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Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 10 december 2014
wordt vastgesteld.

2.

Agendapunt:

Door middel van e-mailprocedures genomen besluiten

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 15 december 2014
E-mailprocedure - “Technische verlenging van het Griekse EFSF-programma”
toevoegen aan debat Najaarsnota 2014 - 2014Z23084
Ter informatie.
Besluit genomen op 15 december 2014
In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel ingestemd:
VVD, PvdA, SP, D66 en SGP. Dat betekent dat het voorstel is aangenomen om
het onderdeel “Technische verlenging van het Griekse EFSF-programma” uit de
brief van de minister toe te voegen aan het plenaire debat over de Najaarsnota
2014.
EU

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

Brievenlijst
3.

Agendapunt:

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

(Voortgang) wet- en regelgeving
4.

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

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
E.D. Wiebes - 17 december 2014
34 036 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van enkele
belastingwetten en enige andere wetten ten behoeve van het vervangen van de
Verklaring arbeidsrelatie door de Beschikking geen loonheffingen (Wet
invoering Beschikking geen loonheffingen) - 2014Z23476
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

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
Zie het hierboven genomen besluit over de behandeling van het wetsvoorstel.
SZW

Agendapunt:

Wet implementatie Omnibus II-richtlijn

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 december 2014
Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de
Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie van de
richtlijn 2014/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014
tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EU en 2009/138/EG alsmede de
Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr.1095/2010
wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese
Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese
toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten)
betreft (PbEU 2014, L 153) (Wet implementatie Omnibus II-richtlijn) - 34100
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 22 januari 2015 te
14.00 uur.
De Omnibus II-richtlijn dient grotendeels op 31 maart 2015 te zijn
geïmplementeerd in nationale regelgeving. De bepalingen moeten – evenals de
bepalingen van de richtlijn solvabiliteit II – worden toegepast vanaf 1 januari
2016. De periode tussen de inwerkingtredingsdatum van 31 maart 2015 en de
datum van 1 januari 2016 vanaf welke datum daadwerkelijk toepassing moet
plaatsvinden, moet zowel de sector als de toezichthouder in de gelegenheid
stellen waar nodig de organisatie aan te passen aan het nieuwe solvabiliteit IIregime.
Het wetsvoorstel agenderen voor een wetgevingsoverleg.

Besluit:

5.

het vervangen van de Verklaring arbeidsrelatie door de Beschikking geen
loonheffingen (Wet invoering Beschikking geen loonheffingen) - 34036
De behandeling van het wetsvoorstel wordt tot nader order uitgesteld. Het
kabinet wordt verzocht de in de nota naar aanleiding van het verslag genoemde
alternatieven voor de Beschikking geen loonheffingen te onderzoeken en bij
eventuele wijziging van het wetsvoorstel de reguliere wetgevingsprocedure te
volgen, waarvan onder andere een advies van de Afdeling advisering van de
Raad van State deel uitmaakt. Tevens wordt het kabinet in overweging gegeven
de alternatieven voor te leggen aan Actal.
SZW, VWS

Besluit:
Noot:

Besluit:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
6.

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 - 32013-87
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Besluit:

7.

Noot:

Voor kennisgeving aangenomen.
Over deze brief is door ambtenaren van het Ministerie van Financiën op 11
december 2014 een technische briefing gegeven.

Agendapunt:

Najaarsnota 2014 c.a.

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 november
2014
Aanbieding Toetsingskader garantie Cotonou - 34085-IX-3
Desgewenst betrokken bij de behandeling van de tweede suppletoire begroting
Financiën (34085-IX).

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

8.

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 december
2014
Informatie over een beleidsmatige begrotingsmutatie ten opzichte van de
tweede suppletoire begroting 2014 van Financiën - 2014Z23220
Desgewenst betrokken bij de behandeling van de tweede suppletoire begroting
Financiën (34085-IX).

Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2013

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 december
2014
Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2013 - 28165-180
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag
29 januari 2015 om 14.00 uur.
Agenderen voor een algemeen overleg.
De Algemene Rekenkamer zal in het eerste kwartaal van 2015 twee rapporten
publiceren: "Zicht op deelnemingen" en het onderzoek "Beheer landelijk
elektriciteitsnet (Tennet)".

Besluit:
Noot:

10.

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 december
2014
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat
van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met
de Najaarsnota) - 34085-IX-4
Reeds betrokken bij de behandeling van de Najaarsnota 2014.

Agendapunt:

Besluit:

9.

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 december
2014
Antwoorden op vragen van de commissie over de Najaarsnota 2014 - 34085-2
Reeds betrokken bij de behandeling van de Najaarsnota 2014.

Agendapunt:

Reactie op het onderzoeksrapport "Vergelijking verzekeraars en
banken"

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 december
2014
Reactie op het onderzoeksrapport "Vergelijking verzekeraars en banken" 2014Z23031
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Raad van toezicht Autoriteit Financiële Markten

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 december
2014
Raad van toezicht Autoriteit Financiële Markten - 2014Z23033
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11.

12.

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 15 januari 2015 te 14.00 uur.

Agendapunt:

Aanbieding jaarbericht van het Agentschap van de Generale Thesaurie,
de Outlook 2015

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 december
2014
Aanbieding jaarbericht van het Agentschap van de Generale Thesaurie, de
Outlook 2015 - 34000-IX-12
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Kostenkaders DNB en AFM 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 december
2014
Kostenkaders DNB en AFM 2015 - 2014Z23185
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 22 januari 2015 om 14.00 uur.

Besluit:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van
Financiën
13.

Agendapunt:

Inlichtingen over het verzoekschrift van de heer P. V. te N-L van 16
oktober 2014

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 5 december 2014
Inlichtingen over het verzoekschrift van de heer P. V. te N-L van 16 oktober
2014 - 2014Z22708
Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Bashir gedaan tijdens de regeling
van werkzaamheden d.d. 13 november 2014 inzake investeringen in
asbestsanering en zonnepanelen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 8 december 2014
Reactie op het verzoek van het lid Bashir gedaan tijdens de regeling van
werkzaamheden d.d. 13 november 2014 inzake investeringen in asbestsanering
en zonnepanelen - 34002-80
Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op
woensdag 22 april 2015.
I&M, EZ

Agendapunt:

Partnerbegrip fiscaliteit en toeslagen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 december
2014
Partnerbegrip fiscaliteit en toeslagen - 2014Z23175
Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op
woensdag 22 april 2015.

Besluit:

15.

Besluit:

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

Agendapunt:

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 december te Brussel

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 december
2014
Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 december te Brussel 21501-07-1214
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is
gepland op dinsdag 20 januari 2015 van 16.30 - 19.00 uur.
Onderdeel "Technische verlenging van het Griekse EFSF-programma" reeds
betrokken bij het plenaire debat d.d. 16 december 2014 over de Najaarsnota
2014.
EU

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

17.

Agendapunt:

Informatieprotocol aangaande (ESM-gerelateerde) crisismaatregelen in
de eurozone

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 december
2014
Informatieprotocol aangaande (ESM-gerelateerde) crisismaatregelen in de
eurozone - 2014Z23111
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op
dinsdag 20 januari 2015.
RU

Besluit:
Volgcommissie(s):

18.

Agendapunt:

Toezending aangepaste leningdocumentatie Griekenland i.v.m.
aanvraag technische verlenging EFSF-leningprogramma en voorlopige
beoordeling van de Commissie of Griekenland in aanmerking komt voor
een voorwaardelijke kredietlijn van het ESM

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 december
2014
Toezending aangepaste leningdocumentatie Griekenland i.v.m. aanvraag
technische verlenging EFSF-leningprogramma en voorlopige beoordeling van de
Commissie of Griekenland in aanmerking komt voor een voorwaardelijke
kredietlijn van het ESM - 21501-07-1215
Reeds betrokken bij het plenaire debat d.d. 16 december 2014 over de
Najaarsnota 2014.
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op
dinsdag 20 januari 2015.
EU

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig
19.

Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Merkies over duurzaam bankieren

Zaak:

Volgcommissie(s):

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, A.Z. Merkies (SP) - 10 december 2014
Initiatiefnota van het lid Merkies over duurzaam bankieren - 34101
De minister van Financiën om een kabinetsreactie verzoeken. De commissie zou
het op prijs stellen de kabinetsreactie in januari 2015 te ontvangen.
BuHa-OS

Agendapunt:

Afronding dossier Deutsche Bank

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 16

Besluit:

20.
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Besluit:

21.

december 2014
Afronding dossier Deutsche Bank - 2014Z23333
De minister van Financiën wordt verzocht om een eindrapportage over de
afbouw van het klantenbestand bij Deutsche Bank door de verkoop van delen
van ABN AMRO aan Deutsche Bank. De minister wordt verzocht in de
rapportage in ieder geval in te gaan op de vraag waar ondernemers die nu nog
problemen hebben met de Deutsche Bank terecht kunnen.

Agendapunt:

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de
commissievoorzitters - Behandeling rapporten Algemene Rekenkamer
in eerste helft 2015

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J.
Harbers (VVD) - 16 december 2014
Brief aan commissievoorzitters - Behandeling rapporten Algemene Rekenkamer
in eerste helft 2015 - 2014Z23306
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Rondvraag
22.

Agendapunt:

Commissie-overleg over de informatiepostitie van het parlement in
relatie tot de fiscale geheimhoudingsplicht ex artikel 67 van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) 18 december 2014
Onderling overleg over de informatiepostitie van het parlement in relatie tot de
fiscale geheimhoudingsplicht ex artikel 67 van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen - 2014Z23560
Besloten wordt tot het organiseren van een openbaar commissie-overleg over
dit onderwerp.
Besloten wordt het bureau wetgeving een notitie te verzoeken waarin wordt
gereflecteerd op artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, met
name ook op het derde lid van dat artikel over de mogelijkheid om ontheffing te
verlenen van de geheimhoudingsplicht.

Besluit:
Besluit:

23.

Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Nijboer over veilig en betrouwbaar bankieren
in de 21e eeuw

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 18 september 2014
Initiatiefnota van het lid Nijboer over veilig en betrouwbaar bankieren in de 21e
eeuw - 34033
De minister van Financiën zal worden verzocht de kabinetsreactie op de
initiatiefnota in de maand januari 2015 aan de Tweede Kamer toe te sturen.
De gevraagde kabinetsreactie is op donderdag 18 december 2014, na de
procedurevergadering, aan de Tweede Kamer toegestuurd (klik hier).

Besluit:
Noot:

24.

Agendapunt:

Rappel beantwoording feitelijke vragen over brief m.b.t. de
Nederlandse vermogensverdeling

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.Z. Merkies (SP) 18 december 2014
Rappel beantwoording feitelijke vragen over brief m.b.t. de Nederlandse
vermogensverdeling - 2014Z23545

Besluit:

De staatssecretaris van Financiën zal worden verzocht de feitelijke vragen
uiterlijk op woensdag 7 januari 2015 te beantwoorden.
Op woensdag 14 januari 2015 is het algemeen overleg "Inkomens- en

Noot:

6

25.

Volgcommissie(s):

vermogensverdeling" gepland. Over één van de voor dat overleg geagendeerde
brieven heeft de commissie op 14 november 2014 een serie vragen aan het
kabinet gesteld. De commissie ontvangt de antwoorden op de gestelde vragen
graag uiterlijk één week voorafgaand aan het overleg.
SZW

Agendapunt:

Artikel 13-conferentie

Zaak:

Brief derden - Europees Parlement te Brussel - 17 december 2014
Uitnodiging Europees Parlement en Saeima of the Republic of Latvia, i.h.k.v.
Europese Parlementaire Week (EPW), voor interparlementaire conferentie over
economisch bestuur van EU (TSCG) en meeting on the European semester
cycles 2014 and 2015 d.d. 3-4 februari 2015 - 2014Z23715
Bijgaande agenda van de artikel 13-conferentie is op 17 december 2014
ontvangen. De conferentie is gepland op woensdag 4 februari 2015 in het
Europees Parlement te Bussel. Er wordt per email geïnventariseerd welke leden
aan de conferentie wensen deel te nemen.
FIN

Besluit:

Volgcommissie(s):

26.

Agendapunt:
Besluit:

Einde detachering van Evelien Maas, adjunctgriffier van de commissie
Financiën
De voorzitter bedankt Evelien Maas voor de goede ondersteuning van de
commissie gedurende haar tweejarige detachering bij de Tweede Kamer. Hij
wenst haar heel veel succes bij de voortzetting van haar werkzaamheden op
het Ministerie van Financiën.

Griffier:

R.F. Berck

Activiteitnummer:

2014A05246

7

