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34 000 IX Vaststelling van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Financiën (IXB) en de 
begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor 
het jaar 2015 

B  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 20 maart 2015 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 3 februari 
2015 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 20 maart 2015 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), 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) (vice-voorzitter), 
Hoekstra (CDA), De Lange (OSF), Postema (PvdA), Sent (PvdA), Van Strien (PVV), Vos (GL), Van 
Beek (PVV), Kok (PVV), Bruijn (VVD), Van Zandbrink (PvdA)
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER 
STATEN-GENERAL  

Aan de Minister van Financiën 

Den Haag, 3 februari 2015 

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 januari 2015 is verstreken. Daarbij treft u 
tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels 
voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2015 verloopt. Beide 
lijsten zijn terug te vinden via de volgende links: 

Rappel2 

Vooruitblik3 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke 
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór 
vrijdag 13 maart 2015 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,
A. Broekers-Knol 

2 http://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vjqzfp1uezz8&ministerie=vghyngkof7kh
3 http://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vjqzfpo456c7&ministerie=vghyngkof7kh
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 

Den Haag, 20 maart 2015 

Middels uw brief van 3 februari 2015 heeft u mij verzocht om een 
geactualiseerd 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 februari 
2015)  

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

1. (T01407) Toezegging Toezegging cijfers 
(32 131) 

Staatssecretaris Weekers zegt toe dat hij in 
2012 een tabel toezendt met cijfers over de 
loonkostenwijziging voor de overheidssector en 
de private sector. 

Afgerond bij brief van de Staatssecreta-
ris van 18 september 2012. Kamerstuk-
ken I 2012/13, 33 400 IX, A. 

2. (T01457) Toezegging Aanpassing 
Vrijstellingsregeling WFT 
(33 023, B) Deels voldaan. 

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar 
aanleiding van een vraag van het lid Essers, toe 
om de omissie, waarbij een werkgever of de 
met die werkgever in een groep verbonden 
rechtspersoon die een hoofdkantoor in de EER 
heeft maar de zetel buiten de EER, uit te sluiten 
van de mogelijkheid – die de Herziene 
Prospectusrichtlijn biedt – om gebruik te maken 
van de vrijstelling, op korte termijn te repareren 
door middel van een aanpassing van de 
Vrijstellingsregeling WFT. Bij de eerst volgende 
gelegenheid zal artikel 5:3 van de Wft op dit 
punt worden aangepast. 

Voldaan. In 2012 is de Vrijstellingsrege-
ling 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) 

3. (T01528) Toezegging Evaluatie 
bonusverbod (33 058) 

De Minister van Financiën, de heer mr. drs. J.C. 
de Jager, zegt de Kamer, naar aanleiding van 
een vraag van het lid Ester (ChristenUnie), toe 
om het bonusverbod binnen drie jaar omvat-
tend en grond te evalueren. De Minister geeft 
aan daarbij ook de mogelijkheid boetes terug te 
laten vloeien naar de schatkist te willen 
betrekken. 

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 (Kamerstukken II, 33 957) is het 
(deels) naar de schatkist laten terug-
vloeien 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 ondernemin-
gen 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. 

4. (T01579) Toezegging Effect bankenbe-
lasting op kredietverlening 
aan het mkb (33 121) 

De Staatssecretaris van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van vragen/
opmerkingen van de leden De Grave en Ester, 
toe om – in het kader van de monitoring van de 
effecten van de bankenbelasting op de 
kredietverlening – waar mogelijk een uitsplit-
sing te maken tussen het geaggregeerde 
niveau van kredietverlening en de kredietverle-
ning aan het mkb. De Staatssecretaris zal 
daarbij, samen met zijn collega van EL&I, 
ingaan op de preciezere cijfers voor het mbk en 
aangeven wat daaraan wordt gedaan door het 
kabinet en wat er mogelijk verder nog aan zou 
kunnen worden gedaan. 

Voldaan. Uit analyse in de brief van de 
Minister aan de Tweede Kamer 
«Cumulatieve effect van maatregelen 
bankensector» van 18 december 2014 
blijkt dat huidige maatregelen, waaron-
der bankenbelasting, een gezonde 
kredietverlening, passend bij het huidige 
economische klimaat niet in de weg 
staan. (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 
013, nr. 92) 
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Nummer Toezegging (nr. kamerstuk) Verkorte inhoud Stand van zaken/planning 

5. (T01580) Toezegging Monitoring 
invloed bankenbelasting op 
de kredietverlening (33 121) 

De Staatssecretaris van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van vragen/
opmerkingen van de leden Essers, De Grave, 
Sent, Reuten, Backer en Ester, toe tijdig, 
accuraat en passen te zullen reageren wanneer 
de groei van de kredietverlening twee 
kwartalen negatief is. Ook een forse krimp van 
de bancaire kredietverlening vormt een reden 
vaan de Staatssecretaris tot heroverweging. Per 
kwartaal zal worden gekeken wat de invloed is 
op de kredietverlening. DNB zal de resultaten 
monitoren. De resultaten zullen worden 
gedeeld met de Staten-Generaal. Na drie jaar 
vindt een complete evaluatie van de bankenbe-
lasting plaats. Afhankelijk van de situatie kan de 
Staatssecretaris, naast het mitigeren c.q. op nul 
stellen van het tarief van de bankenbelasting, 
eveneens besluiten tot het verder uitstellen van 
de invoering van de ex ante financiering van 
het depositogarantiestelsel. 

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

6. (T01651) Toezegging Gedrags- of 
integriteitscode als onderdeel 
van Europees bankentoezicht 
(33 400) 

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar 
aanleidinmg van een vraag/opmerking van het 
lid Ester (ChristenUnie), toe om te bezien hoe 
kansrijk het is om een gedrags- en integriteits-
code onderdeel te laten zijn van de financiële 
code van het Europees bankentoezicht, zonder 
dat het proces wordt vertraagd of gecompli-
ceerd door er nu nieuwe elementen in te 
brengen. 

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. 

7. (T01654) Toezegging Overleg met 
medeoverheden 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. 

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. 

8. (T01666) Toezegging Ontwikkelingen 
met betrekking tot de garantie 
die aan DNB is verstrekt 
opnemen in de jaarlijkse 
update van de risicoanalyses 
in de Miljoenennota (33 548) 

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar 
aanleiding van een vraag/opmerking van het lid 
Postema (PvdA), toe de ontwikkelingen met 
betrekking tot de garantie aan DNB mee te 
zullen nemen in de aan de Eerste Kamer 
toegezegde jaarlijkse update van de risicoanaly-
ses die in de Miljoenennota zal worden 
opgenomen. 

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

9. (T01725) Toezegging Volgen ontwikke-
lingen Hof van Justitie ten 
aanzien van exitheffingen 
(33 262) 

De Staatssecretaris van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag van het 
lid Essers (CDA), toe de ontwikkelingen ten 
aanzien van de nationale regelingen op het 
gebied van exitheffingen bij het Hof van Justitie 
van de Europese Unie en bij andere landen 
goed te volgen en de Eerste Kamer daarover te 
rapporteren. Tevens zegt hij een evaluatie van 
de uitwerking van het wetsvoorstel toe. 

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

10. (T01732) Toezegging Mogelijkheden 
mitigeren gevolgen onder-
scheid commerciële en fiscale 
waarderingsstelsels bij 
pensioenen in eigen beheer 
(33 402 / 33 403 / 33 405 / 
33 407) 

De Staatssecretaris van financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag/
opmerking van de leden Bröcker (VVD) en 
Essers (CDA), toe te bezien of er mogelijkheden 
zijn om de gevolgen van het huidige onder-
scheid tussen commerciële en fiscale waarde-
ringsregels bij pensioen in eigen beheer te 
mitigeren en de Kamer hierover uiterlijk op 
Prinsjesdag 2013 te berichten. 

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 oplossings-
richtingen te komen. Kamerstukken I 
2014/15, 34 002, D, blz. 36. 
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Nummer Toezegging (nr. kamerstuk) Verkorte inhoud Stand van zaken/planning 

11. (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 kabinetsperiode (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). 

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). 

12. (T01866) Toezegging Informeren Kamer 
over gebruik van dwingende 
macro-normen en referentie-
waarden decentrale overhe-
den 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. 

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

13. (T01868) Toezegging Aanpassing 
zinsnede artikel 2b, lid 1, Wet 
verplicht schatkistbankieren, 
inzake negatieve rente 
(33 540) 

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar 
aanleiding van een opmerking van het lid 
Reuten (SP), toe dat bij de eerstvolgende 
wijziging van de wet verplicht schatkistbankie-
ren in artikel 2b, lid 1, de zinsnede «de rente 
kan niet negatief zijn» wordt vervangen door 
«de rente zal niet negatief zijn». 

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

14. (T01872) Toezegging Evaluatie 
ontvangsten brandstofaccijn-
zen in 2014 (33 750) 

De Staatssecretaris van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag van de 
leden Terpstra (CDA), Van Strien (PVV) en 
Postema (PvdA), toe de ontvangsten uit de 
brandstofaccijnzen in 2014 te gaan monitoren 
en de Kamer vóór het zomerreces van 2014 te 
informeren. 

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

15. (T01873) Toezegging in Miljoenennota 
ingaan op overschot lopende 
rekening (33 750) 

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar 
aanleiding van en vraag van het lid De Grave 
(VVD), toe in de Miljoenennota aandacht te 
zullen besteden aan het overschot op de 
lopende rekening. 

Wordt opgepakt in de Miljoenennota 
voor 2016. 

16. (T01952) Toezegging grenseffecten van 
de accijnsverhogingen op 
brandstoffen (33 752 / 33 753 / 
33 754 / 33 755) 

De Staatssecretaris van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van vragen van de 
leden Ester (ChristenUnie), De Lange (OSF) en 
Van Strien (PVV), toe de aan de Tweede Kamer 
toegezegde uitkomsten van de monitoring van 
de eventuele weglekeffecten van de accijnsver-
hogingen op diesel en lpg voor de zomer van 
2014 eveneens aan de Eerste Kamer te sturen. 

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 Kamer-
stuknummer 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 

17. (T01955) Toezegging Uitvoering 
regeling begunstiging lokaal 
duurzaam opgewekte energie 
(33 752 / 33 753 / 33 754 / 
33 755) 

De Staatssecretaris van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van vragen van de 
leden Ester (ChristenUnie) en Sent (PvdA), toe 
dat wanneer zich problemen voordoen de 
regeling voor de begunstiging van lokaal 
duurzaam opgewekte energie (bijvoorbeeld 
rondom de definitie van de postcoderoos), de 
regering zal bezien of veranderingen mogelijk 
zijn zonder dat dit grote budgettaire gevolgen 
heeft. 

De toezegging is afgerond bij brief van 
de Staatssecretaris 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. 

Eerste Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 000 IX, B 6



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

18. (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. 

Afgerond bij brief van de Staatssecreta-
ris van 16 september 2014. Kamerstuk-
ken I 2014/15, 33 752, Q, blz. 5, en in de 
Memorie van Antwoord Belastingplan 
2015 van 5 december 2014. Kamerstuk-
ken I 2014/15, 34 002, D, blz. 1 en 30.
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