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Bijlagen
1

Geachte heer Allard,
In uw brief van 12 juni 2009 heeft u vanuit de positie van BARIN als
koepelorganisatie voor de op Nederlandse luchthavens opererende
luchtvaartmaatschappijen de stand van zaken geschetst rond de teruggave van
vliegbelasting aan reisorganisaties en consumenten. Het betreft bedragen betaald
ter zake van niet meer verschuldigde vliegbelasting voor reizen vanaf 1 juli 2009.
Aanleiding voor uw brief waren mediaberichten waarin vraagtekens werden
geplaatst bij de juiste afhandeling van deze teruggave door de reis- en
luchtvaartbranche. Ook van de zijde van de ANVR is de stand van zaken toegelicht.
Recent hebben ANVR en BARIN deze informatie desgevraagd nog geactualiseerd.
Naar ik uit de informatie van beide organisaties begrijp is de niet te onderschatten
massale teruggaafoperatie inmiddels grotendeels afgerond.
Ik dank u voor uw inzet om één en ander, in goed overleg met ANVR, te faciliteren
richting IATA en branche, en waar nodig in goede banen te leiden. Ook zou ik via
uw organisatie mijn dank willen overbrengen aan de betrokken
luchtvaartmaatschappijen die zich hebben ingespannen de teruggaaf aan
reisorganisaties en consumenten snel en efficiënt af te ronden. Ten slotte zou ik u
nog willen vragen om mijn departement op de hoogte te houden wanneer
onverhoopt mocht blijken dat zich toch nog bepaalde problemen rond de teruggaaf
zouden voordoen. Een afschrift van mijn brief van heden aan de voorzitter van de
Tweede Kamer, waarin nog nader op de teruggave wordt ingegaan, sluit ik ter
informatie bij deze brief in.
Hoogachtend,
de staatssecretaris van Financiën,

mr.drs. J.C. de Jager
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