Den Haag, 19 januari 2015

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):
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Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst procedurevergadering 18 december 2014 wordt
vastgesteld.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten 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 met het
verzoek het wetsvoorstel te agenderen vóór het krokusreces.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

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
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Besluit:

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.

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.
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg betalingsverkeer.

Besluit:
Besluit:
Zaak:

Besluit:

5.

6.

Agendapunt:

Beantwoording op toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg
betalingsverkeer d.d. 10 september 2014

Zaak:

Besluit:

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
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg betalingsverkeer.

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 wijze van behandeling van de
beleidsdoorlichting.
Aanhouden tot na ontvangst van het advies van het BOR (zie hierboven).
BiZa

Besluit:

Besluit:
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 wijze 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
2014

Besluit:

Besluit:

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
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg betalingsverkeer.
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Besluit:
Zaak:

Besluit:
Noot:

8.

9.

Implementatie kabinetsbeleid leverage ratio

Zaak:

Besluit:

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

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
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 26 februari 2015 te 14.00 uur.
WR, I&M, V&J, DEF

Agendapunt:

Reactie Onderzoeksrapport AFM-verkenning Crowdfunding

Zaak:

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.

Besluit:

11.

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 december
2014
Planning Algemeen Overleg beleggingsverzekeringen - 29507-125
Besloten wordt het algemeen overleg Beleggingsverzekeringen uit te stellen tot
na ontvangst van de AFM-rapportage (zie de noot).

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 was aanvankelijk gepland op 11 februari 2015.

Agendapunt:

Besluit:

10.

Verslag van een schriftelijk overleg over beleggingsverzekeringen - 29507-124
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Beleggingsverzekeringen.

Besluit:
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Volgcommissie(s):

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
Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op
woensdag 22 april 2015.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

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 aangenomen.
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

Besluit:

14.

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
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
Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op
woensdag 22 april 2015.

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
Stroomlijning invorderingsregelgeving belastingen en vereenvoudiging formeel
verkeer Belastingdienst - 31066-226
Agenderen voor een -nog te plannen- algemeen overleg formeel recht en
invordering.

Besluit:
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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 aangenomen; adressant informeren.

Besluit:

17.

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
Beantwoording vragen commissie over de Nederlandse vermogensverdeling 34000-IX-16
Reeds betrokken bij het algemeen overleg Inkomens- en vermogensverdeling
d.d. 14 januari 2015.
SZW

Besluit:
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 op OESO-studie over de relatie tussen inkomensongelijkheid en
economische groei - 34000-IX-15
Reeds betrokken bij het algemeen overleg Inkomens- en vermogensverdeling
d.d. 14 januari 2015.
SZW

Besluit:
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:

Volgcommissie(s):

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
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op
dinsdag 20 januari 2015.
EU

Agendapunt:

Vertraging leningenprogramma Cyprus

Zaak:

Volgcommissie(s):

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

Agendapunt:

EU-prioritering op basis van het werkprogramma 2015 van de Europese

Besluit:

20.

Besluit:

21.
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Commissie
Zaak:

Besluit:

Noot:

22.

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.

Volgcommissie(s):

EU

Agendapunt:

Verzoek van de ECON commissie van het Europees Parlement voor een
gesprek met de commissie Financiën over tax rulings

Zaak:

Brief derden - Europees Parlement te Brussel - 12 januari 2015
Verzoek commissie ECON van Europees Parlement om gesprek met vaste
commissie voor Financiën over tax rulings d.d. 2 februari 2015 en tevens
uitnodiging voor deelname aan programma van werkbezoek Europees
Parlement - 2015Z00270
De commissie Financiën stemt in met het voeren van een gesprek met de ECON
commissie van het Europees Parlement over tax rulings. De datum 2 februari
2015 vindt de commissie echter te vroeg. De commissie Financiën wil eerst
kunnen beschikken over de door de staatssecretaris van Financiën toegezegde
notitie over vertrouwelijke fiscale informatie in relatie tot het recht van de
Kamer op inlichtingen. De notitie van de staatssecretaris wordt naar
verwachting in de loop van de maand februari 2015 aan de Kamer toegestuurd.
Een gesprek met de ECON commissie zou dan bijvoorbeeld eind februari of
begin maart kunnen plaatsvinden.
De ECON commissie van het Europees Parlement verzoekt om op
maandagochtend 2 februari 2015 een gesprek te voeren met de commissie
Financiën over tax rulings. Behalve een verzoek om een gesprek bevat de brief
tevens de uitnodiging om dezelfde dag aan de rest van het programma van het
EP-werkbezoek deel te nemen.

Besluit:

Noot:

Overig
23.

Agendapunt:
Besluit:

Werkbezoeken DNB in 2015; werkbezoek AFM
Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB) plannen op maandag
15 juni 2015 (10.30 - 13.30 uur). Nagegaan wordt of op dezelfde dag in de
middag een werkbezoek aan de AFM kan worden georganiseerd. In overleg
met DNB wordt nagegaan of het werkbezoek van maandag 14 december
2015 eerder - opnieuw op een maandag - kan worden ingepland.

Rondvraag
24.

Agendapunt:

Wet invoering Beschikking geen loonheffingen

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 22 september 2014
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van
het vervangen van de Verklaring arbeidsrelatie door de Beschikking geen
loonheffingen (Wet invoering Beschikking geen loonheffingen) - 34036
Op voorstel van de heer Koolmees (D66) wordt besloten de staatssecretaris van
Financiën te verzoeken om medio februari een brief aan de Kamer te sturen
met daarin de antwoorden op een aantal specifieke vragen (zie de noot).
Specifieke vragen:

Besluit:

Noot:
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- Welke stappen gaat het kabinet nu zetten?
- Graag ontvangt de Kamer een tijdschema. Wanneer verwacht het kabinet met
zzp-organisaties te spreken over alternatieven voor de BGL en op welke termijn
kan dit leiden tot een eventueel aangepast wetsvoorstel?
- Wat betekent de ontstane vertraging voor de geldigheid van de VAR 2014? In
het wetsvoorstel was geregeld dat de VAR 2014 tot inwerkingtreding van de
BGL geldig zou blijven, is dit nog steeds het geval?

25.

Volgcommissie(s):

SZW, VWS

Agendapunt:

Mevrouw Groothuis van EX'TAX uitnodigen voor het rondetafelgesprek
'Keuzes voor een beter belastingstelsel' dat is gepland op 25 maart
2015.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W. Koolmees (D66) 14 januari 2015
Mevrouw Groothuis van EX'TAX uitnodigen voor het rondetafelgesprek 'Keuzes
voor een beter belastingstelsel' dat is gepland op 25 maart 2015. 2015Z00547
Mevrouw Groothuis van EX'TAX uitnodigen voor het rondetafelgesprek 'Keuzes
voor een beter belastingstelsel' dat is gepland op 25 maart 2015.
In samenwerking met Deloitte, EY, KPMG Meijburg en PwC is op 27 november
2014 het EX'TAX rapport 'New era. New plan. Fiscal reforms for an inclusive,
circular economy. Case study the Netherlands.' verschenen. Dit rapport is te
downloaden via: http://www.ex-tax.com/new-era-new-plan/.

Besluit:
Noot:

26.

Agendapunt:

Uitkeringen uit Artikel 2-fonds; advies Landsadvocaat

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) 14 januari 2015
Advies Landsadvocaat inzake uitkeringen uit Artikel 2-fonds. - 2015Z00540
De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht om de uitkomsten van het
onderzoek en de daaraan verbonden budgettaire consequenties met betrekking
tot aanpassing van de fiscale behandeling van uitkeringen uit het Artikel 2fonds zo spoedig mogelijk te delen met de Kamer. Dit overeenkomstig de
toezegging in de beantwoording van de vragen van de leden Neppérus (VVD)
en Koolmees (D66) aan de staatssecretaris van Financiën welke zijn ontvangen
op 11 juli 2014 (Aanhangsel Handelingen II 2013/14, 2513). Tevens wordt de
staatssecretaris verzocht het desbetreffende advies van de Landsadvocaat met
de Kamer te delen.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Kamervragen met betrekking tot de invoering van het minimumloon en
de eerstedagmelding in Duitsland.

Zaak:

Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 9 januari 2015
De invoering van het minimumloon en de eerstedagmelding in Duitsland en de
gigantische administratieve lasten die dat oplevert voor Nederlandse
werkgevers - 2015Z00176
De staatssecretaris van Financien wordt verzocht om de schriftelijke vragen van
de heer Omtzigt (CDA) nog in de maand januari 2015 te beantwoorden.
De gestelde Kamervragen zijn te raadplegen via:
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2015Z0017
6&did=2015D00362.

Besluit:
Noot:

28.

Agendapunt:

Voorlopige aanslag 2015

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.P.C. (Tony) van
Dijck (PVV) - 14 januari 2015
Voorlopige aanslag 2015 - 2015Z00518
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Besluit:

De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht om in een brief opheldering te
geven over het proces van de voorlopige aanslag 2015. Welke veranderingen
hebben er in het proces plaatsgevonden ten opzichte van eerdere jaren? Tevens
wordt nadrukkelijk verzocht daarbij ook in te gaan op de communicatie richting
belastingplichtigen.

29.

Agendapunt:
Noot:

Artikel 13-conferentie op woensdag 4 februari 2015
Voor de artikel 13-conferentie op woensdag 4 februari 2015 in het Europees
Parlement heeft de heer Omtzigt (CDA) zich - onder voorbehoud - aangemeld.
Staande de vergadering meldt ook mevrouw Neppérus (VVD) zich aan. De
voorzitter verzoekt de leden die zich alsnog willen aanmelden dat uiterlijk op
vrijdagochtend 16 januari te doen.

30.

Agendapunt:

Dertigledendebat Oekraïense oligarchen/fiscale roadshow

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.Z. Merkies (SP) 14 januari 2015
Dertigledendebat Oekraïense oligarchen/fiscale roadshow - 2015Z00665
Besloten wordt om de Kamer voor te stellen om het dertigledendebat dat
morgenavond is gepland (Oekraïense oligarchen/fiscale roadshow) van de
Kameragenda af te voeren. Tevens wordt besloten in plaats daarvan een
schriftelijk overleg over het onderwerp te voeren.
BuZa

Besluit:

Volgcommissie(s):

31.

Agendapunt:
Noot:

Nieuwe adjunct-griffier commissie Financiën
De voorzitter en de leden van de commissie heten Vincent van den Eeden van
harte welkom en wensen hem veel succes tijdens zijn detachering van twee
jaar bij de Tweede Kamer.

Griffier:

R.F. Berck

Activiteitnummer:

2014A04399
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