Den Haag, 8 april 2014

Herziene agenda i.v.m. toevoegen agendapunten 5, 15, 18, 23 en 24.
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

BuHa-OS
BuZa
DEF
EU
EZ
KR
I&M
OCW
RU
SZW
V&J
VWS
WR

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 9 april 2014
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.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

19
5, 19
19
8, 11, 16, 17, 18, 19
16, 19
19
19
19
19
11, 14, 16, 19, 23
4, 19
16, 19, 23
16, 19

Besluitenlijst vorige vergaderingen
1.

Agendapunt:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van 26 maart 2014

2.

Agendapunt:

Door middel van e-mailprocedures genomen besluiten
-

Noot:

Brievenlijst
3.

Agendapunt:

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

(Voortgang) wet- en regelgeving
4.

Agendapunt:

Wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn en verordening
kapitaalvereisten (33849)

Zaak:

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 april
2014
Nota van wijziging - 33849-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Dit wetsvoorstel wordt behandeld in een wetgevingsoverleg op maandag 14
april 2014.
V&J

Agendapunt:

Goedkeuring belastingverdrag met Duitsland

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 22 april 2013
Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het
vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van
belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 123) 33615
Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling.
BuZa

Voorstel:
Noot:

5.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën,
J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 april 2014
Nota naar aanleiding van het verslag - 33849-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Dit wetsvoorstel wordt behandeld in een wetgevingsoverleg op maandag 14
april 2014.
V&J

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
E.D. Wiebes - 8 april 2014
33615 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Goedkeuring van het op 12
april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele
belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot
belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 123) - 2014Z06446
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BuZa

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

Agendapunt:

Instellen van de Commissie verzekeraars

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 maart 2014
Instellen van de Commissie verzekeraars - 32013-55
Voor kennisgeving aannemen.

De instelling van deze commissie komt voort uit de aangenomen motie
Nijboer (33750, nr. 28) die oproept tot het instellen van een
onafhankelijke commissie verzekeraars.

Het rapport van de commissie zal eind 2014 gereed moeten zijn, of zoveel
eerder als mogelijk. Na aanbieding van het rapport aan de minister van
Financiën, zal de minister dit doorzenden aan de Kamer.

Voorstel:
Noot:

7.

Agendapunt:

Afronding onderzoek DNB commercieel vastgoedblootstellingen
banken

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 maart 2014
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Voorstel:

8.

Agendapunt:

Aanbieding van de halfjaarlijkse notificatie van Nederland aan de
Europese Commissie over het EMU-saldo en de EMU-schuld

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 31 maart 2014
April notificatie over EMU-saldo en EMU-schuld - 33750-IX-24
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over het
Stabiliteitsprogramma/Nationaal Hervormingsprogramma.
Het plenaire debat met de ministers van Financiën en van EZ over het
Stabiliteitspact en het Nationaal Hervormingsprogramma is gepland in de
week van 22-24 april 2014 (laatste week vóór meireces).
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

9.

10.

11.

Afronding onderzoek DNB commercieel vastgoedblootstellingen banken 33260-4
Betrekken bij het debat over de kabinetsvisie Nederlandse bankensector.

Agendapunt:

Toezichtarrangement aangaande de toezichthouders op de financiële
markten

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 april 2014
Aanbieding van het aangepaste Toezichtarrangement aangaande de
toezichthouders op de financiële markten - 32648-5
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Transparantie lobbyactiviteiten van Nederlandse banken

Zaak:
Voorstel:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 april 2014
Transparantie lobbyactiviteiten van Nederlandse banken - 32013-56
Betrekken bij het debat over de kabinetsvisie Nederlandse bankensector.

Agendapunt:

Uitspraken Europees Parlement over pensioenhervormingen

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 april 2014
Uitspraken Europees Parlement over pensioenhervormingen - 21501-20-852
Betrekken bij het -nog te plannen- plenaire debat over de aansturing vanuit
Europa op sociaal en economisch gebied.
SZW, EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

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

Agendapunt:

Beleidsprioriteiten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 24 maart 2014
Beleidsprioriteiten - 33750-IX-23
Reeds betrokken bij het kennismakingsoverleg met de staatssecretaris van
Financiën d.d. 26 maart 2014.

Voorstel:

13.

Agendapunt:

Reactie op brief van Tankstation de Wellsche hut inzake aandacht voor
gevolgen van btw- en accijnsverhoging voor tankstation

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 maart 2014
Reactie op brief van Tankstation de Wellsche hut inzake aandacht voor
gevolgen van btw- en accijnsverhoging voor tankstation - 2014Z05613
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14.

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

Agendapunt:

Toezegging richtinggevende brief novelle Witteveenkader

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 28 maart 2014
Toezegging richtinggevende brief inzake Wijziging van de Wet verlaging
maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering
pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (onderbrengen
nettolijfrente in de tweede pijler; sanctiebepaling afkoop nettolijfrente) 33847-25
Ter bespreking.
SZW

Voorstel:
Volgcommissie(s):

15.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Klein om een brief over de effecten van
de accijnsverhoging in de eerste drie maanden

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 8 april 2014
Reactie op verzoek van het lid Klein om een brief over de effecten van de
accijnsverhoging in de eerste drie maanden - 2014Z06452
Betrekken bij het - nog te plannen - dertigledendebat over de gevolgen van de
accijnsverhogingen voor pomphouders en MKB in de grensstreek.

Voorstel:

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

Agendapunt:

Nationaal Hervormingsprogramma 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 april 2014
Aanbieding Nationaal Hervormingsprogramma 2014 - 2014Z05928
Ter informatie.

Deze brief (voortouw EZ) staat op de agenda van de procedurevergadering
van de commissie EZ op 8 april 2014.
Voorstel: Betrekken bij het plenair debat over het Stabiliteitspact en het
Nationaal Hervormingsprogramma dat gepland staat in de week van 22-24
april 2014.

Voorstel:
Noot:



Volgcommissie(s):

Eerder is door het kabinet aangekondigd dat het Stabiliteitsprogramma
naar verwachting op 11 april 2014 aan de Staten-Generaal wordt
toegestuurd (zie deze brief aan de Eerste Kamer over het
Stabiliteitsprogramma en Nationaal Hervormingsprogramma 2014).
FIN, EU, SZW, VWS, WR

Europa
17.

Agendapunt:

Elfde voortgangsrapportage Portugal

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 maart 2014
Elfde Voortgangsrapportage Portugal - 21501-07-1132
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Agendapunt:

Vierde voortgangsrapportage hervormingsprogramma Griekenland

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 april 2014

Voorstel:

18.
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Voorstel:
Volgcommissie(s):

Vierde voortgangsrapportage hervormingsprogramma Griekenland 2014Z06318
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland
op donderdag 24 april 2014.
EU

Overig
19.

Agendapunt:

Brief aan vakcommissies inzake voortouw BES-aangelegenheden

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties,
J. Recourt (PvdA) - 26 maart 2014
Brief aan vakcommissies inzake voortouw BES-aangelegenheden 2014Z05576
Ter bespreking.
In de procedurevergadering van 6 maart 2014 heeft de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken het besluit genomen om voortaan het voortouw over BESaangelegenheden bij de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties te laten. De
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken wordt dan volgcommissie. De
woordvoering wordt aan de fracties overgelaten. In de procedurevergadering
van 26 maart 2014 heeft de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties zich met
dit besluit verenigd.
Namens de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties wordt (o.a.) de
commissie Financiën verzocht in overweging te nemen in voorkomende
gevallen dezelfde procedure te volgen.
BuHa-OS, BuZa, DEF, EZ, EU, FIN, I&M, OCW, RU, SZW, WR, VWS, V&J

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Voorbereiding Verantwoordingsdebat 2014, behandeling
Rijksverantwoording over 2013, behandeling Voorjaarsnota 2014

Zaak:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 26
maart 2014
Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de
verantwoordingsstukken over 2013 - 31428-7
Bespreking van de vraag of er behoefte bestaat aan het inzetten van de in de
noot (derde punt) genoemde aanvullende instrumenten bij de behandeling van
de verantwoordingsstukken.

Dit jaar vindt verantwoordingsdag plaats op woensdag 21 mei 2014.Het
verantwoordingsdebat met de minister-president en de minister van
Financiën vindt plaats op woensdag 28 mei 2014. Uiterste termijn inbreng
verslag jaarverslagen 2013, de rapporten van de Algemene Rekenkamer
en de slotwetten 2013: dinsdag 27 mei 2014 om 16.00 uur.
Beantwoording uiterlijk vrijdag 6 juni 2014.
Met de Algemene Rekenkamer is afgesproken dat ook feitelijke vragen
kunnen worden gesteld over de rekenkamerrapporten bij de
jaarverslagen. De Algemene Rekenkamer zal de antwoorden dan ook zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk 6 juni 2014 aan de Kamer toesturen.

Voorstel:

Noot:



Het debat over de Voorjaarsnota 2014 met de minister van Financiën vindt
plaats in de laatste vergaderweek vóór het zomerreces. Uiterste termijn
inbreng Voorjaarsnota 2014 en verslagen suppletoire begrotingen
samenhangend met de Voorjaarsnota 2014: donderdag 12 juni 2014,
14.00 uur. Beantwoording uiterlijk vrijdag 20 juni 2014.



Mogelijke aanvullende instrumenten die kunnen worden ingezet bij de
behandeling van de verantwoordingsstukken:

indien hun rapport bij het jaarverslag daartoe aanleiding geeft, de
Algemene Rekenkamer, verzoeken een technische briefing te geven;

bespreken van slotwet, jaarverslag en het bijbehorende
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21.

Agendapunt:

Spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2014; onderdeel Financiën

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 april
2014
Spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2014 - 33750-39
Ter informatie.
Deze brief van de minister van V&J bevat een overzicht van spoedeisende
wetsvoorstellen waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze in de eerste
helft van dit jaar (voor 1 juli
2014) door de Tweede Kamer worden behandeld. Op het terrein van de
commissie Financiën bevat het overzicht twee wetsvoorstellen:
1. Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten (CRD IV)
33849
Gewenste datum inwerkingtreding: 01-07-14
Motivering: Spoedige behandeling is aangewezen omdat de zeer korte
implementatietermijn voor deze richlijn (van plus minus zes maanden) op
1 januari 2014 reeds is verstreken.
Actuele stand van zaken: geagendeerd voor wetgevingsoverleg op
maandag 14 april 2014.
2. Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de
afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees
bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële
Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes
Gewenste datum inwerkingtreding: 31-12-14
Motvering: Om het mogelijk te maken voor DNB om de kosten voor de
balansdoorlichtingen (met name de Asset Quality Reviews) aan de
betrokken significante banken in rekening te brengen dient het
wetsvoorstel tot wijziging van de Wbft nog dit jaar (uiterlijk 31 december)
in werking te treden. Indien dit niet gebeurt worden deze kosten
automatisch verrekend met alle onder toezicht staande instellingen.
Daarnaast is dit wetsvoorstel spoedeisend vanwege de uitwerking van het
voornemen uit het Regeerakkoord tot afschaffing van de overheidsbijdrage
per 2015 voor het door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De
Nederlandsche Bank (DNB) uit te oefenen toezicht op de financiële
markten.
Actuele stand van zaken: Wetsvoorstel is nog niet ingediend. Zie ook de
brief van de minister van Financiën van 21 maart 2014 over dit onderwerp
(32013, nr. 54).

Voorstel:
Noot:

22.

rekenkamerrapport in een wetgevingsoverleg (deze overlegvorm biedt
gelegenheid om moties in te dienen);
aanwijzen van een rapporteur die de kwaliteit van de
verantwoordingsstukken onderzoekt of die wordt ingezet op een
specifiek thema, daarbij ondersteund door het BOR;
ten behoeve van de behandeling van de jaarverslagen controleren of
de ministers de eerder aangekondigde beleidsdoorlichtingen (in de
Rijksbegroting 2013) tijdig en volledig naar de Kamer hebben
gezonden en óf beleidsconclusies die zijn getrokken naar aanleiding
van deze beleidsdoorlichtingen ook zijn opgenomen in de
jaarverslagen van de ministers), daarbij desgevraagd ondersteund
door het BOR;
bij de behandeling van de jaarverslagen in wetgevingsoverleggen
expliciet aandacht besteden aan het financieel beheer en de
déchargeverlening (zo mogelijk op advies van een door de commissie
aangewezen rapporteur) waarbij leden kunnen overwegen om, als de
Kamer voorwaarden wil verbinden aan de dechargeverlening, deze
voorwaarden zo nodig vast te leggen in een motie.

Agendapunt:

Rondetafelgesprek gebruik klantgegevens door banken (uitkomst
inventarisatie; voorstel blokindeling; voorlopige datum)
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Zaak:

Voorstel:
Noot:

23.

Agendapunt:

Voorstel Mei Li Vos (PvdA) en Neppérus (VVD) om op korte termijn
een AO te plannen over VAR-verklaringen door ZZP'ers

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.L. (Mei Li) Vos (PvdA) 7 april 2014
Voorstel Mei Li Vos (PvdA) en Neppérus (VVD) om op korte termijn een AO te
plannen over VAR-verklaringen door ZZP'ers - 2014Z06361
Ter bespreking.
SZW, VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):

24.

Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 2 april 2014
Rondetafelgesprek gebruik klantgegevens door banken (uitkomst
inventarisatie; voorstel blokindeling; voorlopige datum) - 2014Z05995
Ter bespreking.

In de procedurevergadering van de commissie Financiën van 26 maart
2014 is op voorstel van de heer Van Hijum (CDA) besloten om een
rondetafelgesprek te organiseren over het gebruik van klantgegevens door
banken. Tevens is besloten bij de fracties te inventariseren welke
personen en/of organisaties zij voor het rondetafelgesprek wensen uit te
nodigen. De uitkomst van de inventarisatie staat in deze notitie.

In de notitie wordt tevens een voorstel gedaan voor:
1. de blokindeling;
2. de duur van de blokken;
3. de voorlopige datum en tijd van het rondetafelgesprek.

Agendapunt:

Voorstel Van Hijum (CDA) om op korte termijn een algemeen overleg
te voeren over rentederivaten in het MKB

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 8
april 2014
Voorstel Van Hijum (CDA) om op korte termijn een algemeen overleg te
voeren over rentederivaten in het MKB - 2014Z06457
Ter bespreking.

Voorstel:

Rondvraag
25.

Agendapunt:

Rondvraag

Griffier:

R.F. Berck

Activiteitnummer:

2013A05205
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