Den Haag, 25 maart 2010
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Besluitenlijst vorige vergaderingen
1. Agendapunt:

De besluitenlijst van de vergadering van 10 maart 2010 wordt vastgesteld.

Brievenlijst
2. Agendapunt:

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

(Voortgang) wet- en regelgeving
3. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):

Verdrag Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele
belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting m.b.t. belastingen
naar het inkomen
Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 18 maart 2010
Verdrag Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting
en het voorkomen van het ontgaan van belasting m.b.t. belastingen naar het
inkomen - 32346
De commissie besluit tot het voeren van een schriftelijk overleg (vso). De
inbrengdatum wordt vastgesteld op woensdag 7 april 2010 te 14.00 uur.
• Ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd (termijn 21 april 2010).
• De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd.
BuZa

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van Financiën
4. Agendapunt:

Belastingheffing van alleenstaande AOW-gerechtigde

Zaak:
Besluit:

5. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:
Besluit:

6. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

7. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):

8. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):

9. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

10. Agendapunt:
Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, Jager de J.C. - 2 maart 2010
Belastingheffing van alleenstaande AOW-gerechtigde - 32123-IXB-12
Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

Internationale stand van zaken financiële hervormingen
Brief regering - minister van Financiën, Jager de J.C. - 15 maart 2010
Internationale stand van zaken financiële hervormingen - 32013-10
Agenderen voor het algemeen overleg Voortgang en voornemens hervormingen
financiële sector dat is gepland op 14 april 2010.
De minister van Financiën wordt verzocht de Kamer nader te informeren over de
internationale stand van zaken van de hervormingen in de financiële sector. De
minister wordt verzocht zo precies mogelijk aan te geven welke voornemens en
maatregelen op de internationale agenda staan (gremium, onderwerp, tijdpad
bespreking resp. besluitvorming, e.d.). Na ontvangst van de brief zal worden
besproken of het algemeen overleg dat is gepland op 14 april 2010 op die datum
doorgang zal vinden.

Douane resultaten verdovende middelen controles
Brief regering - minister van Financiën, Jager de J.C. - 15 maart 2010
Douane resultaten verdovende middelen controles - 31934-5
Voor kennisgeving aannemen.

Fiscale positie medisch specialisten
Brief regering - minister van Financiën, Jager de J.C. - 17 maart 2010
Fiscale positie medisch specialisten - 32222-11
Voor kennisgeving aannemen.
VWS

Financiële stabiliteit in het eurogebied
Brief regering - minister van Financiën, Jager de J.C. - 17 maart 2010
Financiële stabiliteit in het eurogebied - 21501-07-703
Betrokken bij het spoeddebat over mogelijke steun aan Griekenland d.d. 18 maart
2010.
EU

Reactie op verzoek commissie over toestemming voor een openbaar gesprek
met DNB en AFM
Brief regering - minister van Financiën, Jager de J.C. - 18 maart 2010
Reactie op verzoek commissie over toestemming voor een openbaar gesprek met
DNB en AFM - 2010Z04939
Voor kennisgeving aannemen.

Bekostiging toezicht financiële markten
Brief regering - minister van Financiën, Jager de J.C. - 18 maart 2010
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Besluit:

11. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

12. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

13. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

Bekostiging toezicht financiële markten - 28122-32
De minister van Financiën wordt verzocht de Kamer uitgebreider te informeren
over de voorgenomen gedetailleerde uitwerking van de in het
bekostigingssysteem aan te brengen veranderingen en over het i.v.m. het
onderzoek gevoerde overleg met toezichthouders en branche-organisaties. Na
ontvangst van de brief wordt besproken of er een algemeen overleg zal worden
gevoerd.

Standpunt inzake fusie NIVRA en NOvAA
Brief regering - minister van Financiën, Jager de J.C. - 18 maart 2010
Standpunt inzake fusie NIVRA en NOvAA - 31270-21
De minister van Financiën wordt verzocht de Kamer nader te informeren over hoe
de publiekrechtelijke status van de beroepsorganisatie zich naar zijn oordeel
verhoudt tot het verschijnsel van "gedwongen winkelnering". Tevens wil de
commissie graag nader geïnformeerd worden over wat de fusie betekent voor de
positie van concurrerende partijen en - in dit verband - op de wettelijke
titelbescherming.

Verslag Financial Action Task Force (FATF) plenaire vergadering februari
2010
Brief regering - minister van Financiën, Jager de J.C. - 19 maart 2010
Verslag Financial Action Task Force (FATF) plenaire vergadering februari 2010
- 2010Z05024
Voor kennisgeving aannemen.
JUST

Stand van zaken Illiquid Assets Back-up Facility (2009)
Brief regering - minister van Financiën, Jager de J.C. - 19 maart 2010
Stand van zaken Illiquid Assets Back-up Facility (2009) - 31371-327
De behandeling van de brief wordt aangehouden. Het Bureau Onderzoek en
Rijksuitgaven (BOR) wordt om een notitie verzocht, eventueel met inzet van de
daarvoor bestemde faciliteit. Tevens wordt besloten na te gaan wat de planning is
van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de crisismaatregelen in
2009.

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

Geen agendapunten
Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoon
14. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Gedeeltelijke openbaarmaking Rijksrechercheonderzoek naar DSB-lek
Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 10 maart 2010
Gedeeltelijke openbaarmaking Rijksrechercheonderzoek naar DSB-lek - 31371324
T.z.t. desgewenst betrekken bij het rapport van de commissie van onderzoek DSB
Bank (commissie-Scheltema).
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Besluit:

Volgcommissie(s):

De minister van Financiën wordt verzocht nu reeds op korte termijn zijn reactie te
geven op het gedeeltelijk openbaar gemaakte rijksrechercheonderzoek. De
minister en zijn ambtsgenoot van Justitie worden tevens verzocht in te gaan op het
naar het oordeel van de commissie teleurstellende gegeven dat het rapport destijds
desgevraagd niet aan de Kamer ter beschikking kon worden gesteld, terwijl het nu
in het kader van een WOB-procedure wel gedeeltelijk openbaar wordt gemaakt.
Tenslotte wordt de minister van Financiën verzocht zijn reactie op het rapport van
de commissie-Scheltema z.s.m. na de presentatie van dat rapport aan de Kamer
toe te sturen.
JUST

Europa
15. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Verslag van de Ecofin Raad van 15 en 16 maart 2010
Brief regering - minister van Financiën, Jager de J.C. - 18 maart 2010
Verslag van de Ecofin Raad van 15 en 16 maart 2010 - 21501-07-702
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ecofin Raad dat is gepland op 15
april 2010.
EZ, EU

Overig
16. Agendapunt:
Noot:

Verkiezingen; gevolgen voor commissieactiviteiten Financiën
• Het verkiezingsreces is van 21 mei t/m 14 juni 2010. Van 10 mei t/m 20
mei 2010 zijn er geen plenaire avondvergaderingen.
E.e.a. heeft gevolg voor de volgende geplande commissieactiviteiten
Financiën:
1. Procedurevergadering op 26 mei 2010. Besluit: annuleren.
2. Besloten werkbezoek aan DNB op maandag 31 mei 2010. Besluit:
annuleren. In overleg met DNB bezien of een nieuwe datum in het begin
van de maand september 2010 kan worden afgesproken.
3. Algemeen overleg Ecofin Raad op 2 juni 2010. Besluit: gaat door.
De minister van Financiën zal worden verzocht de geannoteerde agenda
tijdig aan de Kamer toe te sturen.
4. Procedurevergadering op 9 juni 2010. Besluit: annuleren.

•

17. Agendapunt:

Zaak:

Op 17 juni 2010 is een (verzamel-) algemeen overleg Belastingdienst
gepland. Op dezelfde dag wordt de nieuwe Kamer geinstalleerd.
Besluit: verplaatsen naar eind juni 2010.

Voorstel van KAS BANK NV, Triodos Bank, Friesland Bank en de NVB om
in een fact finding bijeenkomst met de vaste commissie voor Financiën een
toelichting te geven op werkwijze van deze banken en de bijdrage die zij
kunnen geven aan het herstel van vertrouwen in de Nederlandse financiële
sector
Brief derden - KAS BANK NV te Amsterdam - 11 maart 2010
Voorstel van KAS BANK NV, Triodos Bank, Friesland Bank en de NVB om in
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Besluit:

18. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

19. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

20. Agendapunt:
Noot:

21. Agendapunt:
Noot:

een fact finding bijeenkomst met de vaste commissie voor Financiën een
toelichting te geven op werkwijze van deze banken en de bijdrage die zij kunnen
geven aan het herstel van vertrouwen in de Nederlandse financiële sector 2010Z04762
Aanhouden tot na het verschijnen van het eerste rapport van de tijdelijke
commissie onderzoek financieel stelsel (commissie-De Wit).

Verzoek van werkmaatschappij Debet Service om een gesprek over
flitsleningen
Brief derden - Xeeper Group te Uden - 5 maart 2010
Verzoek van werkmaatschappij Debet Service om een gesprek over flitsleningen 2010Z04267
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek tot aanbieding petitie om bedreigingen van curatoren bij DSB
gedupeerde te stoppen d.d. 20 april 2010
Brief derden - M. Panneman te Haarlem - 5 maart 2010
Verzoek tot aanbieding petitie om bedreigingen van curatoren bij DSB
gedupeerde te stoppen d.d. 20 april 2010 - 2010Z04233
De commissie besluit tot het in ontvangst nemen van de petitie op dinsdag 20 april
2010.

Verzoek Financiën tot samenvoeging van twee AO's
Besluit: De commissie besluit de twee algemeen overleggen vooralsnog niet
samen te voegen. Tevens wordt besloten de minister van Financiën nogmaals te
verzoeken de Kamer op zeer korte termijn te informeren over de
mogelijkheden tot versnelling van wettelijke verankering van de bevoegdheid tot
claw back van onterecht toegekend bonussen.

Uit te nodigen partijen rondetafelgesprek Bgfo d.d. 7 april 2010 (verzoek
CDA-fractie)
In de procedurevergaderingen 20 januari 2010 en 11 maart 2010 is besloten tot het
organiseren van een rondetafelgesprek inzake het Bgfo.Via een e-mailprocedure is
de leden verzocht te laten weten of men kon instemmen met de voorgestelde
werkdatum en blokindeling.
Uitkomst E-mailprocedure:
Vanwege het grote aantal opgegeven personen, stelt de fractie van het CDA voor
per blok niet meer dan vijf partijen aan tafel te hebben (de overige genodigden
kunnen in dat geval op een reservelijst worden geplaatst).
Besluit: De commissie stemt in met de datum voor het gesprek op 7 april 2010.
De fractie van het CDA zal nog enkele wijzigingen met betrekking tot het aantal
genodigden aan de staf van de commissie doorgeven.

Rondvraag
22. Agendapunt:
Zaak:

Datum rondetafelgesprek toekomst van het belastingstelsel
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Vos M.L. (PvdA) - 24
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Besluit:

maart 2010
Datum rondetafelgesprek toekomst van het belastingstelsel - 2010Z05397
Voor het rondetafelgesprek over de toekomst van het belastingstelsel zal een
datum vóór het meireces worden gezocht.

Griffier:

R.F. Berck

Activiteitnummer:

2009A04913
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