Den Haag, 9 januari 2015

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHa-OS
DEF
EU
EZ
I&M
SZW
V&J
WR

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 14 januari 2015
15.30 - 16.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering Financiën

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

6
6
10
19, 20, 21
11
10
17, 18
10
10, 14

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

Besluitenlijst procedurevergadering 18 december 2014

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

(Voortgang) wet- en regelgeving
3.

Agendapunt:

Uitvoeringswet verordening bankentoezicht

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 oktober 2014
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in
verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober
2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden
opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op
kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening
bankentoezicht) - 34049
Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën,
J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 december 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 34049-6

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19
december 2014
Nota van wijziging - 34049-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Voorstel:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
4.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Nijboer over veilig en
betrouwbaar bankieren in de 21e eeuw

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 december
2014
Kabinetreactie op de initiatiefnota van het lid Nijboer over veilig en
betrouwbaar bankieren in de 21e eeuw - 34033-3
Betrekken bij de verdere behandeling van de initiatiefnota.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

5.

6.

Agendapunt:

Beantwoording op toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg
Betalingsverkeer d.d. 10 september 2014

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 december
2014
Beantwoording op toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg
Betalingsverkeer d.d. 10 september 2014 - 27863-59
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Beleidsdoorlichtingen

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 december
2014
Aanbieding Beleidsdoorlichting schatkistbankieren - 31935-13
Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) verzoeken om de commissie te
adviseren over de inhoud en de verdere wije van behandeling van de
beleidsdoorlichting.
Aanhouden tot na ontvangst van het advies van het BOR (zie hierboven).
BiZa

Voorstel:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 december
2014
Beleidsdoorlichting exportkredietgarantie - 31935-14
Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) verzoeken om de commissie te
adviseren over de inhoud en de verdere wije van behandeling van de
beleidsdoorlichting.
Aanhouden tot na ontvangst van het advies van het BOR (zie hierboven).
BuHa-OS

Agendapunt:

Beleggingsverzekeringen

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 december

Voorstel:

Voorstel:

7.

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 18 september 2014
Initiatiefnota van het lid Nijboer over veilig en betrouwbaar bankieren in de
21e eeuw - 34033
Ter bespreking: verdere wijze van behandeling van de initiatiefnota.
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Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

8.

9.

Implementatie kabinetsbeleid leverage ratio

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 december
2014
Implementatie kabinetsbeleid leverage ratio - 32013-91
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Cumulatieve effect van maatregelen bankensector

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 december
2014
Cumulatieve effect van maatregelen bankensector - 32013-92
Agenderen voor het algemeen overleg kredietverlening dat is gepland op
donderdag 5 februari 2015.
Aan het slot van deze brief meldt de minister dat hij het Adviescollege toetsing
regeldruk (Actal) heeft gevraagd onderzoek te doen naar het onderwerp
regeldruk in de financiële sector. Actal zal inventariseren welke financiële weten regelgeving een (onnodige) barrière (kan) vormen voor toetreding tot, of
groeien in de Nederlandse bancaire retailsector. Actal zal tevens aandacht
besteden aan de vraag welke regeldruk ten aanzien van de Nederlandse
financiële sector disproportioneel is ten opzichte van het doel dat met de
betreffende regelgeving wordt beoogd. De minister zal de Kamer bij publicatie
van dit rapport, naar verwachting in het voorjaar van 2015, opnieuw berichten
over dit onderwerp.

Noot:

Agendapunt:

DBFM(O) voortgangsrapportage 2014 over de voortgang in het beleid
en de uitvoering van DBFM(O)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 december
2014
Aanbieding van de DBFM(O) Voortgangsrapportage 2014 over de voortgang
in het beleid en de uitvoering van DBFM(O) - 28753-35
Agenderen voor een algemeen overleg.
Bespreking van de vraag of voorafgaand aan het algemeen overleg nog een
feitelijke vragenronde gewenst is.
WR, I&M, V&J, DEF

Agendapunt:

Reactie Onderzoeksrapport AFM-verkenning Crowdfunding

Voorstel:
Voorstel:

11.

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 december
2014
Planning Algemeen Overleg beleggingsverzekeringen - 29507-125
Ter bespreking: datum algemeen overleg Beleggingsverzekeringen.

In deze brief meldt de minister de Kamer dat de AFM heeft laten weten dat
de volgende AFM-rapportage over nazorg bij
beleggingsverzekeringen uiterlijk half maart 2015 wordt verwacht. De
minister verzoekt daarom het algemeen overleg niet eerder dan half maart
te plannen, zodat op dat moment ook deze rapportage van de AFM kan
worden besproken.

Het algemeen overleg is op dit moment gepland op woensdag 11 februari
2015.

Agendapunt:

Voorstel:

10.

2014
Verslag van een schriftelijk overleg over beleggingsverzekeringen - 29507-124
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Beleggingsverzekeringen dat is
gepland op woensdag 11 februari 2015.
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Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 december
2014
Reactie Onderzoeksrapport AFM-verkenning Crowdfunding - 31311-145
Agenderen voor het algemeen overleg Kredietverlening dat is gepland op
donderdag 5 februari 2015.
EZ

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
van Financiën
12.

Agendapunt:

Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 september
2014
Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer - 34000-IX-5
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

13.

Agendapunt:

Toezeggingen gedaan tijdens het wetgevingsoverleg d.d. 15 december
2014 inzake het wetsvoorstel modernisering
vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Zaak:

Noot:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 18 december
2014
Toezeggingen gedaan tijdens het wetgevingsoverleg d.d. 15 december 2014
inzake het wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht
overheidsondernemingen - 34003-13
Voor kennisgeving aannemen.
Over het wetsvoorstel is op 18 december 2014 gestemd.

Agendapunt:

Rechtstreekse betaling van huurtoeslag aan woningcorporaties

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 9 juli 2014
Rechtstreekse betaling van huurtoeslag aan woningcorporaties - 27926-228
Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op
woensdag 22 april 2015.
WR

Voorstel:

14.

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

15.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 8 december
2014
Antwoorden op vragen van de commissie over Fiscale moties en toezeggingen
Tweede Kamer - 34000-IX-11
Voor kennisgeving aannemen.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 17 december
2014
Verslag van een schriftelijk overleg over de Rechtstreekse betaling van
huurtoeslag aan woningcorporaties - 27926-239
Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op
woensdag 22 april 2015.
WR

Agendapunt:

Stroomlijning invorderingsregelgeving belastingen en
vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 18 december
2014
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Voorstel:

16.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van de heer P.O. te V. om aandacht voor
problemen m.b.t. onrechtmatig opgelegde belastingnaheffingen over
2008 en 2010

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 6 januari 2015
Reactie op het verzoek van de heer P.O. te V. om aandacht voor problemen
m.b.t. onrechtmatig opgelegde belastingnaheffingen over 2008 en 2010 2015Z00049
Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.
In deze brief meldt de staatssecretaris dat een schriftelijke reactie aan de heer
0. op zijn brief in voorbereiding is. De staatssecretaris verwacht dat de heer 0.
de schriftelijke reactie uiterlijk eind januari 2015 zal ontvangen. Om die reden
reageert de staatssecretaris nu niet inhoudelijk op de vragen van de heer 0.
De staatssecretaris zal de commissie een afschrift sturen van de schriftelijke
reactie.

Voorstel:
Noot:

17.

Stroomlijning invorderingsregelgeving belastingen en vereenvoudiging formeel
verkeer Belastingdienst - 31066-226
Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op
woensdag 22 april 2015.

Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden over de Nederlandse
vermogensverdeling (Kamerstuk 34 000 IX, nr. 7)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 9 januari 2015
Lijst van vragen en antwoorden over de Nederlandse vermogensverdeling
(Kamerstuk 34 000 IX, nr. 7) - 2015Z00171
Reeds betrokken bij het algemeen overleg Inkomens- en vermogensverdeling
d.d. 14 januari 2015.
SZW

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
18.

Agendapunt:

Kabinetsreactie OESO-studie inkomensongelijkheid

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
- 9 januari 2015
Kabinetsreactie OESO-studie inkomensongelijkheid - 2015Z00209
Reeds betrokken bij het algemeen overleg Inkomens- en vermogensverdeling
d.d. 14 januari 2015.
SZW

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Europa
19.

Agendapunt:

Nadere informatie over de scenario’s die door de Nederlandse
regering zijn gemaakt ten tijde van het dieptepunt van de eurocrisis

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 december
2014
Nadere informatie over de scenario’s die door de Nederlandse regering zijn
gemaakt ten tijde van het dieptepunt van de eurocrisis - 21501-07-1219
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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20.

Agendapunt:

Vertraging leningenprogramma Cyprus

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 december
2014
Vertraging leningenprogramma Cyprus - 21501-07-1218
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland
op dinsdag 20 januari 2015.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

21.

Agendapunt:

EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2015 Europese
Commissie

Zaak:

Stafnotitie - adjunct-griffier, R. Dijkstra - 6 januari 2015
EU-prioritering op basis van werkprogramma 2015 Europese Commissie 2015Z00090
Via een schriftelijke inventarisatie de fracties verzoeken hun prioriteiten voor
het werkprogramma 2015 kenbaar te maken, met als uiterste inbrengdatum
21 januari 2015 om 12.00 uur.
In de procedurevergadering van 28 januari 2015 wordt bij meerderheid de
definitieve prioriteitenlijst voor de commissie Financiën vastgesteld.
EU

Voorstel:

Noot:
Volgcommissie(s):

22.

Agendapunt:
Voorstel:
Noot:

Verzoek van de ECON commissie van het Europees Parlement voor een
gesprek met de commissie Financiën over tax rulings
Ter bespreking
De uitnodiging aan de commissie en het volledige programma van het EPwerkbezoek wordt op maandag 12 januari 2015 via Parlis verspreid.

Overig
23.

Agendapunt:
Voorstel:

Werkbezoeken DNB in 2015
Besloten werkbezoeken aan De Nederlandsche Bank (DNB) plannen op
maandag 15 juni 2015 en op maandag 14 december 2015. Op beide dagen
van 10.30 - 13.30 uur (incl. broodjeslunch).

Rondvraag
24.

Agendapunt:

Rondvraag

Griffier:

R.F. Berck

Activiteitnummer:

2014A04399
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