
Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 2013–2014 

33 750 IX Vaststelling van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Financiën (IXB) en de 
begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor 
het jaar 2014 

F VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 11 september 2014 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 29 juli 
2014 een brief gestuurd aan de Minister van Financiën inzake de halfjaar-
lijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de Kamer zijn gedaan. De 
Minister heeft op 11 september 2014 gereageerd. 

De vaste commissie voor Financiën1 brengt bijgaand verslag uit van het 
gevoerde schriftelijk overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Financiën,
Van Dooren 

1 Samenstelling:
Holdijk (SGP), Van der Linden (CDA), Essers (CDA) (voorzitter), Sylvester (PvdA), Terpstra 
(CDA), vac. (PvdA), Nagel (50PLUS), Elzinga (SP), Koffeman (PvdD), Reuten (SP), Knip (VVD), 
Backer (D66), De Boer (GL), Van Boxtel (D66), Bröcker (VVD), Ester (CU), De Grave (VVD) 
(vicevoorzitter), Hoekstra (CDA), De Lange (OSF), Postema (PvdA), Sent (PvdA), Van Strien 
(PVV), Vos (GL), Van Beek (PVV), Kok (PVV), Bruijn (VVD).
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL  

Aan de Minister van Financiën 

Den Haag, 29 juli 2014 

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van 
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn 
gedaan. 

Middels deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse 
overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag 
ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn 
volgens onze informatie op 1 juli 2014 is verstreken. Daarbij treft u tevens, 
ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane 
toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2015 verloopt. Beide lijsten 
zijn terug te vinden via de volgende links: 

Rappel:2 

Vooruitblik:3 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke 
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór 
vrijdag 12 september 2014 eventuele correcties en een prognose van de 
termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft 
daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is 
vestreken. 

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te 
houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, 
nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste 
Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding 
van het toezeggingenregistratienummer. 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
A. Broekers-Knol 

2 http://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vjlukx6e9yq1&ministerie=vghyngkof7kh.
3 http://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vjlukytfigpt&ministerie=vghyngkof7kh.
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 11 september 2014 

Middels uw brief van 29 juli 2014 heeft u mij verzocht om een geactuali-
seerd overzicht te verstrekken met de stand van zaken van de aan uw 
Kamer gedane toezeggingen. In de bijlage vindt u dit geactualiseerde 
overzicht. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Minister van Financiën,
J.R.V.A. Dijsselbloem 
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Toezeggingen Eerste Kamer door Financiën (Rappel juli 2014) 

Nummer Toezegging (nr. kamerstuk) Verkorte inhoud Stand van zaken/planning 

1. (T01654) Toezegging Overleg met medeover-
heden over de groei van lokale 
lasten, in het bijzonder de ozb 
(33 400) 

De Staatssecretaris van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag/
opmerking van het lid Nagel (50PLUS), toe 
zich samen met de Minister van Binnenlandse 
Zaken te zullen verstaan met de medeoverhe-
den, zodanig dat zij zich houden aan de 
gemaakte afspraak om de ozb niet verder te 
laten groeien dan de macronorm. 

Het onderwerp zal besproken 
worden tijdens het Bestuurlijk 
Overleg financiële verhoudingen op 
10 september 2014. De Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties zal de Kamer over de 
uitkomsten informeren. 

2. (T01657) Toezegging Financiering van 
infrastructuur door pensioen-
fondsen met een aan de inflatie 
gebonden financieringsinstrument 
(33 440) 

De Minister van Financiën zegt de Kamer, 
naar aanleiding van een vraag/opmerking van 
het lid De Grave (VVD), toe om, zodra de 
evaluatie van het pilotproject rond de N33 in 
het kader van de financiering van infrastruc-
tuur door pensioenfondsen met een aan de 
inflatie gebonden financieringsinstrument 
gereed is, de Eerste Kamer daarover te 
informeren. 

De evaluatie van de pilot N33 is 
medio 2013 afgerond. Naar 
aanleiding hiervan heeft het Rijk 
besloten om niet verder te gaan met 
vergoeding van inflatie specifiek bij 
vreemd vermogen financiering van 
DBFM projecten. Zie hiervoor de 
brieven van de Ministers van 
Financiën en Infrastructuur en Milieu 
aan de Tweede Kamer van 12 juli 
2013 (28 753, nr. 31, vergaderjaar 
2012–2013) en van 7 juni 2013 
(28 753, nr. 29, vergaderjaar 
2012–2013) 

3. (T01864) Toezegging Niet inzetten van het 
sanctie-instrument uit de Wet Hof 
en indiening apart wetsvoorstel 
uitwerking amendement-Koolmees 
(33 416) 

De Minister van Financiën zegt de Kamer, 
naar aanleiding van vragen en opmerkingen 
van de leden De Grave (VVD), Postema 
(PvdA), Essers (CDA), Backer (D66) en Ester 
(ChristenUnie), toe gedurende deze kabinets-
periode (tot 2017) geen gebruik te maken van 
het sanctie-instrument zoals vastgelegd in 
artikel 6 van de Wet Hof. 
De regering zal in de eerste helft van 2014 
met een beperkt wetsvoorstel komen om de 
sancties in artikel 6 van de Wet Hof aan te 
passen en te veranderen in een correctieme-
chanisme, gebaseerd op het in de Tweede 
Kamer verworpen amendement (33 416, 
nr. 23) Koolmees (D66). 

In behandeling. 

4. (T01866) Toezegging Informeren Kamer over 
gebruik van dwingende macro-
normen en referentiewaarden 
decentrale overheden in de EU 
(33 416) 

De Minister van Financiën zegt de Kamer, 
naar aanleiding van een vraag van het lid 
Ester (ChristenUnie), toe de Kamer te 
informeren over het gebruik van dwingende 
macro-normen voor decentrale overheden in 
andere EU landen nadat de Europese 
Commissie (EC) hiervan een overzicht heeft 
gepubliceerd. De Minister geeft aan dat de EC 
in 2014 met een overzicht komt. 

In afwachting van overzicht 
Commissie. 

5. (T01874) Toezegging Vrijstelling contant geld 
box 3-heffing (33 750) 

De Staatssecretaris van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag van het 
lid Nagel (50PLUS), toe in de Kabinetsreactie 
op het rapport van de commissie-Van 
Dijkhuizen – verwacht vóór 1 april 2014 – 
terug te komen op de vrijstellingsgrens voor 
contant geld in box 3. 

Planning afrond op Prinsjesdag 2014. 
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Nummer Toezegging (nr. kamerstuk) Verkorte inhoud Stand van zaken/planning 

6. (T01950) Toezegging Evaluatie fiscale 
facilitering lokaal en duurzaam 
opgewekte energie 
(33 752 / 33 753 / 33 754 / 33 755) 

De Staatssecretaris van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag van het 
lid Ester (ChristenUnie), toe dat de reeds 
voorziene evaluatie na vier jaar van de fiscale 
facilitering van lokaal en duurzaam opge-
wekte energie een integrale karakter zal 
hebben. Hij zal de wens van de Kamer 
overbrengen aan de Minister van Economi-
sche Zaken als verantwoordelijke bewindsper-
soon voor de evaluatie. Daarbij zal gekeken 
worden naar de mogelijkheden voor 
vereenvoudiging, naar consistentie, en naar 
de vraag of het fiscaal instrument wel het 
meest geëigende instrument is. 

Afgerond voor het Ministerie van 
Financiën. Op 9 januari 2014 
doorgegeven aan het Ministerie van 
Economische Zaken, die verantwoor-
delijk is voor de te houden evaluatie. 

7. (T01951) Toezegging Toezenden notitie 
fiscaliteit en vergroening (33 752 / 
33 753 / 33 754 / 33 755) 

De Staatssecretaris van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag van het 
lid Ester (ChristenUnie), toe in de loop van 
2014 met een notitie te komen over het 
onderwerp fiscaliteit en vergroening. 

Planning afronding 3e kwartaal 2014. 

8. (T01954) Toezegging Toezending brief 
vermogensongelijkheid in 
Nederland in internationaal 
perspectief (33 752 / 33 753 / 33 754 
/ 33 755) 

De Staatssecretaris van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van vragen van het lid 
Sent (PvdA), toe per brief terug te komen op 
de vermogensongelijkheid in Nederland in 
internationaal perspectief en de vermogens-
belasting in Nederland in internationaal 
perspectief en een beoordeling daarvan te 
geven. 

Planning afronding op Prinsjesdag 
2014. 

9. (T01956) Toezegging Meenemen voorstellen 
verlaging belasting op arbeid bij 
kabinetsreactie commissie Van 
Dijkhuizen (33 752 / 33 753 / 33 754 
/ 33 755) 

De Staatssecretaris van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag van het 
lid Sent (PvdA), toe bij de kabinetsreactie op 
het rapport van de commissie Van Dijkhuizen 
de door mevrouw Sent voorgestelde 
verlaging van de belasting op arbeid en haar 
voorstellen voor financiering van deze 
maatregel mee te nemen. 

Zal worden meegenomen in de brief 
met betrekking tot de stelselherzie-
ning. Planning afronding 3e kwartaal 
2014. 

10. (T01957) Toezegging Toezending bouwste-
nennotitie erf- en schenkbelasting 
(33 752 / 33 753 / 33 754 / 33 755) 

De Staatssecretaris van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van vragen van het lid 
Bröcker (VVD), toe een aan de Tweede Kamer 
toegezegde bouwstenennotitie rondom de 
erf- en schenkbelasting ook aan de Eerste 
Kamer te zullen zenden. In deze notitie zal hij 
de consequenties van het schuiven binnen 
deze belasting in beeld zal brengen. 

Planning afronding op Prinsjesdag 
2014. 

11. (T01958) Toezegging Toezending uitwerking 
toekomstperspectief pensioenen in 
eigen beheer (33 752 / 33 753 / 
33 754 / 33 755) 

De Staatssecretaris van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van vragen van de 
leden Essers (CDA) en Bröcker (VVD), toe om 
de drie in de brief van 6 december 2013 over 
pensioenen in eigen beheer (33 752, E) 
genoemde opties voor het oplossen van de 
knelpunten die bij pensioen in eigen beheer 
zijn geconstateerd, nader uit te werken en 
opties te verkennen om belemmeringen weg 
te nemen. De Staatssecretaris streeft naar 
aanbieding hiervan aan de Kamers in het 
voorjaar 2014. 

Planning afronding op Prinsjesdag 
2014. 

12. (T01959) Toezegging Ingaan op relatie 
digitale economie en fiscaliteit in 
kabinetsreactie rapport-Van 
Dijkhuizen (25 087) 

De Staatssecretaris van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van vragen van de 
leden Bröcker (VVD) en Van Boxtel (D66), toe 
in de kabinetsreactie op het rapport-Van 
Dijkhuizen in te gaan op de relatie tussen de 
digitale economie en de fiscaliteit. 

Zal worden meegenomen in de brief 
met betrekking tot de stelselherzie-
ning. Planning afronding 3e kwartaal 
2014. 

Eerste Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 750 IX, F 5



Nummer Toezegging (nr. kamerstuk) Verkorte inhoud Stand van zaken/planning 

13. (T01966) Toezegging Capaciteit Belasting-
dienst in transitiefase uitvoering 
Wet verlaging maximumopbouw- 
en premiepercentages pensioen en 
maximering pensioengevend 
inkomen (33 610 / 33 847) 

De Staatssecretaris van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag van de 
leden Bröcker (VVD) en Backer (VVD), toe dat 
als het aantal partijen dat zich bij meldt bij de 
Belastingdienst om hun reglementen, 
concepten en houtskoolschetsen in het kader 
van het onderhavige wetsvoorstel voor te 
leggen aan de Belastingdienst een factor 10 
hoger is dan de door hem in het debat 
genoemde schatting, de personele capaciteit 
bij de Belastingdienst zal worden uitgebreid. 

Planning afronding op Prinsjesdag 
2014. 

14. (T01968) Toezegging Beschikbaar stellen 
geconsolideerde wetstekst bij 
volgende novelle (33 610 / 33 847) 

De Staatssecretaris van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag van het 
lid Postema (PvdA), toe om bij een volgende 
novelle ingediend door de Staatssecretaris 
van Financiën de Kamer een geconsolideerde 
wetstekst aan te bieden waarmee de met de 
novelle gepaard gaande wijzigingen ten 
opzichte van het aanvankelijk ingediende 
wetsvoorstel inzichtelijk worden gemaakt. 
Deze «voucher» kan de Kamer naar eigen 
behoefte gebruiken. 

Planning afronding op Prinsjesdag 
2014.
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