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Aanleiding

Afgelopen zomer is een aantal stukken met analyses en berekeningen die zijn

gemaakt met de analysetool van het ministerie van Finanden openbaar gemaakt

Destijds is ook gecommuniceerd aan de Kamer dat deze berekeningen ter beoor

deling zouden worden voorgelegd aan het RIVM zie het antwoord vraagnummer

2022Z14905 en dat het kabinet de Kamer informeert over dit proces zie het

antwoord op Kamervragen van de leden Maatoug en Bromet vraagnummer

2022Z14908 Middels bijgevoegde notebooks en begeleidende kamerbrief zie

bijiages informeert u de Kamer over de berekeningen en het vervoigproces

Bijiagen
1 Kamerbrief

BesMspunten
Kunt u de aanbiedingsbrief ondertekenen

Kernpunten
• De Kamerbrief en notebooks hebben voorgelegen in de RFL van 7 2 Daar is

afgesproken dat u de begeleidende brief verstuurt

• In de RFL is afgesproken dat tussen RFL en MR laatste afstemming tussen

LNV en FIN zou plaatsvinden Deze afstemming heeft inmiddels plaatsgevon
den

o De notebooks en kamerbrief zijn inhoudelijk niet wezenlijk gewijzigd ten

opzichte van de RFL versie De cijfermatige uitkomsten zijn niet bijgesteld
of veranderd

o Op enkele plekken zijn kleine feitelijke aanpassingen gedaan of bereke-

ningen in de juiste context geplaatst Zo is in de kamerbrief iets uitge
breider toegelicht welke rol deze notebooks wel niet hebben gespeeld in

de beleidsvoorbereiding en zijn in het notebook toestemmingsverlening
disclaimers opgenomen uitgebreid die aangeven wat de bevindingen uit

deze modelexercitie wel niet zeggen in de praktijk
o NB over de achtergrondnotitie toestemmingsverlening vindt nog een

laatste afstemming over de precieze disclaimer plaats De overige achter

grondnotities zijn afgerond

Toelichting

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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