bedrag aan 

winstaandeel, zijn door TNO-AGE vergeleken met de gewonnen hoeveelheden die 
Nedmag B.V. uit hoofde van de Mijnbouwwet aan TNO-AGE heeft gemeld en zijn 

gepubliceerd op www.nlog.ni. De verschillen zijn verklaarbaar en blijven binnen de 

bij eerdere vaststellingen aanvaarde marges. 

De in bovenstaande tabel genoemde bedragen over de jaren 2010 tot en met 

2017 zijn door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ontvangen. 

In uw e-mail van 16 maart 2020 deelt u mede dat het gewonnen volume in 2018 
350.516 mt heeft bedragen en in 2019 291.769 mt. Ook deze hoeveelheden zijn 
gecontroleerd door TNO-AGE en blijven binnen de marges van de aan TNO-AGE 
gerapporteerde hoeveelheden. Over de jaren 2018 en 2019 heeft Nedmag B.V. 

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Directie Warmte en Ondergrond 

Bezoekadres 
Bezu,denhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
w.vw.njksoverheid.nl{ezk 

Behandeld door 

Ons kenmerk 

DGKE·WO / 21166447 

Uw kenmerk 

Bijlage(n} 

Pag,na 1 van 2 
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evenwel geen opgaven en betalingen gedaan van de verschuldigde afdrachten, 

vanwege onduidelijkheid over het te hanteren indexcijfer. In eerdere e-mails 

heeft u daarover aangegeven dat vanaf 2015 door een wijziging in de statistiek 

"Cao-lonen, contractuele kosten en arbeidsduur" de formule voor de berekening 

van de afdracht zoals die is opgenomen in de overeenkomst behorende bij de 

winningsvergunning Veendam niet meer kan worden toegepast. 

Als alternatief voor de formule voor de indexering van de afdracht stel ik u voor 

gebruik te maken van het percentage dat wordt toegepast bij de jaarlijkse 

vaststelling door de minister van Economische Zaken en Klimaat van de tarieven 

voor de oppervlakterechten als bedoeld in artikel 58, derde lid, van de 

Mijnbouwwet. De berekening van het percentage waarmee de tarieven worden 

verhoogd, vindt plaats aan de hand van de in dat artikel genoemde indexcijfers 

van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor een verdere toelichting wil ik u 

verwijzen naar de meest recente vaststelling, die is gepubliceerd in de 

Staatscourant, nr. 26281, van 21 mei 2021: Staatscourant 2021. 26281 

Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) 

Graag verneem ik uw reactie. 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 

namens deze: 

5.1.2.e 

Directoraat-generaal Klimaat 

en Energie 

Directe Warmte en Ondergrond 

Ons kenmerk 

DGKE·WO / 21166447 

Pagina 2 van 2 



Frisia Zout B.V" Lange LiJnbaan 15. 8861 NW Harlingen, Nederland 

Ministerie van Economische zaken en klimaat 
Ter attentie van de 5.1.2.e

--------

Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Ons Kenmerk: ETM/EM/11110679 - CV HM2 - 2021 

Onderwerp: Voorlopige afdracht winning zout Havenmond 2021 

Geacht 5.1.2.e

"esco 
european salt company 

Frisia Zout B.V. 

5.1.2.e 

Lange Lijnbaan 15 
8861 NW Harlingen 

<:\:, +31 51 
Cl +31 o:;,;.5.:.,:_ ;::::::==:.....

ei .1.2.e @esco-saltcom 

30 maart 2022 

Middels deze brief willen officieel opgave doen van de door ons te betalen voorlopige afdracht 
voor de winning van zout in het gebied genaamd Havenmond. De afdracht is gebaseerd op de 
door EZK afgegeven winningsverguning van 2 januari 2012 met uw kenmerk: 
ETM/EM/11110679. Op basis van de afspraken die zijn opgenomen in deze overeenkomst, zijn 
een afdracht verschuldigd ter hoogte van € 321.241, 18. Dit bedrag zullen we in de week van 11 
april naar u overmaken op bankrekening: NL07INGB0705001229 met als betalingskenmerk:

ETM/EM/11110679 - CV HM2 - 2021. 

De berekening en bijbehorende onderbouwing die ten grondslag ligt aan de afdracht, evenals 
een digitale versie van deze brief, hebben we u op 31 maart 2022 per mail doen toekomen. 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief neemt u dan contact op me ,5.1.2.e

5.1.2.e 

Wij zien uw reactie en het advies van TNO aangaande de definitieve afdracht gaarne tegemoet. 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
Frisia Zout B.V. 

5.1.2.e 

Fris,a Zout s.v 
Lange Lijnbaan 15, 
8861 NW Harlingen. Nederland 

+31 517-492499 
www.k-plus-s.com 

A K+S Company 

5.1.2.e 

Deutsche Bank Amsterdam 
BIC DEUTNL2A 
IBAN: NL 26 DEUT 0265124296 
BTW-nr. NL 8088. 72 564 B.01 
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De afdracht wordt berekend op basis van de formule p x i x q, waarbij: 

- p een bedrag van €0,46 per 1000 kg gewonnen zout is voor het basisjaar 2011,

- i het indexpercentage is dat wordt berekend volgens de formule:

i = 0,5 + 0,5.a/b, waarbij:

• a) het indexcijfer is, bedoeld in artikel 1, van het koninklijk besluit van 28

september 1992, nadien gewijzigd bij besluit van 16 augustus 2003, houdende

begripsomschrijving van het indexcijfer der lonen (Stb. 328), zoals dat gold op 31

december van het kalenderjaar waarin de winning heeft plaatsgevonden en

• b) het indexcijfer is, dat gold op 31 december 2010 en

- q de hoeveelheid gewonnen zout is, in het voorafgaande kalenderjaar, te bepalen op basis

van de gegevens die de vergunninghouder op basis van artikel 111, eerste lid, onder a, van

het Mijnbouwbesluit aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft

verstrekt. Deze opgegeven hoeveelheid wordt door de minister van Economische Zaken,

Landbouw en Innovatie gecorrigeerd als blijkt dat de opgegeven hoeveelheid gewonnen

zout onjuist is.

Indexcijfer 2021: 1. Arbeid en sociale zekerheid (cbs.nl): 121,1 (zie de Cao-lonen per maand incl. 

bijzondere beloningen in de maand december 2021) 

Indexcijfer 2010: 

2011-01-a1-Statistis

ch Bulletin CBS.pdf
 127,4 (zie rechts bovenaan pagina 3) 

Op basis van de door Frisia doorgegeven hoeveelheden zout: 

(€0,46 x 696.274) x (0,5 + (0,5 x 121,1/127,4) = 320.286,04 x 

0.97524747252747253=€312.366,88 

Op basis van de door NLOG geregistreerde hoeveelheden zout: 

(€0,46 x 698.630) x (0,5 + (0,5 x 121,1/127,4) = 321.369,8 x 

0.97524747252747253=€313.423,84 



Van: )
Aan: )
Onderwerp: FW: Winstaandeel staat 2021
Datum: vrijdag 1 april 2022 16:34:03
Bijlagen: image001.png

WAS Bijlage 1 Exploitatie overeenkomst (002).pdf

Beste 
Als het goed is ben ik bij jou aan het goede adres voor onderstaande?
Groet!

Van: @nobian.com> 
Verzonden: donderdag 31 maart 2022 17:09
Aan: @minezk.nl>
CC: @nobian.com>
Onderwerp: Winstaandeel staat 2021

Beste 

Nobian (en haar rechtsvoorgangers) heeft sinds 1918 een exploitatie overeenkomst met het
Ministerie van EZK,  op basis waarvan Nobian over elke ton geproduceerd zout een bedrag
verschuldigd is. Deze overeenkomst is laatstelijk gewijzigd in 1989, zie bijgaand. In het verleden
richtten mijn collega’s van de financiële afdeling (zie  in kopie) hun emails aan 

 van het Ministerie. Hij blijkt inmiddels gepensioneerd. Vandaar dat ik deze email nu
aan jou richt.

Jaarlijks stellen wij een overzicht op met de geproduceerde tonnen en het verschuldigd bedrag.
Dit bedrag moet binnen 3 weken na eind maart betaald worden. Wij hebben het verschuldigde
bedrag over 2021 berekend en dit komt uit op EUR 2.4 mln.

Er is tevens een verplichting om het overzicht te laten controleren door een accountant. Deze
controle heeft echter nog niet plaatsgevonden. Zoals je weet is Nobian in 2021 afgesplitst van
Nouryon en Nobian heeft de afgelopen maanden zelfstandig drie jaarrekeningen opgesteld en
laten controleren door de externe accountant. De medewerkers die in voorgaande jaren
betrokken waren bij de controle van het overzicht van de geproduceerde tonnen en het
verschuldigde bedrag zijn nu bezig geweest met de controle van deze drie Nobian
jaarrekeningen. PwC heeft de controle van de geproduceerde tonnen en het verschuldigde
bedrag daarom, als gevolg van niet beschikbare capaciteit, nog niet kunnen uitvoeren. PwC heeft
in mei 2022 weer medewerkers beschikbaar om de controle wel te kunnen uitvoeren.

Ons voorstel is dan ook om per omgaande een aanbetaling aan het Ministerie te doen van EUR
2.4mln onder gelijktijdig verzoek om uitstel van de controle. Eind mei 2022 verwachten wij dan
een controleverklaring van PWC te kunnen overleggen en daarna een eventuele correctie
(opwaarts of neerwaarts) maken. Is dit een verzoek waar het Ministerie mee zou kunnen
instemmen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
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Nobian 

Genera! Counsel I Advocaat 

M: +3Hlp.1.2.e ! 

Van Asch van Wijckstraat 53 1 3811 LP Amersfoort 

PO Box 2089 1 3800 CB Amersfoort 

The Netherlands 

www.nobian.com 
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Aan 

Ministerie van Economische zaken 
.1.2.e 

Co.r:;_ ·-. 5. 1.2. e
-lf--l-l'i1il.Al::ZO Sal t and. Basïc 

Chemicals Nederland B .·V. 
t. a. v.5.1.2.e
Postbus 25 

/1 , · < �5 .1 .2 .e 
c_p?u:-

{ o� br- i99'Sl 7550 GC HENGELO 

t � \ei0i f. 

· Ç; e,l � i� 1.2.e
Datum Uw kenmerk Ons kenmerk .1.2.e 

·O 6.MRT 19 89 · Mnd/5341J E/EAM/89004315 .2.e 1), J 

C'tJ�
J)__

• s" i)�� wo-1�1--4Onderworp 

Exploitati� overeenkomst 
/"J , _ � 8i.ll"cl� f). i.-i.v � -o 

. (__,,orU . Ij·. f v ri-�ö
� 

• 
Hierbij doe ik u. toekomen een door de minister getekend·exemplaar van _r.r.2. 1'2/ 
de ovel'eenkomst tot wijziging van de op. 13 juli 1918 gèsloten, nadien J:75 1 2'op 14 september 1954 gewijzigde exploitatie overeenkomst, op grond (;r1{ � • . . e 

·waarvan het aan de St�at verschuldigde winstaandeel met ingang van 
(]">-' 1 januari 1984 op een andere wijzé dan voorheen wor�t berekend. 

---rniv . Conform telefonische afspraak moge ik u verzoeken uw paraaf voor �\�v· 
ak�oord te plaatsen bij de onder artikel 5à genoe�e concessie w�erselo 
en een kopie daarvan mij toe te. zenden,. 

5.1.2.e 
•directie Algemeen Energie"bele1.d en Mijnwezen,
hpofda!deling Mijn;ezen

Doorkiesnummer 

or-itv. 

dat. 

801Gokedrts 

Bezuidenhoutseweg 6 {070) 79 71· 40 

Hoofdkantoor 

Betuldenhoutsawog 30· 

Pootbu$ 20101 

2600 EC 'c"Gravenhage 
Telofoon 070 798911 

Telefax 070 4740&1 

Vorxorko bi/ beantwoording van dau brief ons lrenmtrk. ce varme/den 

. ,-,-..---:..-.-• ......-. 
:.�-::. ;' ·: 

7 M�.î 1989

" ' 

CE!tt:RML J\RC\ln:F 

Telofox 

'(070) 79 63 58 

Telex 31099 ooia nl 
Telogr,madru oC'La gv 

pü. 

v 
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(weersel.o 

OVEREENKOMST 

De Staat der Nederlanden, te·dezen vertegenwoordigd ,door de Minister 
i 

, 

va� Ecop.omische Zaken, hierna �e 'noemen "de St-aat" ,· 
e·n de besloterr vennootschap met b�perkte aansprakelijkheid "AKZO 

Salt and Basic Chemicals Nederland B,V," rechtsopvolger: van de. . . 
naamloze vennootschap !'Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie", 

gevestigd te Hengelo, hierná te noemen "de vennootséhap", 

Overwegende, dat b_ij Wet van 7 juli 1988; ·stb 372 aan de minister 

van Economische Zaken Ónder meer machtiging is verleend met 

terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1984 een overeenkomst tot 

wijziging van de op 13 juli 1918 tussen de Staat en genoemde 

vennootschap gesloten, op 14 september 1954 gewiJzigde exploitatie 

overeenkomst aan te gaan, ten einde.de op basis van deze overeenkomst 

aan de Staat toekomende bedragen op een'eenvoudiger wijze te kunnèn 

berekenen; 

verklaren te zijn overeengekomen: 

Artikel X 

Artikel 5a van de op 13 juli' 1918 tu.sseri de Staat en de N, V. 

Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie gesloten, op 14 september 

1954 gewijzigde exploitatie-overeenkomst wordt vervangen i:ioor:· 

A�tikel .Sa 

l. De vennootschap is jaarlijks aan de Staat een bedrag vefsch�l� .,

digd, berekend naar de hóeveeiheid in he� voórafgaanäè_k�'i::�fi��fikar..,-_;;:::i::L·;· ·'· 
• • : ... • • •• • :�· • t ••• ,. • .,. ��.

. 
• ' •• •• i�;•:.\ . 

S:an derden afgezet, dan wel in eigen bedrij :È v�rbrl;likt �·�e�nz<;>uf: ,:;·t ,._ :, •:: •:-'· ... -., _: :'' : •_
.,:"}', ,

• . 
·�.-. ·_, ·:• .,:;_,. J , ... : {;'t. .. t-... i� ... :•:,\ 't[_·,\t.'.. •,\ . f-i�.· 

voorzover gewonnen op basis van haar winningsrîiohtén.' öp."básiii vàn'. dë' :,_,·: ,:-� _,:'.· -�: ', ,· . .':\!!'.'_ 
• ; • ,.; 

1' ·, 
.-: .. .  ,:,• : ... ��.-� -�_: ���::-:i: .. :-.:::? .... '

?

'::•� �-:·\::/�\�" �-·:; ·. ·;t ... �f � concessies ·Buurse, Twente-RiJn,f Adolf van Nassa� .. �n u1t�reia1:-1g '. :· "'::·�(:-Y' "·' �:?-'.,:;·;�,!':
Adolf van Nassau, waarbij �nde{ steenzout wórdt ;orStS�� 

;•�t.�:tf�;\I[;i{,�jii 
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een natriumchloridegehalte van tenminste 97%, dan wel verzadigd 

·pekel.

2. Het in het eerste lid öedoelde bedrag wordt vastgesteld als

volgt:

itl] 
110 

waarin: 

x •f 0,71 per 1000 kg gewonnen en aan derden 
afgezet,dan wel in eigen bedrijf 
verbruikt steenzout 

,!, • 

a aan�eeft het laatstelijk voor het einde van het betrokken 

kalenderjaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende 

en �n het "Statistisch bulletin van het Cei:itraai Bureau voor de 

Statistiek" gepubliceerde index-cijfer van de regelingslonen per 

week en per maand van volwassen werknemers (totaal, inclusief 

spaa�loon, vakantietoeslag en bijzondere uitkeringen) en op basis 

vàn een index-cijfer voor het jaar 1980 van 100, en waárin 

110 aangeeft het index-cijfer per 1-1-1984 

3. Indien het Gentra�l Bureau voor de Statistiek er tussentijds toe

overgaat een later basisjaar dan 1980 aan te houden zal voor de

toepassing van het tweede lid het index-cijfer 110 overeen

komstig en conform de aanbeveling van de Directeur-Genèraal voor

de Statistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, worden

omgerekend.

Artikel Sb 

l, Binnen drie maanden na het einde _vap _een kalenderjaar zendt dè 

vennootschap aan de Minister een op dat jaar öetrek1i:ing hebbè�'aè 
\, ·. 

opgave van: 

de gewonnen en aan d-erden afgezette dan wel in .eigén b�ärijt:" ·-: 

verbruikte hoeveelheid steenzout 

.l!.' 

! 
l 
f 

l 
[ 

[: 

l. 

. r 

!
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- h:t bedrag, dat de·vennootschap naar haar oordeel ingevolge

artikel Sa verschuldigd zal zijn . 

2. De in het eerste lid bedoelde opgave dient door een externe

accountant te zijn voorzien.,van een verklaring dat hij de

opgegeven hoeveelb,eden heeft gecontroleerd en. juist heeft;

� bevonden. 

1;\rtikel Se 

Een op grond van een ingezonden opgave ingevolge artikel Sb, eerste 

lid, te betalen ��drag is verschuldigd nadat na het eind� van het 

�etrokken kalenderjaar drie maanden zijn verlopen en moet worden 

vo�daan binnen drie weken nadat dit beqrag verschuldigd is geworden. 

Artik'?l 5d. 

1. De Minister stelt na ontvangst van de in artikel Sb, eerste lid,

bed0elde opgav� het verschuldigde bedrag definitief vast.

2, Hij deelt dit bedrag aan de vennootschap bij' aangetekende brief 

mede en, indien ee� definitief v�stgesteld bedrag hog�r is 

dan dat, wat op· grond van de ingezonden opgave verschuldigd 

is, met opgaaf Vàn 1edenen. 

Artike.l 5e 

Het definitief als verschuldigd vastgestelde bedfag i� -onder aftrek 

ván het reeds- ·bètaálde;- verscnu-:J,digd met in.gang van de dag na die
> 

wäa,rop a:an tl.e vennoot�chap dit b�drag.. is meilegedeeld en m0-et binnen 

drié_ W!=-k��. na 'die dag worden :voldaan. Indien r·eeds meer is betaald 

dan het de�initief vastg�stelde bedrag: wordt het vêrscnil·zo 

spóedig' �_ogelijk terugbetàald, 
. � 
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Artikel Sf 

1. De vennootschap is verplicht in haar .administratie aantekening

te houdèn van de totale aan derden afgezette, dan·wel in eigen:

be,d;ijf verbruikte hoeveelheid ge;wonnen steenzo�t waarover

ingevolgè artikèl Sa, eerste lid, een afdracht verschuldigd .is,

z .. De vennootschap is verplicht binnen een maand na het einde van 

ieder kwartaal en van ie.der kalenderjaar aan de Inspecteur

Generaal der Mijnen te zenden een uittreksel van de totalen der 

gedurende het betrokken k�,tai:taal ondersch"eidenl.ijk het betrokken

jaar in het eerste lid bedoelde boekingen, 

3, 

1. 

Ter staving van de juistheid en volledigheid van het in het 

tweede lid bedoelde per kwartaal onderscheidenlijk, per jaar te 

zenden uittreksel ·is de vennootschap voo�ts verplicht volgens 

methoden, welke bij _een modern en goed gevoerd bedrijf algemeen 

gebruikelijk z�jn en met inachtneming van de door de Minister te 

geven aanwijzingen te meten en regelmatig in een register in te 

schrijven de hoeveelheden produkten die zij met gebruikmaking van 

haar vergunning hee"ft gewonnen, àlsmede die zij ui-t het 

vergunnïngsgebied heeft afgeyoerd: Bovendien alle zodanige 

gegev.ens te verschaffen als ter controle nodig zullen blijkèn en 

aan de Inspecteur-Generaal der Mijnen en door he� aangewezen 

personen, zomede aan de door de .Minister aange·wezen andere

ambtenaren, accountants of andere deskundigen tót dàt doel 

inzage te verstrekRen in 4e in het.eerste lid bedoelde 

'administratie en andere-boeken en beschéiden, 

Artikel Sg 

op 1 januari 1984, zullen partijen met elkaar 

. ' 

,· 

· 1 

\· 

l 
! 

· . .. 
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om een voor beiden. aanvaardbare wijze van vaststelling van de 

aan de Staat toekomentle bedragen overeen te komen, welke passend 

"i§ voor de nieuwe $ituatie en waarbij zoveel mogelijk recht 

wordt gedaan aan de grondslagen van de oorspronkelijke 

exploitatie-ov�reenkomst, zoals deze op op 14 september 1954 

gewijzigd werd, 

ln elk geval zullen partijen met elkaar in overleg treden: 

a. indien in twee achtereenvolgende kalenderjaren ·de hoeveelheden

steenzout waarover ingevolge artikel Sa, eerste lid > een

afdracht verschuldigd is, gemiddeld 50% of meer afwijken van de

gemiddeidé hoeveelheden in de vijf jaren, voorafgaande aan.de

inwerkingtr.eding van de in artik.el Sa tot met Sf opgenomen·

bepalingen, dan wel

b. indien in drie achtereenvolgende kalenderjaren de hoeveelheden

steenzout �aarover ingevolge artikel Sa, eerste .lid, een

afdracht verschuldigd is, gemiddeld 25% of meer afwij°ken van

de gemidd�lde hoeveelheden in de vijf jaren, vootfgaande aan de

inwerkingtreding van de in artikel Sa tot en met 5f opgenomen

bepalingen, dan wel

·c, ·indie� de vennootschap met gebruikmakïng van het ontgihnings

recht of de concessies overg.aat tot winning van delfs'toffen van 

een andere kwaliteit dan steenzout, dan wel 

d. 

e, 

indien dé vennootschap overgaat tot w�nning van zout met 

in hoofdzaak een ander doel dan afzet van dat zout, dan wel, 

6vergaat tot enig ander gebruik van de zoutvoorkomens, dàn W�l, 

indien een "recht op de mijnen" overeènkomstig de regeling als 

was opge�omen in de ingetr9kken wet ..van 26 maart 1920 (Stb, 

157·) voor zout en daarmee samenhangénde delfstoffen, in welke

vorm dan ook; •mocht worden ingevoerd. .. ·�: 
l .. : • 

. .. :� :�: 
... , :..\ 

2. lndien een van beide partijen ·voorziet dat èen �ntwikkeling ,a·1� · ,'?; .. . ' ' · .. ;;.};

::

d

::::r�:r::; :::::::
n

:: :!::�
c
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ordoen , zal Oei>'pártîj'
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Artikel II 

D�ze overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag .van haar 

ondertekenïng en werkt terug oot 1 januari 1984, met dien verstande 

dat artik�l Sa van de tussen äe Staat·e� de N.V. Nederlandsche 

Zoutindustrié 9p 13 juli 1918 gesloten en op 14 september 1954 

gewijzigde exploitatie-overeenkomst van toepassing blijft op 

-i;esultaten verkregen over boekjaren gelegen voor ·l januari 1984, 
�

Hengelo, 18 januari 1989 

AlCZO Salt and Basic 

Chemicals Nederland B.V. 
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Van:
Aan: " )"
Cc:
Onderwerp: RE: Berekening afdracht Cijns
Bijlagen: image001.jpg

Geachte ,

Heeft al aandacht kunnen besteden aan een nieuw voorstel voor de berekening van het
tarief voor de af te dragen cijns?

Met vriendelijke groet/Kind regards,

Nedmag Industries
Mining & Manufacturing B.V.

T +31 598 

M +31 6 

E @Nedmag.nl

W www.nedmag.com
This message (including any attachments) is confidential and may be privileged. If you have received it by
mistake please notify the sender by return e-mail and delete this message from your system.

P Before printing, think about the environment
Van: @minez.nl] 
Verzonden: donderdag 6 augustus 2015 13:52
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Berekening afdracht Cijns

Beste 

Dank voor uw e-mail.

Na vandaag ben ik vier weken met vakantie, maar daarna kom ik erop terug, alsmede op de vaststelling van de
afdrachten over vorige jaren.

Met vriendelijke groet,

..............................................................................
Directie Energiemarkt
Directoraat-Generaal Energie, Telecom en Mededinging
Ministerie van Economische Zaken
..............................................................................
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T (+31) 70 - 379
F (+31) 70 - 379 

@minez.nl

Van: @Nedmag.nl] 
Verzonden: dinsdag 14 juli 2015 14:32
Aan: )
CC: 
Onderwerp: Berekening afdracht Cijns

Geachte  

Sinds 2004 vindt de berekening van de af te dragen cijns plaats op basis van de formule p *
(0,5+0,5 * (a/b)) * q. Hierin is p het tarief voor basisjaar 2004 (0,42), b het indexcijfer der
lonen op 31 december 2003 (111,9), a het indexcijfer der lonen van het jaar waarin
winning heeft plaatsgevonden en q de hoeveelheid gewonnen magnesiumzouten.
Voor factor a heb ik steeds de statistiek “CAO-lonen, contractuele kosten en arbeidsduur”
gebruikt (onderwerp “cao-lonen per uur incl. bijz. beloningen” voor “Totaal CAO-
sectoren”) waarin het jaar 2000 gelijk werd gesteld aan 100.
Sinds december 2014 wordt deze statistiek niet meer bijgehouden met 2000=100 maar
met 2010=100 waardoor de huidige formule niet meer toepasbaar is.

Kunt u een voorstel geven voor een nieuwe formule?

Met vriendelijke groet/Kind regards,

Nedmag Industries
Mining & Manufacturing B.V.

T +31 598 

M +31 6 

E @Nedmag.nl

W www.nedmag.com
This message (including any attachments) is confidential and may be privileged. If you have received it by
mistake please notify the sender by return e-mail and delete this message from your system.

P Before printing, think about the environment

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
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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.



Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
T.a.v. 
Postbus 20401
2500 EK  DEN HAAG

Veendam, 28 juni 2021 

Ons kenmerk : FBP – 2021.003 
Uw kenmerk : DGKE-WO / 21166447 
Telefoon : 0598 - 651278 
Betreft : Vaststelling afdrachten 2014-2020 

Geachte  meneer 

In uw brief met bovenstaand kenmerk bevestigt u de afdrachten van 2010 tot en met 2017 waarvoor 
mijn dank. 
Daarnaast doet u een voorstel voor de nieuw te hanteren index ter vervanging van de index die in de 
overeenkomst wordt genoemd (indexcijfer der lonen per 31-12-2003 = 111,9). 
U stelt voor om het indexcijfer der lonen (31-12-2010 = 100) te gebruiken. 
Voor de afdrachten van jaren 2014, 2015, 2016 en 2017 heb ik een inschatting gebruikt van de index. 
Dat heeft geresulteerd in de afdrachten zoals u ze in uw brief heeft vastgesteld.  
Als ik de afdrachten over diezelfde jaren bereken met de door u voorgestelde index, kom ik op 
onderstaande bedragen uit: 

p = tarief ultimo 2010 (0,42*(0,5+0,5*(127,3/111,9)) 
a = indexcijfer der lonen per 31-12-20xx volgens de tabel op de volgende pagina 
b = indexcijfer der lonen per 31-12-2010  
q = gewonnen hoeveelheid  

Berekening volgens uw voorstel:
Tarief Afdracht

p a b p*(0,5+0,5*(a/b)) q tarief *q

2014 0,45 105,0 100,0 0,4601 256.255 117.909

2015 0,45 106,6 100,0 0,4637 263.049 121.980

2016 0,45 108,4 100,0 0,4678 268.107 125.408

2017 0,45 110,0 100,0 0,4713 284.521 134.108

499.405

5.1.2.e
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Het totaal bedrag ad. €499.405 is €87 hoger dan wat er daadwerkelijk is afgedragen. Wat mij betreft 
een te verwaarlozen verschil maar indien u dit wenst, kan ik het verschil overmaken. 

Voor jaren 2018, 2019 en 2020 kom ik op de volgende af te dragen bedragen: 

Indien u zich kunt vinden in deze berekening en u de gewonnen hoeveelheid over 2020 kunt 
vaststellen, verzoek ik u mij dit te bevestigen. Tevens vraag ik u om in de bevestigingsbrief de IBAN 
en de tenaamstelling behorend bij die IBAN te vermelden zodat ik zeker weet dat ik het bedrag naar 
de juiste rekening overmaak. 
Na ontvangst van uw bevestiging zal ik zorgdragen voor een spoedige overmaking van het 
verschuldigde bedrag. 

Graag verneem ik uw reactie. 

Hoogachtend, 

Nedmag  B.V. 

Berekening volgens uw voorstel:
Tarief Afdracht

p a b p*(0,5+0,5*(a/b)) q tarief *q

2018 0,45 112,4 100,0 0,4767 350.516 167.102

2019 0,45 115,6 100,0 0,4839 291.769 141.191

2020 0,45 118,7 100,0 0,4909 242.834 119.201

427.494

5.1.2.e



Van: 
Verzonden: woensdag 18 mei 2022 13:43 
Aan: 
Onderwerp: RE: Afdrachten Nedmag concessie Veendam 

Hi 

De afdracht van Frisia is binnen en geboekt op het juiste instrument; je kan de ontvangstbrief dus 

versturen! 
Heb je verder al iets gehoord van Nedmag of Nobian? En is je MT-lid akkoord met het voorstel van 
Nobian voor de uitstel van controle? 

Ook nog even een checkvraag voor mijn eigen beeld: onder welke directie val jij/de zoutwinning nu na 
de reorganisatie? 

Groeten, 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: vrijdag 13 mei 2022 13:17 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Afdrachten Nedmag concessie Veendam 

Hi 

Geen enkel probleem, hopelijk heb je een aantal fijne dagen verlof gehad. Ik heb Zowel Nobian als 

Nedmag inmiddels geïnformeerd over het proces en de te volgen stappen. Zodra ik een brief van hen 
ontvang, stuur ik die naar je door. 

Groet, 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: vrijdag 13 mei 2022 10:13 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Afdrachten Nedmag concessie Veendam 

Hi 

Excuus voor mijn verlate antwoord; ik ben in de afgelopen weken een aantal dagen met verlof geweest 
en ben nog door mijn mail aan het werken. 

Ik ga voor Frisia de aangepaste getekende brief doorzetten naar het FDA zodat zij de boeking kunnen 

matchen. Ik zal er ook naar uitkijken of de afdracht weer geboekt is en dit jou laten weten zodat je de 
ontvangstbrief kan versturen. Voor Nobian is het de bedoeling dat zij inderdaad ook een 
officiële/formele brief hierover sturen. 

De overboekingen voor Nedmag mag in 1 keer; zorg wel dat er goed wordt vermeld in de 
betalingsomschrijving en de brief dat het voor de jaren 2018-2021 betreft zodat we dit in de 

administratie weer terug kunnen vinden mocht dat nodig zijn. 

Groeten, 
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Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 11 mei 2022 15:33 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Afdrachten Nedmag concessie Veendam 

Hi 

Ik vroeg mij even af of je al naar onderstaande vraag hebt kunnen kijken? Dan kan ik namelijk 
Nedmag hier over gaan informeren en kunnen we de afdrachten van de afgelopen jaren in orde gaan 
maken. 

Alvast bedankt! 

Van: )  
Verzonden: donderdag 28 april 2022 11:18 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Afdrachten Nedmag concessie Veendam 

Hi 

Rondom Nedmag heb ik inmiddels ook meer duidelijkheid gekregen tav hun afdrachten over de 
afgelopen jaren. Zie hiervoor onderstaande email en bijgevoegde documenten. Ik ga hen verzoeken 

om de bedragen voor 2018 en 2019 over te maken als definitief vastgestelde afdracht en voor 2020 en 
2021 een voorlopige afdracht te doen, die ik dan vervolgens door TNO-AGE zal laten controleren op de 
hoeveelheid gewonnen zout. Kan Nedmag het totaalbedrag in één keer overmaken als ik hen vraag om 

hier ons eerst formeel over te berichten? Of moeten dit vier verschillende overboekingen zijn per jaar? 

Alvast bedankt! 

Van: @Nedmag.nl> 
Verzonden: woensdag 20 april 2022 14:29 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Afdrachten Nedmag concessie Veendam 

---------------------------------------------------- 

Let op, in deze e-mail verzonden door @nedmag.nl, zijn één of meerdere verdachte links 
gevonden die uit voorzorg aangepast zijn, zodat deze opnieuw gecontroleerd worden bij het aanklikken. 
Links kunnen misbruikt worden om malware op uw systeem te installeren. Klik alleen op nog aanwezige 
links als de e-mail afkomstig is van een door u vertrouwde afzender. 

Indien dit niet het geval is dient u deze e-mail direct te verwijderen. 

DICTU Servicedesk 

----------------------------------------------------  

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



Ik kan u het zoekwerk naar de afdrachten over de jaren 2018 en later besparen door te melden dat er 
over die jaren geen afdrachten hebben plaatsgevonden. 
Op 14 juli 2015 heb ik meneer .1.2.e een mail gestuurd met een vraag over de te gebruiken
formule (zie bijlage). Na diverse keren aandringen en desondanks jaren wachten heb ik in 2021 een 
voorstel gekregen voor de nieuwe formule. Op 28 juni 2021 heb ik een brief gestuurd aan dhr.f.12.5 met 
het verzoek te bevestigen dat hij accoord is met de berekening van de afdracht (zie bijgaande brief). 
Wederom heb ik daar tot op heden geen antwoord op ontvangen zodat de afdracht niet plaats heeft 
gevonden. 

Het zou fantastisch zijn als u dit dossier op kunt pakken en we eindelijk over kunnen gaan tot de afdracht 
van de verschuldigde bedragen. 

Ik zie uw reactie gaarne tegemoet. 

Met vriendelijke groet/Kind regards,
.1.2.e 

111 
NEDMAG 
NEDMAG B.V. 

M +316 14497939 
E 5.1.2.e @Nedmag.nl
W http://secure-web.cisco.com ���-------------------------------------

.1.2.e 
This message and any attachments are private and confidential. lf you have received this message in error, please notify us and remove it from your system. 

Van: ... e @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 20 april 2022 13:48

Aan: 5:1.2.e @Nedmag.nl> 
Onderwerp: Afdrachten Nedmag concessie Veendam 

CAUTION! External email. Do not open attachments or click links, unless this email comes from a known sender and 
ou know the content is safe. 

Geachte . 'f2.e
________ .... 

Allereerst wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is .1.2.e en ik ben sinds vorig jaar 
werkzaam bij het cluster Mijnbouwbeleid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ik heb 
de werkzaamheden overgenomen van• .1.2.e die sinds vorig jaar zomer met pensioen is en 
met wie u eerder in contact bent geweest over de vaststelling van de afdrachten van Nedmag over de 
jaren 2010 t/m 2019 (zie bijgevoegd). 



Uit deze eerdere correspondentie van juni 2021 heb ik op kunnen maken dat de afdrachten over de 
jaren 2010 t/m 2017 door het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat zijn ontvangen. Tevens 

maak ik op uit de correspondentie dat de gerapporteerde geproduceerde volumes over 2018 en 2019 
van respectievelijk 350.516 mt en 291.769 mt zijn gecontroleerd door TNO-AGE en binnen de marges 
blijven van de aan TNO-AGE gerapporteerde hoeveelheden, waarmee deze volumes ook zijn 

vastgesteld voor die jaren. Echter, is op dat moment tevens geconstateerd door mijn vorige collega 
dat er op moment van schrijven nog geen opgaves noch betalingen zijn gedaan van de verschuldigde 
afdrachten. 

Hiertoe heb ik contact gezocht met onze financiële afdeling met het verzoek of zij mij aan konden 
geven of voor de jaren 2018, 2019 en 2020 er betalingen van Nedmag aan het Ministerie van 
Economische Zaken & Klimaat zijn te herleiden. Helaas moesten zij mij informeren dat zij dergelijke 

betalingen niet in de boeken hebben kunnen herleiden. Ik vroeg mij daarom af of u, mits deze 
betalingen gedaan zijn door Nedmag, aan zou kunnen geven wanneer deze bedragen zijn overgeboekt 
en om welke bedragen het vervolgens zou gaan. Dit zou namelijk het zoekproces voor ons 

vergemakkelijken. Mochten de betalingen tot nu toe zijn uitgebleven, dan verneem ik dat ook graag 
zodat we hier dan een passende oplossing voor kunnen vinden. 

Daarnaast hebben wij, naar mijn weten, ook nog geen voorlopige afdracht over het jaar 2021 van u 
ontvangen, dus deze zie ik ook graag tegemoet. 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze email, dan hoor ik dat natuurlijk graag. 

Met vriendelijke groet, 

Senior Beleidsmedewerker

.......................................... 

Directie Transitie Diepe Ondergrond
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

.......................................... 

T 070 379  
M 06 

@minezk.nl 

www.rijksoverheid.nl/ezk 

.......................................... 

Werkzaam op dinsdag t/m vrijdag

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e



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.  



Van: @Nedmag.nl> 
Verzonden: dinsdag 28 juni 2022 07:59 
Aan: 
Onderwerp: RE: Afdrachten Nedmag concessie Veendam 

---------------------------------------------------- 

Let op, in deze e-mail verzonden door @nedmag.nl, zijn één of meerdere verdachte links 
gevonden die uit voorzorg aangepast zijn, zodat deze opnieuw gecontroleerd worden bij het aanklikken. 
Links kunnen misbruikt worden om malware op uw systeem te installeren. Klik alleen op nog aanwezige 
links als de e-mail afkomstig is van een door u vertrouwde afzender. 

Indien dit niet het geval is dient u deze e-mail direct te verwijderen. 

DICTU Servicedesk 

---------------------------------------------------- 
Beste  

Je kunt deze mail als officieel schrijven beschouwen. 

Met vriendelijke groet/Kind regards, 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 22 juni 2022 12:12 
Aan: @Nedmag.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Afdrachten Nedmag concessie Veendam 

CAUTION! External email. Do not open attachments or click links, unless this email comes from a known sender and 
you know the content is safe. 

Beste 

Hartelijk dank voor de aankondiging dat deze week het totaalbedrag overgemaakt zal worden. Ten 
behoeve van de administratie van de financiële afdeling, ontvangen we echter graag in een officiële 
(digitale) brief de vermelding hiervan zodat dit door de financiële afdeling ook de betaling bij de boeking 
kan matchen. 

Ik zie deze brief graag tegemoet. 

Als u hier verdere vragen over heeft, dan hoor ik dat natuurlijk graag. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

7



Senior Beleidsmedewerker 

.......................................... 

Directie Transitie Diepe Ondergrond 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

.......................................... 

T 070 379 
M 06 

@minezk.nl 

www.rijksoverheid.nl/ezk 

.......................................... 

Werkzaam op dinsdag t/m vrijdag 

Van: @Nedmag.nl> 
Verzonden: vrijdag 17 juni 2022 13:12 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Afdrachten Nedmag concessie Veendam 

---------------------------------------------------- 

Let op, in deze e-mail verzonden door @nedmag.nl, zijn één of meerdere verdachte links 
gevonden die uit voorzorg aangepast zijn, zodat deze opnieuw gecontroleerd worden bij het aanklikken. 
Links kunnen misbruikt worden om malware op uw systeem te installeren. Klik alleen op nog aanwezige 
links als de e-mail afkomstig is van een door u vertrouwde afzender. 

Indien dit niet het geval is dient u deze e-mail direct te verwijderen. 

DICTU Servicedesk 

---------------------------------------------------- 
Beste  

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



Komende week zullen wij de verschuldigde cijns over 2018, 2019, 2020 en 2021 overmaken. Het 

totaalbedrag - €542.887 - is als volgt opgebouwd: 

2018 167.102 

2019 141.191 

2020 119.201 

2021 115.393 

Het bedrag over 2021 is de voorlopige berekening aangezien TNO het volume (232.630mt) nog moet 

bevestigen. 

Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag. 

Al vast een fijn weekend gewenst. 

Met vriendelijke groet/Kind regards, 

111 
NEDMAG 
NEDMAG B.V. 

W http://secure-web.cisco.com/1n35nlpluyYxONt_6T-

5.1.2.e 
5.1.2.e 

This message and any attachments are private and confidential. lf you have received this message in error, please notify us and remove it from your system. 

Van: ... e @minezk.nl> 

Verzonden: vrijdag 3 juni 2022 11:16 

Aan: 5:1.2.e @Nedmag.nl> 

Onderwerp: RE: Afdrachten Nedmag concessie Veendam

CAUTION! External email. Do not open attachments or click links, unless this email comes from a known sender and 

ou know the content is safe. 

Geachte 5.1.2.e 
--------

Een aantal weken geleden heb ik u onderstaand bericht doen toekomen. Ik wilde even bij u nagaan of dit 

inmiddels voldoende duidelijkheid heeft geschapen en of wij daarmee dan ook spoedig de afdrachten 

voor de jaren 2018 tot en met 2021 tegemoet kunnen zien? 

Ik verneem graag van u. 

Met vriendelijke groet, 



Senior Beleidsmedewerker 

.......................................... 

Directie Transitie Diepe Ondergrond 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

.......................................... 

T 070 379 
M 06 

@minezk.nl 

www.rijksoverheid.nl/ezk 

.......................................... 

Werkzaam op dinsdag t/m vrijdag 

Van: 
Verzonden: vrijdag 13 mei 2022 11:02 
Aan: @Nedmag.nl> 
Onderwerp: RE: Afdrachten Nedmag concessie Veendam 

Beste 

Als toevoeging hierop heb ik zojuist ook nog meegekregen dat er zorg voor gedragen moet worden dat 
er goed wordt vermeld in de betalingsomschrijving en de brief dat het voor de jaren 2018-2021 betreft 
zodat men dit in de administratie weer terug kan vinden, mocht dat nodig zijn. 

Bij voorbaat dank. 

Met vriendelijke groet, 

Senior Beleidsmedewerker 

.......................................... 

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



Directie Transitie Diepe Ondergrond 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

.......................................... 

T 070 379 
M 06 

@minezk.nl 

www.rijksoverheid.nl/ezk 

.......................................... 

Werkzaam op dinsdag t/m vrijdag 

Van: 
Verzonden: vrijdag 13 mei 2022 10:53 
Aan: @Nedmag.nl> 
Onderwerp: RE: Afdrachten Nedmag concessie Veendam 

Geachte , 

Ik heb inmiddels een akkoord ontvangen op de berekening zoals door u verzocht in de brief van 28 juni. 
Dit betekent dat voor de jaren 2018 en 2019 de bedragen kunnen worden voldaan als definitieve 
afdracht, aangezien hier de hoeveelheden gewonnen zout al in een eerder stadium zijn gecontroleerd 
door TNO-AGE zoals ook is vermeld in de brief van 24 juni die is verstuurd door mijn voorganger. Voor de 
jaren 2020 en 2021 wil ik u verzoeken om op basis van een door uzelf op te stellen voorlopige afdracht 
(aan de hand van de bij u bekende hoeveelheden gewonnen zout) ook het verschuldigde bedrag dat uit 
die berekeningen komt, over te maken. Wij zullen naar aanleiding van die voorlopige afdrachten 
vervolgens TNO-AGE om advies vragen om vervolgens ook de definitieve afdracht vast te kunnen stellen. 

Zojuist heb ik van onze financiële afdeling vernomen dat het totale bedrag in één keer overgemaakt kan 
worden. Het rekeningnummer waar het bedrag naar overgemaakt kan worden is NL07INGB0705001229 
t.n.v. het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zou u ons per (digitale) brief kunnen informeren
over de door u opgestelde voorlopige afdracht van 2020 en 2021 en het bedrag dat u overmaakt (met
daarin de uitsplitsing van de bedragen over de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021)? Dit zodat wij hier ook
onze financiële afdeling kunnen berichten over de herkomst van deze overboeking.

Ook kan ik vermelden dat het bedrag van €87 waar u ook naar vermeld in uw brief van 24 juni niet 
alsnog hoeft te worden voldaan. 

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben of er zaken onduidelijk zijn, schroomt u dan 
niet om contact met mij op te nemen. 

Met vriendelijke groet, 

Senior Beleidsmedewerker 

.......................................... 

Directie Transitie Diepe Ondergrond 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

.......................................... 

T 070 379 
M 06

@minezk.nl 

www.rijksoverheid.nl/ezk 

.......................................... 

Werkzaam op dinsdag t/m vrijdag 

Van: 
Verzonden: woensdag 20 april 2022 14:57 
Aan: @Nedmag.nl> 
Onderwerp: RE: Afdrachten Nedmag concessie Veendam 

Geachte 

Hartelijk dank voor uw snelle reactie. Ik zal dit verder oppakken en zo spoedig mogelijk terugkomen op 
uw vraag ten aanzien van de berekening zoals gesteld in de brief die u op 28 juni 2021 aan de heer  
heeft gestuurd. 

Zodra ik daar duidelijkheid over heb, kunnen we dan ook zorgdragen voor verdere afhandeling van de 
verschuldigde bedragen alsmede de voorlopige beschikking over 2021. 

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1 2.e



Mocht u in de tussentijd nog vragen hebben, dan weet u mij in ieder geval te vinden. 

Met vriendelijke groet, 

Senior Beleidsmedewerker 

.......................................... 

Directie Transitie Diepe Ondergrond 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

.......................................... 

T 070 379 
M 06

m.g.hendrickx@minezk.nl

www.rijksoverheid.nl/ezk 

.......................................... 

Werkzaam op dinsdag t/m vrijdag 

Van: @Nedmag.nl> 
Verzonden: woensdag 20 april 2022 14:29 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Afdrachten Nedmag concessie Veendam 

---------------------------------------------------- 

Let op, in deze e-mail verzonden door @nedmag.nl, zijn één of meerdere verdachte links 
gevonden die uit voorzorg aangepast zijn, zodat deze opnieuw gecontroleerd worden bij het aanklikken. 
Links kunnen misbruikt worden om malware op uw systeem te installeren. Klik alleen op nog aanwezige 
links als de e-mail afkomstig is van een door u vertrouwde afzender. 

Indien dit niet het geval is dient u deze e-mail direct te verwijderen. 

DICTU Servicedesk 

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



Geachte meneer .1.2.e 

Ik kan u het zoekwerk naar de afdrachten over de jaren 2018 en later besparen door te melden dat er 
over die jaren geen afdrachten hebben plaatsgevonden. 
Op 14 juli 2015 heb ik ... e een mail gestuurd met een vraag over de te gebruiken 
formule (zie bijlage). Na diverse keren aandringen en desondanks jaren wachten heb ik in 2021 een 
voorstel gekregen voor de nieuwe formule. Op 28 juni 2021 heb ik een brief gestuurd aan dhr.fiij met 
het verzoek te bevestigen dat hij accoord is met de berekening van de afdracht (zie bijgaande brief). 
Wederom heb ik daar tot op heden geen antwoord op ontvangen zodat de afdracht niet plaats heeft 
gevonden. 

Het zou fantastisch zijn als u dit dossier op kunt pakken en we eindelijk over kunnen gaan tot de afdracht 
van de verschuldigde bedragen. 

Ik zie uw reactie gaarne tegemoet. 

Met vriendelijke groet/Kind regards, 

.1.2.e 

111 
NEDMAG 
NEDMAG B.V. 

M +316 .1.2.e 

E 5.1.2.e @Nedmag.nl 

W http://secure-

5.1.2.e 5.1.2.e 

This message and any attachments are private and confidential. lf you have received this message in error, please notify us and remove it from your system. 

Van: ... e @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 20 april 2022 13:48

Aan: 5.1.2.e @Nedmag.nl> 
Onderwerp: Afdrachten Nedmag concessie Veendam 

CAUTION! External email. Do not open attachments or click links, unless this email comes from a known sender and 
ou know the content is safe. 

Geachte 5.1.2.e 
--------

5.1.2 



Allereerst wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is  en ik ben sinds vorig jaar 
werkzaam bij het cluster Mijnbouwbeleid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ik heb 
de werkzaamheden overgenomen van  die sinds vorig jaar zomer met pensioen is en 
met wie u eerder in contact bent geweest over de vaststelling van de afdrachten van Nedmag over de 
jaren 2010 t/m 2019 (zie bijgevoegd).  

Uit deze eerdere correspondentie van juni 2021 heb ik op kunnen maken dat de 
afdrachten over de jaren 2010 t/m 2017 door het Ministerie van Economische Zaken & 
Klimaat zijn ontvangen. Tevens maak ik op uit de correspondentie dat de 
gerapporteerde geproduceerde volumes over 2018 en 2019 van respectievelijk 350.516 
mt en 291.769 mt zijn gecontroleerd door TNO-AGE en binnen de marges blijven van de 
aan TNO-AGE gerapporteerde hoeveelheden, waarmee deze volumes ook zijn 
vastgesteld voor die jaren. Echter, is op dat moment tevens geconstateerd door mijn 
vorige collega dat er op moment van schrijven nog geen opgaves noch betalingen zijn 
gedaan van de verschuldigde afdrachten. 

Hiertoe heb ik contact gezocht met onze financiële afdeling met het verzoek of zij mij 
aan konden geven of voor de jaren 2018, 2019 en 2020 er betalingen van Nedmag aan 
het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat zijn te herleiden. Helaas moesten zij 
mij informeren dat zij dergelijke betalingen niet in de boeken hebben kunnen herleiden. 
Ik vroeg mij daarom af of u, mits deze betalingen gedaan zijn door Nedmag, aan zou 
kunnen geven wanneer deze bedragen zijn overgeboekt en om welke bedragen het 
vervolgens zou gaan. Dit zou namelijk het zoekproces voor ons vergemakkelijken. 
Mochten de betalingen tot nu toe zijn uitgebleven, dan verneem ik dat ook graag zodat 
we hier dan een passende oplossing voor kunnen vinden. 

Daarnaast hebben wij, naar mijn weten, ook nog geen voorlopige afdracht over het jaar 
2021 van u ontvangen, dus deze zie ik ook graag tegemoet. 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze email, dan hoor ik dat natuurlijk graag. 

Met vriendelijke groet, 

Senior Beleidsmedewerker 

.......................................... 

Directie Transitie Diepe Ondergrond 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

.......................................... 

T 070 379 

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



M 06 

@minezk.nl 

www.rijksoverheid.nl/ezk 

.......................................... 

Werkzaam op dinsdag t/m vrijdag 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
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.  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
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.  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
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 

5.1.2.e

5.1.2.e



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.  




