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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER
STATEN-GENERAAL
Aan de Minister van Financiën
Den Haag, 16 juli 2021
De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn
gedaan.
Door middel van 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 2020 is verstreken. Daarbij treft u tevens,
ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane
toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2021 verloopt. Beide lijsten
zijn terug te vinden via de volgende links:
Rappel: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vlae9guonmo5&ministerie=vghyngkof7kh
Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vlaeabtl6vrs&ministerie=vghyngkof7kh
Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór
vrijdag 4 september 2020 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
verstreken.
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,
J.A. Bruijn

Eerste Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 570 IX, C

2

BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 9 februari 201
In uw brief van 16 juli 2020 heeft u mij verzocht om een geactualiseerd
overzicht te verstrekken met de stand van zaken van de aan uw Kamer
gedane toezeggingen waarvan de termijn volgens uw Kamer op 1 juli
2020 is verstreken. In de bijlage vindt u dit geactualiseerde overzicht. Via
deze weg verontschuldig ik mij voor de verlate reactie.
Ik vertrouw erop u, mede namens de Staatssecretarissen van Financiën,
hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
De Minister van Financiën,
W.B. Hoekstra
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Bijlage:

Reactietabel Toezeggingen Eerste Kamer door Financiën

Toezegging

Nummer

Verkorte inhoud

Stand van zaken

1.

Toezegging SNS
(34.300)

T02187

De Minister van Financiën zegt de
Kamer toe, naar aanleiding van het lid
Van Apeldoorn, de Kamer te
informeren over de SNS.

Doorlopend. Middels jaarlijkse voortgangsrapportages adviseert NLFI de
Minister van Financiën over de voortgang
van het doorvoeren van de noodzakelijke
verbeteringen bij de Volksbank en over de
gereedheid van de Volksbank voor
besluitvorming over haar toekomst. In
november 2019 heeft de Minister van
Financiën de Tweede Kamer voor het
laatst geïnformeerd (Kamerstukken II
2019/20, 33 532 nr. 87). Uit de voortgangsrapportage van NLFI bleek dat, mede
vanwege de door NLFI genoemde
marktomstandigheden, het nog niet
mogelijk om een besluit te nemen over de
toekomst van de Volksbank. Aan de
Tweede Kamer is daarnaast toegezegd de
komende periode breed te kijken naar de
verschillende toekomstopties voor de
Volksbank, zowel naar de verschillende
mogelijkheden voor verzelfstandiging als
naar de opties om het maatschappelijke
karakter van de bank te borgen.

2.

Toezegging
Btw-behandeling
(34.117 / 34.320)

T02240

De Staatssecretaris van SZW zal, naar
aanleiding van opmerkingen van
diverse leden, de wens van de Kamer
om een gelijke btw-behandeling toe te
passen ten aanzien van de beheerkosten voor DC- en DB-regelingen, na
ommekomst van de bevindingen van
de advocaat-generaal in maart 2016,
meenemen in de afwegingen van het
kabinet hierover. De conclusies van
het kabinet zullen zo spoedig mogelijk
ter bespreking aan beide Kamers
worden voorgelegd.

Afgedaan. Nadere behandeling ligt in
handen van de Eerste Kamer.

3.

Toezegging
Tussenlaag
zzp-middeling
(34.036)

T02259

De Staatssecretaris van Financiën zegt
toe, naar aanleiding van een
opmerking van het lid Van Strien
(PVV), erop toe te zien dat de
tussenlaag van zzp-bemiddeling
wordt voorkomen en de Kamer
hierover te informeren.

In behandeling. Op dit moment zijn er
geen signalen dat in de zorg een
tussenlaag ontstaat als gevolg van het
wegvallen van de VAR en introductie van
de Wet DBA. Daarbij past de kanttekening
dat de handhaving op de Wet DBA is
opgeschort (met uitzondering van
kwaadwillenden), zodat niet kan worden
uitgesloten dat er te weinig gegevens
voorhanden zijn om conclusies te trekken.
Daar komt bij dat op dit moment op basis
van het regeerakkoord wordt gewerkt aan
een vervanging van de DBA. Als de
vervanging van de DBA is afgerond en in
navolging daarvan de handhaving is
gestart, kunnen pas conclusies zoals
toegezegd in deze toezegging worden
getrokken.

4.

Toezegging
Openbaarheid kern
van overeenkomst
(nieuwe constructie) (34.036)

T02262

De Staatssecretaris van Financiën
zegt, naar aanleiding van een
opmerking van het lid Köhler (SP), de
Kamer toe dat bepaalde gevallen
geanonimiseerd en ontdaan van
fiscale informatie, geschoond, op de
site zal zetten en openbaar zal maken.
(Dit betreft een nieuwe constructie,
om net binnen de wet te blijven.)

In behandeling. Tot nu toe zijn er geen
wijzigingen opgetreden. Indien dit wel
gebeurt, zal de Eerste Kamer hierover
worden geïnformeerd.
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Toezegging

Nummer

Verkorte inhoud

Stand van zaken

5.

Toezegging
Inschatting
aandeel schijnzelfstandigheid bij de
formele evaluatie
na 3 jaar (34.036)

T02264

De Staatssecretaris van Financiën
zegt, naar aanleiding van een vraag
van het lid Köhler (SP), de Kamer toe
dat hij beziet of bij de formele
evaluatie na drie jaar op een of andere
manier een poging gedaan kan
worden om het aandeel schijnzelfstandigheid opnieuw te schatten.

In behandeling. In het regeerakkoord is
aangekondigd dat de Wet DBA wordt
vervangen door nieuwe maatregelen. Na
de invoering van deze nieuwe maatregelen zal het kabinet peilen of de praktijk van
de wijzigingen overeenstemt met de
doelstellingen van de wijzigingen,
namelijk het tegengaan van schijnzelfstandigheid en zorgen dat echte zzp’ers
gewoon hun werk kunnen doen.

6.

Toezegging
Budgettaire norm
voor ontwikkeling
zorguitgaven
onderzoeken
(34.775/34.700)

T02507

De Minister van Financiën zegt de
Kamer, naar aanleiding van een vraag
van het lid De Grave (VVD), toe om in
samenspraak met de het Centraal
Planbureau en de WRR de mogelijkheid van een eigenstandige budgettaire norm voor de zorguitgaven, die
is gekoppeld aan de ontwikkeling van
het bbp, te zullen onderzoeken en de
Kamer hierover een notitie te doen
toekomen.

In behandeling. Het SER-rapport is
gepubliceerd. Deze toezegging is daarin
meegenomen. Het WRR-rapport wordt
nog verwacht.

7.

Toezegging
Jaarlijks informeren over pensioenen in eigen
beheer
directeurengrootaandeelhouders (dga’s)
(34.775/34.700)
(T02512)

T02512

De Staatssecretaris van Financiën zegt
de Kamer, naar aanleiding van een
vraag van het lid Van Rij (CDA), toe de
Kamer te zullen informeren over het
aantal belastingplichtigen dat in 2017
heeft gekozen voor een pensioen in
eigen beheer. Tevens zal hij de Kamer
– conform de toezegging van zijn
ambtsvoorganger – jaarlijks informeren over het aantal dga’s wat
gebruikmaakt van de afkoopregeling.

Afgedaan.

Door de EK als
voldaan
gemarkeerd.

8.

Toezegging
Evaluatie fiscale
behandeling eigen
woning vervroegen (34.819)
(T02518)

T02518

De Staatssecretaris van Financiën zegt
de Kamer, naar aanleiding van
opmerkingen en vragen van de leden
Van Rij (CDA) en Ester (ChristenUnie),
toe in 2019 een evaluatie van de
fiscale behandeling van de eigen
woning uit te voeren en vervolgens de
uitkomsten van deze evaluatie,
alsmede een fiscale eindplaat van de
eigen woning, aan de Kamer te
zenden.

Afgedaan. De evaluatie is uitgevoerd en
de resultaten zijn gedeeld met de Tweede
Kamer op 13 december 2019 (Kamerstukken II 2019–2020, 32 847, nr. 583).
Daarnaast is het SO inzake de evaluaties
eigenwoningregeling en de kabinetsreactie daarop gedeeld met de Tweede Kamer
op 8 juli 2020 (Kamerstukken II 2019–2020,
32 847, nr. 693).

Kamerstukken II
2019–2020,
32 847, nr. 583
en Kamerstukken II 2019–
2020, 32 847, nr.
693

9.

Toezegging De
Kamer informeren
over hoe de
«doenvermogentoets» wordt
gebruikt bij het
wijzigen van
belastingwetgeving (34.785)

T02586

De Staatssecretaris van Financiën zal
de Kamer, naar aanleiding van een
vraag van het lid Sent (PvdA),
schriftelijk informeren over hoe de
door de WRR ontwikkelde «doenvermogentoets» wordt toegepast bij het
wijzigen van belastingwetgeving.

Afgedaan. Dit is met uw Kamer gedeeld in
de fiscale moties- en toezeggingenbrief
(Kenmerk: 2020–0000101205, p. 4).

Kamerstukken I
2019–2020,
35 302, nr. S

Eerste Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 570 IX, C

Vindplaats
(indien
afgedaan)

5

Toezegging

Nummer

Verkorte inhoud

Stand van zaken

10.

Toezegging De
Kamer nader
informeren over de
implementatie van
de vierde
anti-witwasrichtlijn
in andere
EU-lidstaten
(34.808)

T02630

De Minister van Financiën zegt de
Kamer, naar aanleiding van vragen
van de leden Prast (D66) en Vos
(GroenLinks), toe de Kamer nader te
zullen informeren over de naleving,
handhaving en effecten van de
implementatie van de vierde
anti-witwasrichtlijn in andere
EU-lidstaten.

In behandeling. Tijdens de plenaire
behandeling van de Implementatiewet
vierde anti-witwasrichtlijn is toegezegd
dat deze wet binnen drie jaar na inwerkingtreding breed zal worden geëvalueerd
(T2629). In die evaluatie wordt o.a.
aandacht besteed aan deze toezegging en
T02631 (zie ook Kamerstukken II 2018–19,
34 808, nr. K). In de zomer van 2021 zal de
EK een verslag van de evaluatie ontvangen. Daarnaast zal de Europese Commissie ook een evaluatie uitvoeren van de
implementatie van de richtlijn, waarbij zij
specifiek zal kijken naar o.a. effectiviteit.
Deze zal ook in de zomer van 2021 met de
beide Kamers gedeeld worden. Ten slotte
zal begin 2022 de Europese Commissie
een verzamelrapport publiceren over de
implementatie in alle lidstaten.

11.

Toezegging
Toezicht DNB op
eventueel
weigeren door
banken van politiek
prominenten als
klanten (34.808)

T02631

De Minister van Financiën zegt de
Kamer, naar aanleiding van vragen
van de leden Van Strien (PVV) en Prast
(D66), toe dat toezichthouder DNB
expliciet zal monitoren of banken,
vanwege eventuele extra kosten of
werkzaamheden als gevolg van
verscherpt cliëntenonderzoek, politiek
prominenten, hun naasten of
geassocieerden zullen weigeren als
klant. De Minister zal het belang
hiervan ook in zijn reguliere contacten
met DNB onderstrepen.

In behandeling. Tijdens de plenaire
behandeling van de Implementatiewet
vierde anti-witwasrichtlijn is toegezegd
dat deze wet binnen drie jaar na inwerkingtreding breed zal worden geëvalueerd
(T2629). In die evaluatie wordt o.a.
aandacht besteed aan deze toezegging en
T02630 (zie ook Kamerstukken II 2018–19,
34 808, nr. K). In de zomer van 2021 zal de
EK een verslag van de evaluatie ontvangen.

12.

Toezegging In EU
bespreken
bruikbaarheid
structurele saldo
(35.000)

T02634

De Minister van Financiën zegt de
Kamer, naar aanleiding van de vragen
van de leden Rinnooy Kan (D66) en
Postema (PvdA), toe in de EU het
gesprek aan te gaan over de
bruikbaarheid van het begrip
«structurele saldo», in het bijzonder
de normen van 3% en 60%.

In behandeling. De Commissie heeft in
februari vorig jaar de evaluatie van het
SGP en de Macro-Economische Onevenwichtighedenprocedure (MEOP) gepubliceerd. Daarna waren consultaties met alle
betrokken partijen gepland, met het oog
op eventuele voorstellen tot herziening
van de regels. Dit werd uitgesteld door de
crisis. De Commissie heeft eerder
aangekondigd dat de consultatie begin dit
jaar weer zal worden opgepakt. Er is nog
geen duidelijkheid over wanneer dit
precies zal starten. Naar alle waarschijnlijkheid zal tijdens de herziening van het
SGP ook de bruikbaarheid van het
structureel saldo aan bod komen,
waarover ook is uitgeweid in de Kamerbrief Brede Bespiegeling SGP, welke u op
14 december jl. heeft ontvangen.

13.

Toezegging
Aanbieden
berekening
Planbureau inzake
houdbaarheidstekort (35.000)

T02635

De Minister van Financiën zegt de
Kamer, naar aanleiding van een vraag
van het lid Postema (PvdA), toe de
berekening van het Planbureau met
betrekking tot het gasbesluit en het
effect hiervan op het houdbaarheidstekort de Eerste Kamer aan te bieden.

In behandeling. Het CPB heeft in
december 2019 een nieuwe vergrijzingsstudie gepubliceerd, waarin het gasbesluit
is verwerkt (in maart heeft het CPB een
update gegeven van het houdbaarheidssaldo). We hebben een contact opgenomen met het CPB om te vragen of ze de
kosten van het gasbesluit in termen van
houdbaarheid kunnen uitsplitsen. Zodra
het antwoord binnen is zullen wij dit
verwerken in een korte Kamerbrief naar
de EK.
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Toezegging

Nummer
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Stand van zaken

14.

Toezegging
Onderzoeksresultaten WRR en SER
inzake zorgkosten
aanbieden (35.000)

T02637

De Minister van Financiën zegt de
Kamer, naar aanleiding van vragen
van de leden Rinnooy Kan (D66) en
Postema (PvdA), toe de onderzoeksresultaten van de WRR en de SER inzake
de zorgkosten aan te bieden en het
gesprek hierover voort te zetten met
de ministers van VWS.

In behandeling. De Minister van VWS zal
dit oppakken, voor zover de WRR en de
SER dit niet doen. Het SER-rapport is
gepubliceerd. Het WRR-rapport wordt nog
verwacht.

15.

Toezegging
Integreren «brede
welvaart» (35.000)

T02638

De Minister van Financiën zegt de
Kamer, naar aanleiding van de vragen
van de leden van Kesteren (CDA),
Binnema (GroenLinks) en Ester
(ChristenUnie), toe de Kamer nader te
informeren betreft de implementatie
van het advies van de Raad van State.
Hij zal hierbij ingaan op de integratie
van het begrip «brede welvaart».

Afgedaan. In de vorige Miljoenennota is
voor het eerst expliciet aandacht geweest
voor de staat van de brede welvaart in
Nederland. Ook in de komende Miljoenennota zal hier aandacht voor zijn. Daarnaast
zullen de planbureaus voor het einde van
het jaar met een plan van aanpak komen
over de mogelijkheden tot verdere
integratie van brede welvaart in de
begrotingscyclus.

16.

Toezegging
Aanbieden
jaarlijkse cijfers
CPB inzake
marginale
belastingdruk
(35.026)

T02668

De Staatssecretaris van Financiën zegt
de Kamer, naar aanleiding van een
vraag van het lid Schalk (SGP), toe de
Kamer jaarlijks de cijfers van het CPB
inzake marginale belastingdruk aan te
bieden.

Doorlopend. Kamerstukken II 2019–2020
35 302, nr. 8; Brief «Onderzoek marginale
druk» en bijlage «Tabellen marginale druk
pakket Belastingplan 2020» bij «Aanbiedingsbrief pakket Belastingplan 2020».

17.

Toezegging Het
onderzoeken van
de garantieregeling voor polishouders van verzekeraars en de
besmettingsrisico’s
specifiek voor de
Nederlandse
situatie (34.842)

T02690

De Minister van Financiën zegt de
Kamer, naar aanleiding van vragen
van het lid Prast (D66) mede namens
de leden van de fracties VVD, SP,
PvdA en de ChristenUnie, toe het
onderzoeksrapport van EIOPA en de
appreciatie van de regering met de
Kamer te delen. Tevens naderhand
een additioneel onderzoek uit te
voeren naar de specifieke situatie in
Nederland inzake de besmettingsrisico’s en de garantieregeling voor
polishouders van verzekeraars.

In behandeling. Tijdens de plenaire
behandeling van de Wet herstel en
afwikkeling van verzekeraars in uw Kamer
heeft de Minister van Financiën aangegeven pas te starten met het onderzoek
wanneer EIOPA haar eindrapport over
garantieregelingen voor polishouders in
Europa heeft afgerond. Dit rapport dient
namelijk als basis voor het onderzoek.
Hiermee heeft uw Kamer ingestemd. De
planning van EIOPA was om het eindrapport garantiestelsels op 30 juni 2020
afgerond te hebben. Als gevolg van de
COVID-19 crisis is deze planning
vertraagd. Het eindrapport is op
17 december 2020 als onderdeel van het
eindadvies van EIOPA t.b.v. de evaluatie
Solvency II, naar de Europese Commissie
gestuurd. Over de inhoud van het rapport
en het toegezegde onderzoek wordt uw
kamer conform toezegging nader
geïnformeerd.

18.

Toezegging
Aanbieden ex
postanalyse van de
uitvoeringtoetsen
aan de Eerste
Kamer (31.066)
(T02698)

T02698

De Staatssecretaris van Financiën zegt
de Kamer, naar aanleiding van een
vraag van het lid Van Rij (CDA), toe
om de ex postanalyse van de
uitvoeringstoetsen aan de Eerste
Kamer aan te bieden.

Afgedaan.

Kamerstukken I
2019–2020,
35 302, nr. A

19.

Toezegging De
Kamer nader
informeren met
betrekking tot de
btw op denksporten (32.026, F)

T02772

De Staatssecretaris van Financiën zegt
de Kamer, naar aanleiding van een
vraag van het lid Nagel (50PLUS), toe
de Kamer in het eerste kwartaal van
2019 nader te informeren met
betrekking tot de omzetbelasting (btw)
op denksporten.

Afgedaan.

Door de EK als
voldaan
gemarkeerd.
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Vindplaats
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20.

Toezegging
Onderzoeken
beleidsmogelijkheden voor renteasymmetrie
(35.110)

T02774

De Staatssecretaris van Financiën zegt
de Kamer naar aanleiding van een
vraag van het lid Essers (CDA), mede
namens de leden van de fracties van
de VVD en D66, toe bij de voorbereiding van een nieuw Besluit de
beleidsmogelijkheden inzake
rente-asymmetrie te onderzoeken.

Afgedaan. Deze toezegging is afgedaan
via Bijlage 3 Rijksbegroting 2021, en door
middel van het nieuwe Besluit
onderlinge overlegprocedures: Besluit
van 11 juni 2020, nr. 2020–0000101607,
Staatscourant 2020, 32689

Kamerstukken I
2020–2021,
35 570, nr. 2

21.

Toezegging De
Kamer een
afschrift verzenden
van een uiteenzetting over de wijze
waarop
EU-lidstaten
omgaan met opties
binnen de
EU-arbitragerichtlijn
(35.110)

T02775

De Staatssecretaris van Financiën zegt
de Kamer, naar aanleiding van een
vraag van het lid Vendrik (GroenLinks), mede namens de leden van de
D66-fractie, toe de Kamer een afschrift
te versturen van een uiteenzetting aan
de Tweede Kamer over welke keuzes
de andere lidstaten hebben gemaakt
bij de implementatie van de
EU-arbitragerichtlijn.

In behandeling. Er gaat een brief naar de
Europese Commissie m.b.t. de volgende
onderwerpen: EU-arbitragerichtlijn, ATAD
1 en 2 en DAC6. Zie Memorie van
Antwoord BP 2021 aan de EK, blz. 5
(Kamerstukken I 2019–2020, 35 572, nr. F)

22.

Toezegging
Renteontwikkeling
(35.300)

T02787

De Minister van Financiën zegt de
Kamer, naar aanleiding van een vraag
van het lid Knapen (CDA), toe de brief
over de gevolgen van de renteontwikkeling ook naar de Eerste Kamer te
sturen.

Afgedaan. De Tweede Kamer is n.a.v. de
toezegging aan het Lid Azarkan (DENK)
over de lage rente en de Nederlandse
economie op 18 december 2019 geïnformeerd [Kamerstukken II, 2019–2020,
33 566, nr. 107]. Per abuis is daar niet
direct een afschrift van aan de Eerste
Kamer gezonden. Deze brief is in
september 2020 alsnog verzonden naar de
Eerste Kamer.

23.

Toezegging Het
CPB informeren
over de suggestie
om de discontovoet in de
afweging van de
methodologie mee
te nemen (35.300)

T02799

De Minister van Financiën zegt de
Kamer, naar aanleiding van een vraag
van het lid Backer (D66), toe het
Centraal Planbureau te informeren
over de suggestie van het lid Backer
(D66) om de discontovoet in de
afweging van de methodologie mee
te nemen.

Afgedaan. Aan het CPB is voorgelegd om
te overwegen de discontovoet te herzien
in de houdbaarheidsstudie. Dat is gebeurd
(van 3% naar 2,5%).

24.

Toezegging De
resultaten van de
uitvoering van de
Tweede Kamer
motie-Dijkhoff aan
de Eerste Kamer
aanbieden (35.300)

T02800

De Minister van Financiën zegt de
Kamer, naar aanleiding van een vraag
van het lid Frentrop (FVD), toe de
resultaten van de uitvoering van de
Tweede Kamer motie-Dijkhoff inzake
de ontwikkeling van de Nederlandse
bevolking de Eerste Kamer aan te
bieden.

Afgedaan. Deze toezegging is door de
Minister van SZW voldaan. Zie T02789:
Toezegging Brede verkenning van de
dubbele vergrijzing (35.300).

25.

Toezegging De
Kamer schriftelijk
informeren inzake
de stand van zake
betreffende
motie-Kox (35.300)
(T02801)

T02801

De Minister van Financiën zegt de
Kamer, naar aanleiding van een vraag
van het lid Van Apeldoorn (SP), toe
om contact op te nemen met de
Staatssecretaris van SZW inzake
motie-Kox en hierover schriftelijk de
Kamer te informeren.

Afgedaan.

26.

Toezegging De
Kamer informeren
over het overleg
met de WRR en de
SER inzake de
zorguitgaven
(35.300)

T02802

De Minister van Financiën zegt de
Kamer, naar aanleiding van een vraag
van het lid Wever (VVD), toe om de
Kamer te informeren over het overleg
met de WRR en de SER inzake de
zorguitgaven.

Ingetrokken na overleg door de EK-griffie.
Uit de Handelingen blijkt niet dat dit is
toegezegd (Handelingen I 2019–2020, nr.
7, item 8, p. 37).
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Toezegging

Nummer

Verkorte inhoud

Stand van zaken

Vindplaats
(indien
afgedaan)

27.

Toezegging Het
onderwerp
financiële prikkels
onder de aandacht
brengen bij de
ambtenaren die
onderzoek doen
naar de bouwstenen voor een beter
Belastingstelsel
(35.300) (T02804)

T02804

De Staatssecretaris van Financiën zegt
de Kamer, naar aanleiding van een
vraag van het lid Sent (PvdA), toe het
onderwerp financiële prikkels onder
de aandacht te brengen bij de
ambtenaren die onderzoek doen naar
de bouwstenen voor een beter
Belastingstelsel

Afgedaan.

Door de EK als
voldaan
gemarkeerd.

28.

Toezegging In de
Voorjaarsnota 2021
ingaan op
onderbesteding
(35.300)

T02805

De Minister van Financiën zegt de
Kamer, naar aanleiding van een vraag
van het lid Sent (PvdA), toe om in de
Voorjaarsnota 2021 in te gaan op het
onderwerp «onderbesteding».

In behandeling. In de voorjaarsnota 2020
is reeds gefocust op het onderwerp
onderbesteding dan wel onderuitputting.
In de voorjaarsnota 2021 zal nog een keer
worden ingegaan op het onderwerp
onderbesteding. Daarmee het verzoek de
deadline van 01-06-2020 te veranderen
naar 01-06-2021.

29.

Toezegging De
Kamer informeren
over het Invest-NL
fonds (35.300)

T02806

De Minister van Financiën zegt de
Kamer, naar aanleiding van een
vragen en opmerkingen van de leden
Wever (VVD), Van Kesteren (CDA),
Vendrik (GroenLinks), Backer (D66),
Otten (Fractie-Otten) en Schalk (SGP)
toe de Kamer in het eerste kwartaal
van 2020 een brief te sturen inzake het
Invest-NL fonds waarin hij onder meer
ingaat op de ervaringen in het
buitenland, de ervaringen met het
FES-fonds, het budgetrecht, het type
projecten en de governance.

Afgedaan. Het kabinet heeft op 7 september 2020 een brief gestuurd aan de
Tweede Kamer inzake het Nationaal
Groeifonds waarin is ingegaan op de in de
vraagstelling genoemde inhoud. Deze
brief behandelt ervaringen uit het
buitenland, ervaringen met het FES-fonds,
het budgetrecht, het type projecten en de
governance.

Kamerstukken II
2019–2020,
35 300, nr. 83

30.

Toezegging De
Kamer tijdig te
betrekken bij
discussies in
OESO-verband en
schriftelijk op de
hoogte te stellen
over OESOvoorstellen die
voor Nederland
relevant zijn
(35.241/35.305)

T02821

De Staatssecretaris van Financiën zegt
de Kamer, naar aanleiding van een
vraag van het lid Essers (CDA), toe de
Kamer tijdig te betrekken bij discussies in OESO-verband en schriftelijk
op de hoogte te stellen over OESOvoorstellen die voor Nederland
relevant zijn.

Afgedaan.

Door de EK als
voldaan
gemarkeerd.

31.

Toezegging
Doorgeleiden
verzoek afschrift
beleidsreactie
advies Adviescommissie belastingheffing van
multinationals
(35.430)

T02847

De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid zegt de Kamer, naar
aanleiding van een vraag van het lid
Sent (PvdA), toe het verzoek om een
afschrift van de beleidsreactie op het
advies van de Adviescommissie
belastingheffing van multinationals
door te geleiden naar de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en
Belastingdienst.

Afgedaan.

Door de EK als
voldaan
gemarkeerd.

32.

Toezegging De
Kamer jaarlijks
informeren over
adequate
beheersing
integriteitsrisico’s
bij banken en
enkele andere
elementen (35.245)

T02914

De Minister van Financiën zegt de
Kamer, naar aanleiding van vragen
van de leden Sent (PvdA), Otten
(fractie-Otten), Van Rooijen (50PLUS)
en Ester (ChristenUnie) toe de Kamer
via de jaarlijkse zbo-route proactief te
informeren over de vorderingen die
banken maken teneinde integriteitsrisico’s adequaat te beheersen, alsmede
over enige andere elementen.

Doorlopend. DNB is gevraagd om, in het
kader van de zbo-verantwoording, in de
jaarverslagen specifiek in te gaan op
integriteitsrisico’s en ontwikkelingen in de
bankensector. De zbo-verantwoording
wordt in het voorjaar aan beide Kamers
gestuurd.

Eerste Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 570 IX, C

9

Toezegging

Nummer

Verkorte inhoud

Stand van zaken

33.

Toezegging De
Kamer te
informeren over
tussenstanden en
voorlopige
bevindingen
onderzoek overlap
geldstromen
witwassen en
belastingontwijking (35.245)
(T02916)

T02916

De Minister van Financiën zegt de
Kamer, naar aanleiding van vragen
van de leden Karimi (GroenLinks) en
Sent (PvdA), toe de Kamer in de
reguliere beleidscyclus rond
witwassen te blijven informeren over
tussenstanden en voorlopige
bevindingen inzake het onderzoek hoe
groot de overlap is tussen kapitaalstromen waar witwassen plaatsvindt
en kapitaalstromen waar belastingontwijking plaatsvindt.

Doorlopend. De EK is in de laatste
voortgangsbrief van het plan van aanpak
witwassen geïnformeerd over de stand
van zaken over de Commissie die hier
onderzoek naar gaat doen.

34.

Toezegging De
Kamer voor de
zomer een
zoek-deverschillenanalyse
toe te zenden
waarbij de
aanbevelingen van
de FATF naast de
huidige implementatie van de
antiwitwasrichtlijn
worden gelegd
(35.245)

T02917

De Minister van Financiën zegt de
Kamer, naar aanleiding van een vraag
van het lid Sent (PvdA), toe de Kamer
voor de zomer een zoek-deverschillenanalyse toe te zenden
waarbij de aanbevelingen van de FATF
naast de huidige implementatie van
de richtlijn worden gelegd.

In behandeling. De EK wordt in het eerste
kwartaal van 2021 hierover geïnformeerd.

35.

Toezegging Het
onderwerp «brede
welvaart» blijven
betrekken bij de
Miljoenennota
(35.300)

T02798

De Minister van Financiën zegt de
Kamer, naar aanleiding van een vraag
van het lid Vendrik (GroenLinks), toe
om het onderwerp «brede welvaart»
te blijven betrekken bij de Miljoenennota.

Doorlopend. Hiermee is rekening
gehouden bij het opstellen van de
Miljoenennota 2021.

36.

Toezegging
Informeren Kamer
inzake hoogte
schulden in
Europese landen
(35.433)

T02921

De Staatssecretaris van Financiën –
Fiscaliteit en Belastingdienst zegt de
Kamer, naar aanleiding van een vraag
van het lid Otten (Fractie-Otten), toe
om, in overleg met de Minister van
Financiën, de Kamer te informeren
over de hoogte van de schulden in de
particuliere en de publieke sector in
verschillende Europese landen en in
Nederland, in het bijzonder met
betrekking tot fiscaliteit.

In behandeling. Hierover wordt de Eerste
Kamer in de loop van 2021 geïnformeerd

37.

Toezegging
Kabinetsreactie
Commissie-Ter
Haar (35.433)

T02922

De Staatssecretaris van Financiën –
Fiscaliteit en Belastingdienst zegt de
Kamer, naar aanleiding van een vraag
van het lid Sent, toe de kabinetsreactie op het rapport van de CommissieTer Haar tevens aan de Eerste Kamer
te doen toekomen.

Afgedaan.

Door de EK als
voldaan
gemarkeerd.

38.

Toezegging Risico
verzekeringsmarkt
opnemen in
analyse herverzekering (35.433)

T02923

De Staatssecretaris van Financiën –
Fiscaliteit en Belastingdienst zegt de
Kamer, naar aanleiding van vragen
van het lid Van Apeldoorn (SP), toe
verzekeraars op te nemen in de
voorgenomen analyse van de baten
en lasten van de herverzekering.

Afgedaan. De EK is per brief d.d.
12 november 2020 geïnformeerd.

Kamerstukken I
2020–2021,
35 433, nr. F
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