
32 216 Regels voor het in rekening brengen van een
gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met
een motorrijtuig (Wet kilometerprijs)

Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 februari 2010

Naar aanleiding van het verzoek om documenten behorende bij de techni-
sche briefing over de Wet Kilometerprijs meld ik u het volgende.

Ik ben ingegaan op het verzoek van uw Kamer een technische briefing met
ambtenaren over dit wetsvoorstel te organiseren. Het is allerminst uitzon-
derlijk dat technische briefings een vertrouwelijk en besloten karakter
hebben. De reden daarvoor is dat ambtenaren die geen politieke verant-
woordelijkheid dragen op deze manier hun technische kennis kunnen
delen met de Kamer. Om die reden zijn dan ook de sheets na afloop van
de presentatie weer ingenomen, zoals overigens ter plekke vooraf aange-
kondigd. Op verzoek van de Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat
stuur ik u hierbij de presentatie alsnog1.

Volledigheidshalve zijn bij de sheets bij de verschillende onderwerpen de
bronnen vermeld. Voor de meeste onderwerpen wordt verwezen naar de
memorie van toelichting bij het wetsvoorstel kilometerprijs (Kamer-
stukken II, 2009–2010, 32 216, nr. 3); voor andere onderwerpen wordt
verwezen naar stukken die als bijlage bij de memorie van toelichting zijn
meegezonden bij mijn brief van 13 november 2009 (Kamerstukken II,
2009–2010, 32 216, nr. 5). Ze zijn ook terug te vinden op de internetsite van
het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De inhoud van de gepresenteerde sheets is geheel in lijn met de
uitspraken die ik over de Wet kilometerprijs onder meer heb gedaan
tijdens de persconferentie van 13 november 2009 en de begrotingsbehan-
deling.
Uw Kamer heeft eveneens verzocht om de antwoorden op de tijdens de
besloten briefing mondeling aan de ambtenaren gestelde vragen. Omdat
er geen verslag is gemaakt door mijn ambtenaren kan ik aan dit verzoek
niet voldoen.

De minister van Verkeer en Waterstaat,
C. M. P. S. Eurlings
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1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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