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Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:
Besluit:
Besluit:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van 12 november 2014
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 12 november 2014 wordt
vastgesteld.
N.a.v. de besluitenlijst wordt op voorstel van mw. De Vries (VVD) besloten de
minister van Financiën te verzoeken om de door de commissie gevraagde
rapportage over de stand van zaken m.b.t. centrale Wft-examinering al in de
maand januari 2015 aan de Tweede Kamer toe te sturen. Tevens wordt
besloten de minister te verzoeken om in zijn brief ook een reactie te geven op
de brief over dit onderwerp die Adfiz en enkele andere organisaties op 12
november 2014 aan de commissie Financiën heeft toegestuurd (zie de
brievenlijst; 2014Z20373).

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

(Voortgang) wet- en regelgeving
3.

Agendapunt:

Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen (34003)

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
E.D. Wiebes - 24 november 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 34003-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
In de procedurevergadering van de commissie voor Financiën van 1 oktober
2014 is onderstaand behandelschema vastgesteld.

Besluit:
Noot:

- Week 39 Besloten technische briefing samen met het Belastingplan 2015
(woensdag 24 september van 10.00 tot 12.30 uur)
- Week 42 Inbreng verslag (donderdag 16 oktober om 14.00 uur).
- Week 47 Nota naar aanleiding van het verslag (uiterlijk vrijdag 21 november

2014)
- Week 51 Wetgevingsoverleg (maandag 15 december van 10.00 tot 15.00 uur;
geen afrondend plenair debat)
- Week 51 of week 3 Stemmingen
Zaak:

Besluit:
Noot:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 24 november
2014
Nota van wijziging - 34003-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
In de procedurevergadering van de commissie voor Financiën van 1 oktober
2014 is onderstaand behandelschema vastgesteld.
- Week 39 Besloten technische briefing samen met het Belastingplan 2015
(woensdag 24 september van 10.00 tot 12.30 uur)
- Week 42 Inbreng verslag (donderdag 16 oktober om 14.00 uur).
- Week 47 Nota naar aanleiding van het verslag (uiterlijk vrijdag 21 november
2014)
- Week 51 Wetgevingsoverleg (maandag 15 december van 10.00 tot 15.00 uur;
geen afrondend plenair debat)
- Week 51 of week 3 Stemmingen

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

Agendapunt:

MVO eisen in de aanbesteding betalingsverkeer van het Rijk

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 november
2014
MVO eisen in de aanbesteding betalingsverkeer van het Rijk - 26485-194
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Verslag van de jaarvergadering van het International Monetary and
Financial Committee (IMFC) van 10 en 11 oktober 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 november
2014
Aanbieding verslag van de jaarvergadering van het International Monetary and
Financial Committee (IMFC) van 10 en 11 oktober 2014 - 26234-166
Agenderen voor een algemeen overleg IMF met de minister van Financiën
voorafgaand aan de voorjaarsvergadering IMF/Wereldbank.

Besluit:

6.

Agendapunt:

Toezegging Algemene Financiële Beschouwingen inzake oversluiten
hypotheek

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 november
2014
Toezegging Algemene Financiële Beschouwingen inzake oversluiten hypotheek 32847-130
Agenderen voor het algemeen overleg "Bankieren: duurzaam, dienstbaar en
divers" dat is gepland op woensdag 10 december 2014.
WR

Agendapunt:

Toelichting op het recentelijk gepubliceerde TLAC-voorstel

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 november
2014
Toelichting op het recentelijk gepubliceerde TLAC-voorstel - 32013-86
De commissie besluit de minister van Financiën te verzoeken om een technische

Besluit:

7.

Besluit:
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8.

Noot:
Besluit:

briefing over dit onderwerp.
Oprichting Nationale Resolutie Autoriteit bij DNB
Agenderen voor een algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad, nadat de
technische briefing heeft plaatsgevonden.

Agendapunt:

Rentederivaten in het MKB en verkenning dienstverlening MKB

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 september
2014
Stand van zaken rentederivaten in het MKB en verkenning dienstverlening MKB
- 31311-136
Voor kennisgeving aangenomen.
In het eerste kwartaal van 2015 rapporteert de AFM opnieuw over de stand van
zaken. De minister van Financiën zal die rapportage aan de Kamer toesturen.
EZ

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 november
2014
Antwoorden op vragen van de commissie over rentederivaten in het MKB en
verkenning dienstverlening MKB - 31311-142
Voor kennisgeving aangenomen.
In het eerste kwartaal van 2015 rapporteert de AFM opnieuw over de stand van
zaken. De minister van Financiën zal die rapportage aan de Kamer toesturen.
EZ

Agendapunt:

Najaarsnota 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 november
2014
Najaarsnota 2014 - 34085-1
De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen wordt vastgesteld op
donderdag 4 december 2014 om 14.00 uur (zie de noot).
Het behandelschema van de Najaarnota 2014 (+ suppletoire begrotingen) is
door het Presidium als volgt vastgesteld:
- Inbreng feitelijke vragen: donderdag 4 december 2014 om 14.00 uur.
- Beantwoording van de vragen: uiterlijk donderdag 11 december 2014 om
14.00 uur.
- Plenaire behandeling (incl. stemmingen): vergaderweek van dinsdag 16
december – donderdag 18 december 2014.
Op voorstel van de heer Omtzigt (CDA) wordt besloten het Bureau Onderzoeken Rijksuitgaven (BOR) te verzoeken in de BOR-notitie bij de Najaarsnota 2014
- die op 3 december 2014 verschijnt - een aansluiting te maken tussen het
EMU-saldo in de Najaarsnota 2014 (-2,9%) en het EMU-saldo in de
Miljoenennota (-2,6%).

Besluit:
Noot:

9.

Besluit:
Noot:

Besluit:

10.

Agendapunt:

Vervanging van het Theoretisch solvabiliteitscriterium door Solvency II
rapportages

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 november
2014
Vervanging van het Theoretisch solvabiliteitscriterium door Solvency II
rapportages - 2014Z21547
Bij het Ministerie van Financiën wordt geïnformeerd naar de mogelijkheden voor
een technische briefing over dit onderwerp op korte termijn.

Besluit:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van
Financiën
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11.

Agendapunt:

Toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg over internationale
ontwikkelingen op fiscaal terrein van 16 oktober 2014

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 november
2014
Toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg over internationale
ontwikkelingen op fiscaal terrein van 16 oktober 2014 - 25087-79
Desgewenst betrekken bij het - nog te plannen - plenaire debat over
belastingontwijking.

Op voorstel van de heer Klaver (GroenLinks) heeft de Kamer tot dit debat
besloten tijdens de regeling van werkzaamheden van 6 november 2014.

Er volgt nog een VAO naar aanleiding van het algemeen
overleg Internationale ontwikkelingen op fiscaal terrein d.d. 16 oktober
2014 met als eerste spreker de heer Merkies.

Besluit:
Noot:

12.

Agendapunt:

Stukken Belastingplan 2015

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 november
2014
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn
Belastingplan 2015 - 34002-74
Reeds betrokken bij de behandeling van het Belastingplan 2015.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Noot:
Zaak:

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Noot:

13.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 november
2014
Overzicht oordeel amendementen en moties Belastingplan 2015 - 34002-75
Reeds betrokken bij de behandeling van het Belastingplan 2015.
Over het Belastingplan 2015 is op donderdag 13 november 2015 gestemd.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 november
2014
Reactie op vragen van de leden Bashir en Groot tijdens de plenaire behandeling
van het Belastingplan 2015 over de tijdelijke willekeurige afschrijving schepen
en het tonnageregime - 34002-53
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 11 december 2014 te 14.00 uur.
De commissie is zich er van bewust dat het vragen betreft over een lopend
onderzoek. De leden zullen worden verzocht hiermee rekening te houden bij
hun inbreng voor het schriftelijk overleg.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 november
2014
Reactie op het verzoek van het lid Bashir om een brief naar aanleiding van het
krantenartikel in het NRC Handelsblad van vrijdag 31 oktober 2014 met als titel
‘Strop voor fiscus, onderzoek naar investeringen in schepen’ - 34002-73
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 11 december 2014 te 14.00 uur.
De commissie is zich er van bewust dat het vragen betreft over een lopend
onderzoek. De leden zullen worden verzocht hiermee rekening te houden bij
hun inbreng voor het schriftelijk overleg.

Agendapunt:

Uitstel reactie op het verzoek van de leden Bashir en Omtzigt inzake
investering in asbestsanering en zonnepanelen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 17 november
2014
Uitstel reactie op het verzoek van de leden Bashir en Omtzigt inzake investering
in asbestsanering en zonnepanelen - 2014Z20859
De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht binnen twee weken een
reactie te sturen op het verzoek van de leden Bashir (SP) en Omtzigt (CDA)
inzake de investering in asbestsanering en zonnepanelen, te ontvangen

Besluit:
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voorafgaand aan de procedurevergadering van 10 december 2014.

14.

Agendapunt:

Reactie op publicatie van het openingsbesluit formele
onderzoekprocedure inzake vermeende staatssteun bij Starbucks

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 november
2014
Reactie op publicatie van het openingsbesluit formele onderzoekprocedure
inzake vermeende staatssteun bij Starbucks - 21501-07-1200
Desgewenst betrekken bij het - nog te plannen - plenaire debat over
belastingontwijking.
Op voorstel van de heer Klaver (GroenLinks) heeft de Kamer tot dit debat
besloten tijdens de regeling van werkzaamheden van 6 november 2014.

Besluit:
Noot:

15.

Agendapunt:

Evaluatie opting-in regeling prostitutiebranche

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 november
2014
Evaluatie opting-in regeling prostitutiebranche - 31066-219
Voor kennisgeving aangenomen.
SZW

Besluit:
Volgcommissie(s):

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
Geen agendapunten
Europa
16.

Agendapunt:

Beantwoording op vragen commissie over bijdragen resolutiefonds
(Kamerstuk 21 501-07, nr. 1179)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 november
2014
Antwoorden op vragen van de commissie over bijdragen resolutiefonds 21501-07-1201
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is
gepland op 3 december 2014.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

17.

Agendapunt:

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 november 2014 en
Raadsconclusies Naheffing

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 november
2014
Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 november 2014 en
Raadsconclusies Naheffing - 21501-07-1185
Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over de naheffing van de EU d.d.
13 november 2014.
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is
gepland op woensdag 3 december 2014.
EU

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

18.

Agendapunt:

Beantwoording van het verzoek van het lid Omtzigt tijdens de regeling
van werkzaamheden d.d. 12 november 2014 over naheffing van EUafdrachten
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Zaak:

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

19.

Agendapunt:
Besluit:
Noot:

20.

Artikel 13-conferentie
Ter informatie: de datum van de artikel 13-conferentie is woensdag 4 februari
2015. Nadere informatie (o.a. agenda) volgt later.
De interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het
Begrotingspact wordt jaarlijks in het voorjaar georganiseerd door het Europees
Parlement (EP) i.s.m. het parlement van de lidstaat die het roulerend EUvoorzitterschap bekleedt (locatie EP te Brussel). In het najaar wordt de
conferentie georganiseerd door het parlement van de lidstaat met het
roulerend EU-voorzitterschap. De conferentie vindt plaats tijdens de door het
EP georganiseerde Europese Week.

Agendapunt:

Verslag Begrotingsraad 14 en 17 november 2014

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 november
2014
Verslag Begrotingsraad 14 en 17 november 2014 - 2014Z21516
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is
gepland op woensdag 3 december 2014.
EU

Agendapunt:

Eurostat rapport BNI-herziening

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 november
2014
Eurostat rapport BNI-herziening - 21501-07-1199
Reeds betrokken bij het plenaire debat over de naheffing van de EU d.d. 13
november 2014.
EU

Besluit:

21.

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 november
2014
Beantwoording van het verzoek van het lid Omtzigt tijdens de regeling van
werkzaamheden d.d. 12 november 2014 over naheffing van EU-afdrachten 21501-07-1187
Reeds betrokken bij het plenaire debat over de naheffing van de EU d.d. 13
november 2014.
Het voorstel van de heer Omtzigt (CDA) om namens de commissie Financiën de
minister van Financiën te verzoeken om een brief van de Nederlandse
permanente vertegenwoordiging bij de Europese Unie aan de Nederlandse
regering van 17 oktober 2014 aan de Kamer toe te sturen, eventueel
vertrouwelijk, wordt verworpen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig
22.

Agendapunt:
Besluit:
Noot:

Aanbod besloten technische briefing Zorgkeuzes in Kaart (ZiK)
Aanbod van het Centraal Planbureau (CPB) accepteren; besloten technische
briefing organiseren voor de leden van de commissies Financiën en VWS.

Het CPB biedt een besloten technische briefing aan (eind januari 2015)
over de uitkomsten van de technische werkgroep Zorgkeuzes in Kaart
(ZiK).

Zie de taakopdracht aan de technische werkgroep ZiK in de brief van de
ministers van VWS en van Financiën van 13 mei 2014 (29689, nr. 515;
klik hier).
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23.

Agendapunt:

Voorstel Omtzigt (CDA) over de behandeling van de Wet invoering
Beschikking geen loonheffingen (34036)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 24
november 2014
Voorstel Omtzigt (CDA) over de behandeling van de Wet invoering Beschikking
geen loonheffingen (34036) - 2014Z21493
Besloten wordt over de voorstellen van de heer Omtzigt (CDA) te besluiten na
ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag.
De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht om de nota naar aanleiding
van het verslag uiterlijk 17 december 2014 aan de Kamer toe te sturen, zodat
de commissie nog voor het kerstreces in een (extra) procedurevergadering een
besluit kan nemen over de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Tevens
wordt de staatssecretaris verzocht om bij de beantwoording in te gaan op de
vraag of het uitstel van het IBO Zzp tot het voorjaar van 2015 naar zijn oordeel
gevolgen moet hebben voor de behandeling van de Wet invoering Beschikking
geen loonheffingen.
SZW

Agendapunt:

Rondetafelgesprek Bijzonder beheer door banken

Zaak:

Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 25 november 2014
Rondetafelgesprek Bijzonder beheer door banken - 2014Z21610
De commissie stemt in met het voorstel voor de uit te nodigen personen en de
blokindeling.
De minister van Financiën wordt verzocht de Kamer te informeren over de
mogelijkheid de publicatiedatum van het verkennend AFM-onderzoek naar de
werkwijze van de afdelingen bijzonder beheer van zakelijke kredieten door
banken te vervroegen naar februari 2015. Na ontvangst van de reactie van de
minister zal worden besloten over de datum van het rondetafelgesprek.
EZ

Besluit:
Besluit:

24.

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

25.

Agendapunt:

Verzoek om een brief over de lijstjes die lidstaten hebben aangeleverd
met projecten die in aanmerking zouden komen voor het
investeringsplan van Juncker van 300 miljard euro

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W. Koolmees (D66) - 25
november 2014
Verzoek om een brief over de lijstjes die lidstaten hebben aangeleverd met
projecten die in aanmerking zouden komen voor het investeringsplan van
Juncker van 300 miljard euro - 2014Z21623
Besloten wordt de minister van Financiën te verzoeken de Kamer te informeren
over de vandaag door de Europese Commissie gepubliceerde mededeling "Een
investeringsplan voor Europa". Tevens wordt besloten de minister te verzoeken
de Nederlandse lijst met projecten aan de Kamer toe te sturen.

De door de commissie Financiën bedoelde brief is vrijwel gelijktijdig met de
procedurevergadering door de ministers van Financiën en van EZ aan de
Kamer toegestuurd (klik hier).

Informatie over de mededeling op de website van de Europese Commissie:
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm.
EU

Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):

26.

Agendapunt:

Voorstel om een algemeen overleg beleggingsverzekeringen te
agenderen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.Z. Merkies (SP) - 25
november 2014
Voorstel om een algemeen overleg beleggingsverzekeringen te agenderen 2014Z21625
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Besluit:

Noot:

Besloten wordt tot het voeren van een algemeen overleg
beleggingsverzekeringen in de maand februari 2015. De minister van Financiën
zal worden verzocht de in zijn brief van 9 oktober 2014 aangekondigde nadere
informatie tijdig voorafgaand aan het overleg aan de Kamer toe te sturen (zie
verder de noot).

In zijn brief van 9 oktober 2014 (29507, nr. 123) meldt de minister aan de
Kamer dat de AFM begin 2015 rapporteert over de stand van zaken met
betrekking tot niet-opbouwende polissen per eind 2014. De AFM verwacht
in die rapportage ook de stand van zaken met betrekking tot
hypotheekgebonden polissen op individuele basis aan te kunnen geven.
Verder zal dan ook een streefcijfer worden voorgesteld voor polissen die
zijn bedoeld als oudedagsvoorziening. Het AFM-rapport wordt door de
minister aan de Kamer aangeboden. Op dat moment zal de
minister eveneens ingaan op het onderzoek naar de mogelijkheden om op
grond van regelgeving in de toekomst, indien nodig, handhavend op te
treden.


Over de stand van zaken beleggingsverzekeringen (29507, nr. 122) en de
brief van 9 oktober 2014 over het AFM-rapport inzake nazorg
beleggingsverzekeringen (29507, nr. 123) wordt schriftelijk overleg gevoerd
met de minister van Financiën. De vragen en opmerkingen van de
commissie Financiën zijn op 12 november 2014 aan de minister voorgelegd
(klik hier); ze zijn op dit moment nog niet beantwoord. De nog van de
minister te ontvangen antwoorden worden eveneens geagendeerd voor
bovenbedoeld algemeen overleg.

Rondvraag
27.

Agendapunt:

Rappel twee brieven t.b.v. het algemeen overleg "Bankieren:
duurzaam, dienstbaar en divers"

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.Z. Merkies (SP) 26 november 2014
Rappel twee brieven t.b.v. het algemeen overleg "Bankieren: duurzaam,
dienstbaar en divers" - 2014Z21763
De minister van Financiën wordt verzocht twee nog te ontvangen brieven ten
minste één week voor de datum van het algemeen overleg aan de Tweede
Kamer toe te sturen (zie verder de noot).
Op woensdag 10 december 2014 is het algemeen overleg "Bankieren:
duurzaam, dienstbaar en divers" gepland. Op de agenda van het overleg staan
twee brieven die nog niet door de minister van Financiën aan de Tweede Kamer
zijn toegestuurd:
1. De -nog te ontvangen - reactie van de minister van Financiën op het
rapport 'Dutch Banks and Tax Avoidance' van de Eerlijke Bankwijzer.
Toelichting: In de procedurevergadering van de commissie Financiën van 3
september 2014 is besloten de minister van Financiën te verzoeken om een
reactie op het rapport.

Besluit:

Noot:

2. De - nog te ontvangen - kabinetsreactie op het NVB-initiatief
"Toekomstgericht Bankieren".
Toelichting: In de procedurevergadering van de commissie Financiën van 29
oktober 2014 is besloten de minister van Financiën te verzoeken om een
kabinetsreactie op de uitkomsten van het NVB-initiatief "Toekomstgericht
Bankieren". De minister is verzocht de kabinetsreactie ten minste één week
voor de datum van het algemeen overleg aan de Tweede Kamer toe te
sturen.
28.

Agendapunt:
Besluit:

Nieuwe werkwijze e-mailprocedures
De leden en de beleidsmedewerkers van de fracties worden geïnformeerd over
de nieuwe werkwijze met betrekking tot e-mailprocedures.
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29.

Noot:

De Tweede Kamer heeft op 20 november 2014 ingestemd met een voorstel tot
wijziging van het Reglement van Orde in verband met het opnemen van de
mogelijkheid voor commissies om langs schriftelijke weg te besluiten (34005).
De reglemenstwijziging heeft gevolgen voor de tot nu binnen de commissie
Financiën gebruikelijke praktijk met betrekking tot e-mailprocedures.

Agendapunt:

Werkwijze commissiebrief na regeling van werkzaamheden

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.P.C. (Tony) van
Dijck (PVV) - 26 november 2014
Werkwijze commissiebrief na regeling van werkzaamheden - 2014Z21875
Op verzoek van de heer Van Dijck (PVV) wordt de door de commissie Financiën
afgesproken werkwijze opnieuw toegelicht (zie de noot).
Indien:
1. de Kamer bij een regeling van werkzaamheden besluit om het kabinet over
een onderwerp op het terrein van de commissie Financiën om een brief te
verzoeken, en
2. bij de bespreking van dat punt tijdens de regeling van werkzaamheden door
de Voorzitter wordt geconcludeerd dat de vragen via de commissie worden
geïnventariseerd,
dan kunnen de leden van de commissie Financiën tot 17.00 uur op de dag van
de desbetreffende regeling van werkzaamheden hun vragen per email toesturen
aan het bekende emailadres van de commissie.
De leden van de commissie worden dus niet apart opgeroepen om vragen in te
zenden. Alleen in het geval van een extra regeling van werkzaamheden op een
niet-regulier tijdstip worden de leden per email geïnformeerd over de dag/tijd
van het uiterste tijdstip waarop zij hun vragen kunnen toesturen. Vragen die
binnen de termijn zijn ontvangen, worden fractiegewijs in een commissiebrief
aan de desbetreffende bewindspersoon toegestuurd. De verstuurde
commissiebrief wordt in Parlis geregistreerd.

Besluit:
Noot:

30.

Agendapunt:

Rappel aangaande de tijdens de plenaire behandeling Belastingplan
2015 toegezegde brief met betrekking tot de naheffing

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) 27 november 2014
Rappel brief met overzichten naheffing - 2014Z21853
De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht om de brief, zoals toegezegd
tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2015, met daarin het
overzicht van de groepen mensen die geraakt worden door de naheffing, de
tijdens de plenaire behandeling beschreven regeling met alles wat daaraan
vastzit, ook de communicatie en de reden waarom de belastingrente niet op nul
gesteld kan worden, begin januari 2015 aan de Kamer toe te sturen.

Besluit:

Griffier:

R.F. Berck

Activiteitnummer:

2014A02618
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