
De heer Omtzigt (CDA):
Ik had het over schriftelijke vragen op stuk nr. 705 van de
Raad van Europa, gedateerd 4 mei 2016.

De voorzitter:
De Raad van Europa. Dat is het verschil.

De heer Segers (ChristenUnie):
Deze schokkende zaak roept inderdaad veel vragen op.
Steun dus voor de vragen en steun voor het verzoek van
de D66-fractie.

De heer Van Nispen (SP):
Ook steun van de SP voor de brief over deze vragen.

Mevrouw Tellegen (VVD):
Ook namens de VVD steun voor een brief.

De heer Recourt (PvdA):
Daar sluit ik me bij aan.

De voorzitter:
Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering
door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Omtzigt van het CDA.

De heer Omtzigt (CDA):
Voorzitter. Gister stond ik hier om een brief te vragen van
de minister-president over het bericht van de VVD dat de
Wet DBA is uitgesteld, wat niet zo is. Vandaag zouden wij
hierover voor 12.00 uur een brief ontvangen met daarin
een antwoord op een aantal vragen. Die brief hebben we
niet ontvangen, terwijl we over ongeveer een uur wel een
hoorzitting over de Wet DBA hebben. Ik wil met klem vragen
of we die brief van de minister-president en/of de staatsse-
cretaris van Financiën met het antwoord op die vragen zo
snel mogelijk kunnen ontvangen. Zo de brief er morgen bij
de regeling niet is, overweeg ik om u te vragen hem naar
de Kamer te halen. Het gaat om de vraag of de wet geldig
is en of zzp'ers aan de slag kunnen.

De voorzitter:
Ik zal dit deel van de vergadering met spoed doorgeleiden
naar het kabinet.

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de regeling
van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.
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