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34 000 IX Vaststelling van de begrotingsstaten van het 
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het jaar 2015 

C  BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
FINANCIEN 

Aan de Minister van Financiën 

Den Haag, 8 april 2015 

Op 20 maart 2015 heeft u de Kamer uw reactie aangeboden op het 
verzoek om te reageren op een overzicht van de stand van zaken van 
toezeggingen waarvan de termijn verlopen is, respectievelijk verloopt op 
1 juli 2015.1 Deze reactie is besproken in de vergadering van de vaste 
commissie voor Financiën van 7 april 2015. 

Ter informatie bied ik u een overzicht aan waarin in de laatste kolom staat 
weergegeven hoe de commissie heeft besloten over het al dan niet 
wijzigen van de status van toezeggingen en de rappeldata. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,
P.H.J. Essers 

1 Kamerstukken I 2014–2015, 34 000 IX, B.
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Toezegging Stand van zaken volgens de Minister van 
Financiën per 20 maart 2014 

Besluit van de commissie Financiën d.d. 
7 april 2014 

T01407; Toezegging Toezending 
cijfers (32.131) 

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 
18 september 2012. Kamerstukken I 2012/13, 33 400 
IX, A. 

Voor kennisgeving aannemen en toezegging als 

voldaan registreren. 

T01457; Toezegging Aanpassing 
Vrijstellingsregeling WFT (33.023, B) 
Status deels voldaan. 

Voldaan. In 2012 is de Vrijstellingsregeling 2012 
aangepast in afwachting van een wetswijziging. De 
wijziging van artikel 5:3 Wft is geschied per de nota 
van wijziging bij de Wijzigingswet financiële markten 
2013. (Kamerstukken II, 2012–2013, 33.236, nr. 7) 

Voor kennisgeving aannemen en toezegging als 

voldaan registreren. 

T01528; Toezegging Evaluatie 
bonusverbod (33.058) 

Deels voldaan. Tijdens de parlementaire behandeling 
van de 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 (Kamer-
stukken II, 33 957) is het (deels) naar de schatkist laten 
terugvloeien van boetes aan de orde geweest. Per 
1 januari 2015 stromen de boetes die het bedrag van 
2,5 miljoen overstijgen naar de schatkist. Omdat de 
Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen heeft 
geleid tot een aantal relevante wijzigingen van het 
bonusverbod bij staatssteun zal het bonusverbod bij 
staatssteun worden geëvalueerd samen met de Wet 
beloningsbeleid financiële ondernemingen. 

Toezegging als deels voldaan registreren en 

deadline verplaatsen naar 1 januari 2018. 

T01579; Toezegging Effect bankenbe-
lasting op kredietverlening aan het 
mkb (33.121) 

Voldaan. Uit analyse in de brief van de Minister aan 
de Tweede Kamer «Cumulatieve effect van maatrege-
len bankensector» van 18 december 2014 blijkt dat 
huidige maatregelen, waaronder bankenbelasting, 
een gezonde kredietverlening, passend bij het huidige 
economische klimaat niet in de weg staan. (Kamer-
stukken II, 2014–2015, 32 013, nr. 92) 

Toezegging als voldaan registeren. 

T01580; Toezegging Monitoring 
invloed bankenbelasting op de 
kredietverlening (33.121) 

Voldaan. Uit analyse in de brief van de Minister aan 
de Tweede Kamer «Cumulatieve effect van maatrege-
len bankensector» van 18 december 2014 blijkt dat 
huidige maatregelen, waaronder bankenbelasting, 
een gezonde kredietverlening, passend bij het huidige 
economische klimaat niet in de weg staan. (Kamer-
stukken II, 2014–2015, 32 013, nr. 92) Zie ook 
toezegging evaluatie van de bankenbelasting. 

Toezegging als deels voldaan registeren. 

De evaluatie van de bankenbelasting, die 3 jaar 
na inwerkingtreding van de wet (i.e. op 1 oktober 
2012) wordt uitgevoerd, moet nog plaatsvinden. 

T01651; Toezegging Gedrags- of 
integriteitscode als onderdeel van 
Europees bankentoezicht (33.400) 

Nu het Europees bankentoezicht tot stand is gekomen 
zal binnenkort worden bezien of en wanneer het 
passend is om de culturele aspecten van het 
bankieren in Europa te agenderen. 

Voor kennisgeving aannemen en deadline 

verplaatsen naar 1 juli 2015. 

T01654; Toezegging Overleg met 
medeoverheden over de groei van 
lokale lasten, in het bijzonder de ozb 
(33.400) 

De Minister van BZK heeft de Tweede Kamer in een 
brief van 15 september 2014 geïnformeerd hoe met 
de overschrijding van de macronorm OZB in 2014 
wordt omgegaan. Kamerstukken II 2014/15, 34 000 B, 
nr. 5. Abusievelijk is deze brief niet aan de Eerste 
Kamer gezonden. Dit zal alsnog worden rechtgezet 
door de Minister van BZK. 

Voor kennisgeving aannemen en toezegging als 

voldaan registreren. 

T01666; Toezegging Ontwikkelingen 
met betrekking tot de garantie die 
aan DNB is verstrekt opnemen in de 
jaarlijkse update van de risicoanaly-
ses in de Miljoenennota (33.548) 

Gestalte gegeven aan deze toezegging in Miljoenen-
nota 2015, in voetnoot 142 op pagina 105. Toezegging 
blijft openstaan voor nieuwe Miljoenennota 2016. 

Voor kennisgeving aannemen en categorie 

wijzigen in legisprudentie. 

T01725; Toezegging Volgen 
ontwikkelingen Hof van Justitie ten 
aanzien van exitheffingen (33.262) 

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 
Financiën van 25 april 2014. Kamerstukken I 2013/14, 
33 752, N. 

Toezegging als voldaan registreren. 

Eerste Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 000 IX, C 2



Toezegging Stand van zaken volgens de Minister van 
Financiën per 20 maart 2014 

Besluit van de commissie Financiën d.d. 
7 april 2014 

T01732; Toezegging Mogelijkheden 
mitigeren gevolgen onderscheid 
commerciële en fiscale waarderings-
stelsels bij pensioenen in eigen 
beheer (33.402 / 33.403 / 33.405 / 
33.407) 

In de memorie van antwoord op het Belastingplan 
2015 van 5 december 2014 heeft de Staatssecretaris 
toegezegd zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval 
vóór het meireces 2015 met een nadere uitwerking 
van mogelijke oplossingsrichtingen te komen. 
Kamerstukken I 2014/15, 34 002, D, blz. 36. 

Voor kennisgeving aannemen en DEADLINE 

VERPLAATSEN NAAR 1 MEI 2015. 

T01864; Toezegging Niet inzetten 
van het sanctie-instrument uit de 
Wet Hof en indiening apart 
wetsvoorstel uitwerking 
amendement-Koolmees (33.416) 

Niet inzetten van het sanctie-instrument blijft gelden. 
Apart wetsvoorstel om sanctie-instrumentarium om 
te zetten in een correctiemechanisme ligt voor in de 
TK (behandeling nog onduidelijk). 

Voor kennisgeving aannemen en toezegging als 

voldaan registreren. 

T01866; Toezegging Informeren 
Kamer over gebruik van dwingende 
macro-normen en referentiewaarden 
decentrale overheden in de EU 
(33.416) 

Nog in behandeling, omdat de Europese Commissie 
nog niets heeft gepubliceerd. 

Voor kennisgeving aannemen en deadline 

verplaatsen naar 1 juli 2015. 

T01868; Toezegging Aanpassing 
zinsnede artikel 2b, lid 1, Wet 
verplicht schatkistbankieren, inzake 
negatieve rente (33.540) 

De toezegging dat bij een eerste wetswijziging van 
verplicht schatkistbankieren blijft gelden. Een 
wetswijziging is vooralsnog nog niet aan de orde. 

Voor kennisgeving aannemen en deadline 

verplaatsen naar 1 januari 2016. 

T01872; Toezegging Evaluatie 
ontvangsten brandstofaccijnzen in 
2014 (33.750) 

Hierop wordt teruggekomen in de eerstvolgende 
toezeggingenbrief aan de Eerste Kamer. 

Voor kennisgeving aannemen en deadline 

verplaatsen naar 1 juli 2015. 

T01873; Toezegging in Miljoenen-
nota ingaan op overschot lopende 
rekening (33.750) 

Wordt opgepakt in de Miljoenennota voor 2016. Voor kennisgeving aannemen en deadline 

verplaatsen naar 1 januari 2016. 

T01952; Toezegging grenseffecten 
van de accijnsverhogingen op 
brandstoffen (33.752 / 33.753 / 33.754 
/ 33.755) 

De evaluatie is op 28 mei 2014 zowel aan de Tweede 
Kamer als aan de Eerste Kamer gezonden. De brief 
aan de Eerste Kamer heeft geen afzonderlijk 
Kamerstuknummer gekregen maar is wel geplaatst 
op de site van de Eerste Kamer (zie onderstaande 
link). 
http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20140528/
brief_van_de_staatssecretaris_van_2/document3/f=/
vjk7ifrqu891.pdf 

Toezegging als voldaan registreren. 

T01955; Toezegging Uitvoering 
regeling begunstiging lokaal 
duurzaam opgewekte energie 
(33.752 / 33.753 / 33.754 / 33.755) 

De toezegging is afgerond bij brief van de Staatsse-
cretaris van 8 november 2013. Kamerstukken II 
2013/14, 33 752, nr. 21. Deze brief is abusievelijk niet 
aan de Eerste Kamer aangeboden. Dit zal worden 
rechtgezet in de eerstvolgende toezeggingenbrief aan 
de Eerste Kamer. 

Voor kennisgeving aannemen en deadline 

verplaatsen naar 1 juli 2015. 

T01956; Toezegging Meenemen 
voorstellen verlaging belasting op 
arbeid bij kabinetsreactie commissie 
Van Dijkhuizen (33.752 / 33.753 / 
33.754 / 33.755) 

Afgerond bij brief van de Staatssecretaris van 
16 september 2014. Kamerstukken I 2014/15, 33 752, 
Q, blz. 5, en in de Memorie van Antwoord Belasting-
plan 2015 van 5 december 2014. Kamerstukken I 
2014/15, 34 002, D, blz. 1 en 30. 

Voor kennisgeving aannemen en toezegging als 

voldaan registreren.
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