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VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN
De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend
onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in
de vorm van een lijst van vragen.
Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare
behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.
De voorzitter van de commissie,
Anne Mulder
Adjunct-griffier van de commissie,
Freriks
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Wanneer verwacht het kabinet het wetsvoorstel voor de «bankvergunning light» naar de Kamer te kunnen sturen?
Wanneer verwacht het kabinet de update van de anti-witwasrichtlijn
(de 5e) naar de Kamer te kunnen sturen?
Wat is de status van de gesprekken in Europees en/of bilateraal
verband over de vliegbelasting?
Lukt het om in de huidige krappe arbeidsmarkt voldoende mensen
aan te trekken bij de Douane ter voorbereiding van de Brexit?
Hoeveel nieuwe medewerkers van de Douane worden nu in andere
Europese landen aangetrokken?
Wat wordt precies bedoeld met «optimalisatie van het kasritme»?
Wat zijn de ervaringen met het nieuwe renterisicobeleid?
Welke onderdelen van het nieuwe renterisicobeleid werken goed en
welke minder goed dan verwacht?
Wordt het renterisicokader ook meegenomen in de beleidsevaluatie
in 2019?
Op welke manier wordt dubbeling in de bestaande «publieke»
investeringsbanken voorkomen? Hoe wordt crowding out met private
initiatieven voorkomen? Hoe wordt hierop getoetst?
Zijn er schattingen te maken van de «compliance gap»?
Hoeveel belasting loopt de overheid mis door gebrekkige compliance
en belastingfraude?
Wat is het totaal, in absolute euro’s, van oninbare premies en
belastingen?
Welke premies of belastingen kennen relatief veel oninbare gelden?
Kan het aantal afgehandelde bezwaren binnen de Awb-termijn voor
de laatste vijf jaar gegeven worden?
Wat is de reden dat de streefwaarde voor het afhandelen van
bezwaren binnen de Awb-termijn niet gehaald wordt?
Hoeveel toegekende toeslagen (groter dan 0 euro) moeten uiteindelijk
terugbetaald worden? Kan dit uitgesplitst worden naar de verschillende toeslagen? Welke groepen moeten relatief vaak terugbetalen?
Kan uit het percentage definitie toegekende toeslagen dat niet leidt
tot een terug te betalen bedrag groter dan 500 euro afgeleid worden
dat een kleine 9% meer dan 500 euro moet terugbetalen? Hoeveel
mensen komen hierdoor in betaalproblemen?
Welke stappen worden gezet om het percentage processen-verbaal
dat leidt tot veroordelingen of transacties te verhogen?
Hoe gaat de Minister ervoor zorgen dat de Nederlandse implementatie van EU-richtlijnen geen vertraging meer oploopt en deze
richtlijnen op tijd behandeld kunnen worden in de Kamer?
Kan het budget voor de Financial Intelligence Unit Nederland
(FIU-NL) van de laatste vijf jaar gegeven worden?
Is er een maximale omvang van de begrotingsreserve voor een
depositogarantiestelsel voor de BES-eilanden (DGS BES)?
Hoe is de huidige exitstrategie van de staatsdeelneming in ABN
AMRO vormgegeven?
Hoe is de huidige exitstrategie van de staatsdeelneming in de
Volksbank vormgegeven?
Op welke termijn wordt het belang van de Staat in ABN AMRO
teruggebracht naar de beurs?
Op welke termijn wordt het belang van de Staat in de Volksbank
teruggebracht naar de beurs?
Is er een maximale omvang van de begrotingsreserve exportkredietverzekeringsfaciliteit?
Wat is de oorzaak van de roodstand van de sociale fondsen?
Waarom levert de Belastingdienst een bijdrage aan het gasdossier?
Gebeurt dit vanuit elke begroting?
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