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Betreft Verzoek lid Omtzigt regeling van werkzaamheden 2 juni 2015

Geachte Voorzitter,

Tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 2 juni jl. heeft het lid Omtzigt
enkele verzoeken gedaan aan de Nederlandse regering. In deze brief reageren wij
op zijn verzoeken.
Het lid Omtzigt heeft verzocht “alle documenten met het verkeer tussen de
Europese Commissie en de Nederlandse regering over de naheffing in het
voortraject, in het traject tussen 17 oktober en de betaaldatum, binnen een week
aan de Kamer te doen toekomen.” Tevens heeft hij verzocht om correspondentie
tussen Nederland en de Europese Commissie over de Eurowob en e-mailverkeer
van de minister-president. Tot slot is gevraagd wanneer de minister-president op
de hoogte was van de naheffing.
Het kabinet heeft eerder op vragen over correspondentie met de Europese
Commissie antwoord gegeven; dit standpunt is niet gewijzigd en daarom wordt
hiervoor verwezen naar de brieven van 10 april 2015 1 en van 19 maart 2015.2
De minister-president heeft zelf geen e-mails verstuurd over het onderwerp van de
naheffing. Wel heeft hij van zijn adviseurs enkele e-mails ontvangen over dit
onderwerp. Deze e-mails dateren alle van na de Europese Raad van 23 oktober
2014 en bevatten geen aanvulling op de reeds verstrekte informatie. Genoemde
mails lenen zich niet voor openbaarmaking om redenen genoemd in de brief van
10 april 2015, waaronder het belang van bescherming van persoonlijke
beleidsopvattingen in interne stukken (als bedoeld in artikel 11 van de Wob) en het
belang van bescherming van de betrekkingen van Nederland met andere staten en
internationale organisaties.
Tot slot is gevraagd wanneer de minister-president op de hoogte was. Hierover is
uw Kamer bij de beantwoording van de Kamervragen op 3 november 2014
uitgebreid geïnformeerd. Specifiek betreft het de beantwoording van de
1

Kamerstukken 34 023, nr. 9

2

Aanhangsel Handelingen, nr. 1630

Bijlagen
Beantwoording Kamervragen

Kamervragen 61 tot en met 66 en 71; de beantwoording van deze Kamervragen is
als bijlage toegevoegd.

Hoogachtend,
De minister van Buitenlandse Zaken,

De minister van Financiën,

Bert Koenders

J.R.V.A Dijsselbloem
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Bijlage: Beantwoording Kamervragen 61 tot en met 66 en 71 (uit Tweede
Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 21 501-03, nr. 80)
Antwoord:
In een verslag van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de
Europese Unie is op 17 oktober voor het eerst melding gemaakt van de
mogelijkheid van een naheffing van 642,7 miljoen euro. Dit verslag is aan
meerdere departementen waaronder het ministerie van Algemene Zaken gestuurd.
Het ministerie van Financiën heeft het ministerie van Algemene Zaken op dinsdag
21 oktober in het begin van de middag op ambtelijk niveau telefonisch verder
ingelicht. Het betrof een nadere signaal over de mogelijkheid van een naheffing
van een zeer aanzienlijke omvang die mogelijk nog in 2014 zou moeten worden
betaald. Tevens werd medege-deeld dat het ministerie van Financiën nog doende
was de toedracht en precieze omvang van deze mogelijke naheffing te
onderzoeken. Op woensdagochtend 22 oktober werd in ambtelijk overleg binnen
het ministerie van Algemene Zaken besloten de minister-president, gezien het
ontbreken van eenduidige informatie over de achtergrond en onder-bouwing van
de mogelijke naheffing, te informeren zodra meer duide-lijkheid was verkregen
door het ministerie van Financiën. Daarbij werd tevens overwogen dat de
besprekingen over het onderwerp in het kader van de Europese Unie nog op
ambtelijk niveau werden gevoerd, en omdat een formele agendering van de zesde
aanvullende begroting op politiek niveau eerst was voorzien tijdens de
Begrotingsraad van 14 november.
Op donderdagavond 23 oktober bracht de minister van Financiën de ministerPresident tijdens de Europese Raad telefonisch op de hoogte van de mogelijke
naheffing. Dit was voordat de Financial Times het nieuws over een mogelijke
naheffing die avond publiek zou maken. Dit was de eerste keer dat de ministerpresident hierover werd ingelicht. In de periode tussen 17 oktober en 23 oktober
heeft de minister-President geen afspraken gehad of vergaderingen bijgewoond
waar het thema van een mogelijke naheffing aan de orde is geweest.
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