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Nr. 601 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG
Vastgesteld 14 maart 2008

De vaste commissie voor Financiën1 heeft op 28 februari 2008 overleg
gevoerd met minister Bos van Financiën en staatssecretaris De Jager van
Financiën over:
– het verslag van de Ecofinraad d.d. 12 februari 2008

(21 501–07, nr. 599);
– de agenda voor de Ecofinraad d.d. 4 maart 2008 (21 501-07,

nr. 599);
– de communicatie met de Europese Commissie over securities

lending (31 083, nr. 7);
– het fiche Richtlijn btw-stelsel verzekerings- en financiële dien-

sten (22 112, nr. 608, fichenr. 2);
– het fiche mededeling financiële educatie (22 112, nr. 608.

fichenr. 3);
– het fiche mededeling antimisbruikmaatregelen directe belas-

tingen (22 112, nr. 609, fichenr. 5).
Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit.

Vragen en opmerkingen uit de commissie

Het doet de heer De Nerée tot Babberich (CDA) goed dat de Eurogroep
van 11 februari jongstleden veel lof heeft geuit over het stabiliteitsprogram-
ma van Nederland en dat de langetermijndoelstelling zal worden gereali-
seerd.
Hij pleit ervoor dat de Europese Commissie de inbreng van de advies-
groep Stöber serieus neemt.
Met genoegen heeft hij kennis genomen van de nieuwe interim forecast
van de Europese Commissie. Onduidelijk is echter wat volgens de Euro-
pese Commissie de groeiverwachting voor Nederland is in 2008.
Aan de hand van het interim-rapport over de financiële stabiliteit zal
worden gesproken over de financiële onrust die is ontstaan. Nederland
streeft naar een juiste balans tussen regulering van de financiële sector en
het behoud van het innovatievermogen binnen het mondiale financiële
systeem. De heer De Nerée tot Babberich kan zich daarin in grote lijnen
vinden, maar verzoekt de minister wel de vinger aan de pols te houden.
Hij wil informatie over de inzet van Nederland tijdens de informele Ecofin-
raad op 4 en 5 april.
Hij steunt de inzet van het kabinet om in internationaal verband een
sovereign wealth fund te realiseren met de intentie te voorkomen dat
iedere lidstaat zijn eigen plan trekt. Zal tijdens de komende vergadering
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Koşer Kaya (D66), Irrgang (SP), Luijben (SP),
Kalma (PvdA), Blanksma-van den Heuvel
(CDA), Cramer (ChristenUnie), Van der Burg
(VVD), Tony van Dijck (PVV), Spekman (PvdA),
Heerts (PvdA), Gesthuizen (SP), Ouwehand
(PvdD), Tang (PvdA) en Vos (PvdA).
Plv. leden: Van der Staaij (SGP), Halsema
(GroenLinks), Remkes (VVD), Jonker (CDA),
Aptroot (VVD), Van Gerven (SP), Jan de Vries
(CDA), Van Hijum (CDA), De Krom (VVD), De
Pater-van der Meer (CDA), Pechtold (D66),
Kant (SP), Ulenbelt (SP), Van der Veen (PvdA),
Anker (ChristenUnie), Nicolaï (VVD), De Roon
(PVV), Van Dam (PvdA), Smeets (PvdA), Kara-
bulut (SP), Thieme (PvdD), Heijnen (PvdA),
Roefs (PvdA) en Mastwijk (CDA).

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2007–2008

KST116406
0708tkkst21501-07-601
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2008 Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 21 501-07 en 22 112, nr. 601 1



van de Ecofinraad worden gesproken over de voorstellen van commis-
saris Mandelson? Wanneer zal besluitvorming plaatsvinden?
De heer De Nerée tot Babberich gaat ervan uit dat het kabinet vasthoudt
aan de voor Nederland belangrijke uitgangspunten in de begrotings-
richtsnoer voor 2009.
De Europese Commissie deelde ten aanzien van de aanpak van de btw-
fraude mee dat zij het reverse charge mechanism wil invoeren. Ondanks
dat het een goed systeem kan zijn om btw-fraude te bestrijden, verzoekt
hij de staatssecretaris van gedachten te wisselen over de «ins en outs»
voordat Brussel een besluit neemt.
Het is goed dat de Europese Commissie probeert om de werking van de
Spaartegoedenrichtlijn uit te breiden naar Hongkong, Macao en Singa-
pore. Het probleem is echter wel dat die richtlijn niet alles regelt wat
noodzakelijk is. Bijvoorbeeld in Liechtenstein wordt de lucht verduisterd
door zwart geld. Het is van belang na te gaan wat daaraan is te doen en
vervolgens snel actie te ondernemen.
De heer De Nerée tot Babberich verzoekt de minister te voorkomen dat
Nederland achterop raakt omdat het de vrijstellingsregeling niet hanteert.
De Europese Commissie dient zich in principe niet bezig te houden met
antimisbruikmaatregelen directe belastingen, maar het kan geen kwaad
als zij haar licht laat schijnen over het uitleggen van arresten van het
Europese Hof.
De heer De Nerée tot Babberich merkt tot slot op dat hij verschillende
malen tevergeefs heeft gevraagd om een vergelijkend overzicht van de
behandeling van zzp’ers.

De heer Tang (PvdA) is onder de indruk van de stukken over de interim-
forecast en vindt het vooral opvallend dat de inflatie gelijk blijft.
De Europese Commissie wijst veel lidstaten erop dat er in goede tijden
niet voldoende wordt gespaard, terwijl sparen de belangrijkste doelstel-
ling was van de herziening van het stabiliteitspact. Is al duidelijk dat die
doelstelling niet zal worden gerealiseerd?
Aan de kredietcrisis kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen,
waaronder de complexiteit van de producten en falend risicomanage-
ment. Er wordt een afweging gemaakt tussen regulering van de financiële
markten en innovatie op die markten. Hij begrijpt dat de financiële sector
en toezichthouders vrezen dat de politiek snel ingrijpt en dat zij daarom
wijzen op het belang van het verkrijgen van ruimte. Hij meent echter dat
regulering wel degelijk gewenst kan zijn.
De Europese Commissie stelt ten aanzien van de staatsfondsen voor om
tot een vrijwillige code te komen. De heer Tang vindt het belangrijk om te
voorkomen dat iedere lidstaat zijn eigen gang gaat. Wordt ook gesproken
over de vraag welke sectoren als strategisch worden beschouwd? De
vraag is of kwaadwillende staatsfondsen zich door een vrijwillige code
zullen laten tegenhouden. Welke straffen worden opgelegd indien een
fonds zich niet aan de code houdt?
Het kabinet heeft bezwaren tegen het aan strikte instructies binden van
het stemrecht op geleende aandelen. Zijn die bezwaren praktisch of princi-
pieel van aard? Het lijkt de heer Tang verstandig om niet met geleende
aandelen te stemmen. Wat heeft de openbare consultatieronde van de
commissie-Frijns opgeleverd? Hoe verhoudt zich die uitkomst tot de
plannen van de eurocommissaris over het stemrecht op geleende
aandelen?
Hij kan zich vinden in het voorstel van de Europese Commissie over de
Richtlijn btw-stelsel voor financiële diensten en verzekeringsdiensten,
omdat er dan meer duidelijkheid komt en de administratieve lasten voor
bedrijven verminderen. Waarom zal een en ander Nederland relatief veel
geld kosten? Worden de regels voor de Belastingdienst dan ook eenvou-
diger? Hoe zit het met de btw in geval van uitbesteding van vermogens-
beheer door pensioenfondsen?
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De heer Tang wil de mening van belastingdeskundigen horen over de
aanbevelingen ten behoeve van de bestrijding van btw-fraude.
Hij heeft de staatssecretaris eerder gevraagd om een pleidooi te houden
voor een kopgroep voor het heffen van belasting op kerosine. Hoe staat
het daarmee?

De heer Irrgang (SP) meent naar aanleiding van de kredietcrisis dat een
vorm van regulering onvermijdelijk is. Beloningprikkels in de bancaire
sector en topsalarissen lokken risicozoekend gedrag uit. Het is ook belang-
rijk om iets aan transparantie te doen, maar de vraag is op welke wijze.
Hij heeft geen bezwaar tegen een vrijwillige gedragscode voor staats-
fondsen, maar wijst erop dat de nationale soevereiniteit dan in het geding
is. Het is belangrijk dat de lidstaten zelf een toets kunnen doen en dat zij
de mogelijkheid hebben om nee te zeggen tegen staatsfondsen als verte-
genwoordigers van een buitenlandse mogendheid die een belang willen
verwerven in cruciale ondernemingen.
Europese samenwerking met de intentie om fiscale fraude te bestrijden,
kan meerwaarde hebben. Wat houden de maatregelen op dat terrein in en
wat is het standpunt van de regering? Is het de bedoeling om een Euro-
pees btw-tarief in te voeren? Zo ja, wat is het standpunt van de regering
daarover?
De heer Irrgang verzoekt de staatssecretaris in te gaan op de Spaartegoe-
denrichtlijn en de situatie van Liechtenstein.
Op grond van het fiche over de Richtlijn btw-stelsel verzekeringsdiensten
en financiële diensten concludeert hij dat Nederland inkomsten zal
mislopen. Hoe groot zal dat bedrag zijn en wat is het belang van Neder-
land als het meedoet?

De heer Tony van Dijck (PVV) zegt dat verantwoording van de EU-gel-
den voor Nederland belangrijk is en vindt dat de minister tijdens de
laatste Ecofinraad goed heeft gehandeld.
Hangt Nederland in relatie tot de EFRO-projecten en de btw-compensatie
een miljoenenclaim boven het hoofd?
Welke afspraken zijn met Frankrijk gemaakt om te voorkomen dat het het
stabiliteitspact schendt?
Nederland zal 2 mld. terugkrijgen omdat het te veel aan de EU heeft
betaald. Waarom moest dat zo lang duren en waarom is dat bedrag niet
verrekend met de Nederlandse EU-bijdrage voor 2007 en 2008? Krijgt
Nederland het bedrag met rente terug?
Zou de minister niet meer sceptisch moeten zijn over de staatsfondsen?
Graag wil de heer Van Dijck informatie over de risico’s van met name
staatsfondsen van landen die niet gelijkgezind zijn. Hij is voorstander van
een internationale aanpak maar vraagt zich af of het verstandig is om uit
te gaan van een vrijwillige gedragscode.
De Richtlijn btw-stelsel verzekeringsdiensten en financiële diensten zal
een vermindering van btw-inkomsten tot gevolg hebben. Wat zal de
derving voor Nederland zijn? Krijgen marktpartijen de vrijheid om te
kiezen voor een vrijstelling of een belastingheffing? Zo ja, zal daardoor
niet teveel wildgroei ontstaan?
De heer Van Dijck kan zich niet voorstellen dat de consument verantwoor-
delijk is voor de btw-afdracht. Hij verzoekt de minister uitleg te geven.
Wat zijn de consequenties van de sterk dalende Dollarkoers voor de olie-
prijs, de kredietcrisis en Europa?

De heer Ten Broeke (VVD) meent dat de minister Frankrijk op een goede
wijze heeft aangesproken toen het stabiliteitspact aan de orde was. De
Europese Commissie wijst terecht op het gevaar van houdbaarheid van
publieke financiën. Verwacht de minister dat de beoogde doelstelling in
2010 wordt behaald? Hij verzoekt de minister om er expliciet op aan te
dringen dat alle lidstaten hun begrotingstekorten in 2010 hebben wegge-
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werkt. Is in het nieuwe verdrag van Lissabon de tekortprocedure aange-
scherpt? Wordt een meerderheidsbesluitvorming mogelijk? Kunnen
zondaars niet meewerken aan het rapport van de Europese Commissie dat
tot een veroordeling zou kunnen leiden op grond van de procedure
buitensporig tekort? Als dat klopt, zou het dan niet goed zijn om al in de
geest van dat verdrag te handelen?
Hij benadrukt dat de hoogte van het bedrag dat naar lidstaten terugvloeit
meetbaar dient te zijn. Verder moet er worden gecontroleerd of het geld
op de juiste plaats terechtkomt. Het lijkt hem goed om voor de Neder-
landse belastingbetalers in beeld te brengen wat zij terugzien van de
boetes die bijvoorbeeld door mevrouw Kroes worden geïnd.
Het is goed dat Nederland opheldering vraagt over de Richtlijn btw-stelsel
verzekeringsdiensten en financiële diensten. Wat zijn de gevolgen van de
onduidelijkheid over de voorstellen voor het Nederlandse standpunt? Kan
de Kamer een nieuw oordeel van de regering tegemoet zien?
De heer Ten Broeke is een groot voorstander van financiële educatie. Hij
pleit er wel voor om die educatie aan de lidstaten zelf over te laten en
verwerpt het voorstel van de Europese Commissie.
Voor het verminderen van de administratieve lasten, is vereenvoudiging
van regelgeving essentieel. Kan de adviesgroep Stöber ook ongevraagd
advies geven? Op welke momenten in het proces komt hij met adviezen?
Op welke wijze kan ervoor worden gezorgd dat niet alleen de RIA wordt
uitgevoerd? Worden naast de handhavingskosten cruciale nalevings-
kosten in beeld gebracht?
De minister dient zich te houden aan de toezegging dat hij van de lidstaat-
verklaring een hoofdpunt maakt, ook bij de cruciale midterm review.
Wenst de minister zich voor de lidstaatverklaring in te zetten, samen met
de lidstaten die het Nederlandse standpunt delen? Zal het op termijn
mogelijk zijn om lidstaten die in gebreke blijven op grond van het Lissa-
bonverdrag aansprakelijk te stellen en aan te dringen op het straffen van
landen die voortdurend de regels overtreden? Is de minister bereid om
daarover iets op papier te zetten?
De heer Ten Broeke is niet tevreden met de algemene brief van staatsse-
cretaris Timmermans over de begrotingshervorming. Hij wil vóór 15 april
2008 duidelijkheid over het standpunt van de regering.

Antwoord van de bewindslieden

De minister zegt in relatie tot de inbreng over de interim forecast van de
Commissie dat voor Nederland in 2008 een groei wordt verwacht van 9%.
Het inflatiecijfer is gelijk gebleven. Het kabinet gaat echter bij de begro-
tingsvoorbereiding af op de cijfers van het CPB. Het verschil tussen de
Commissie en de CPB-raming is te verklaren door de ontwikkelingen op
de financiële markt, effecten van het vierde kwartaal 2007 en den de
daarbij behorende overloop.
Er wordt een afweging gemaakt tussen regulering van de financiële
markten en innovatie op die markten. Ondanks dat de financiële sector en
toezichthouders wijzen op het belang van het verkrijgen van ruimte, is
regulering of herregulering niet uitgesloten. Misschien zijn er ook maatre-
gelen nodig om de transparantie te vergroten. Er worden pas conclusies
getrokken op het moment dat het onderzoeksresultaat bekend is. Het is
overigens goed om te constateren dat er binnen de sector inmiddels
sprake is van zelfcorrigerend gedrag. Ook worden er in het licht van
verstandig risicomanagement rechtszaken aangespannen over de wijze
waarop is omgegaan met toevertrouwde gelden.
Het is lastig om aan te geven of de bezwaren van het kabinet tegen het
binden van het stemrecht op geleende aandelen aan strikte steminstruc-
ties van principiële of praktische aard zijn. Het lenen van aandelen met
uitsluitend als doel om ten tijde van de aandeelhoudersvergadering de
besluitvorming te beïnvloeden voor het nemen van een bepaalde beslis-
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sing, is problematisch. Voor de zomer geeft commissaris Mc.Creevy
uitsluitsel.
De minister zal de Kamer, voordat het algemeen overleg plaatsvindt, de
laatste mededelingen van de Europese Commissie over staatsfondsen
toezenden. Het Europese recht ten aanzien van vrijheid van kapitaal-
verkeer maakt het bijna onmogelijk om op nationaal niveau zaken te doen.
Er zal worden onderzocht of het Engelse model mogelijkheden op dat
terrein biedt. Binnen de OESO vindt overleg plaats over de vraag of er
gestandaardiseerde afspraken te maken zijn over strategische sectoren en
het toetsen van de invloed van bepaalde investeringen op de betreffende
sectoren. Ook op IMF-niveau speelt zich het een en ander af om tot codes
te komen. De minister staat met het oog op meer transparantie positief
ten opzichte van elke aanbeveling over het bevorderen van gedragscodes.
Het is goed dat er een discussie op gang komt over de beloningsstructuur
in de financiële sector en over de vraag in hoeverre die relevant is
geweest voor de gebeurtenissen van de afgelopen maanden. Nederland
zal daaraan actief deelnemen. Vanuit de Amerikaanse bancaire sector zijn
er signalen afgegeven dat het voor het functioneren van de financiële
sector goed zou zijn als er over de gehele breedte van de industriële
sector afspraken werden gemaakt over het structureren van beloningen.
Vooruitlopend op het rapport over de EFRO-projecten en de btw-compen-
satie zegt de minister dat hij verwacht dat Nederland een claim boven het
hoofd hangt. De hoogte daarvan is echter nog niet bekend.
In het debat over het Franse stabiliteitsprogramma was de inzet tot de
afspraak te komen dat Frankrijk er een tandje bij doet. Bovendien mocht er
geen onduidelijkheid bestaan over het feit dat de regels van het stabiliteits-
pact voor Frankrijk niet in mindere mate van toepassing zijn dan voor de
andere lidstaten. Zowel het een als het ander is gelukt, maar de minister
kan niet de garantie geven dat Frankrijk de doelstelling behaalt. Het is juist
dat in het nieuwe verdrag van Lissabon de tekortprocedure is aange-
scherpt. Dat houdt in dat het aangeklaagde lid niet meer over de eigen
veroordeling mag stemmen. Van die aanscherping kan formeel nog geen
gebruik worden gemaakt omdat het verdrag nog niet door alle lidstaten is
geratificeerd.
Nederland zal in 2009 2 mld. terugkrijgen omdat het in 2007 en 2008 te
veel aan de EU betaalt. Er zal geen rente over dat bedrag worden gege-
ven. Het was vanwege de ratificatieprocedures niet mogelijk om dat
bedrag te verrekenen met de EU-afdracht door Nederland in 2007 en 2008.
Tijdens het volgende algemeen overleg over de Ecofinraad zal de minister
aangeven of het bedrag van 1 mld., dat betrekking heeft op 2007 en dat in
2009 wordt uitbetaald, terugvloeit naar het FES. Tevens zal hij dan infor-
matie geven over alle bedragen die Nederland van de EU terugkrijgt. Het
geld aan boetes komt ter beschikking van de algemene EU-middelen. Als
er geld overblijft, wordt dat volgens bepaalde sleutels over de lidstaten
verdeeld.
Hij zal samen met staatssecretaris Timmermans de Kamer vóór 15 april
informeren over de begrotingshervorming en over het standpunt van het
kabinet.
Het kabinet heeft ook grote twijfels bij de voornemens van de Europese
Commissie op het terrein van financiële educatie. Het zal elk specifiek
voorstel toetsen aan de subsidiariteitsnorm.
Hij zal de punten van de Kamer over de lidstaatverklaring en het instru-
mentarium om daarop druk uit te oefenen bij de begrotingsreview
betrekken.
De lage Dollarkoers draagt onder andere bij aan de huidige hoge olieprijs.
Voor nadere informatie verwijst de minister naar de komende ramingen
van het CPB.

De staatssecretaris antwoordt dat Nederland voorstander is van over-
eenkomsten met Hongkong, Macao en Singapore. Automatische uitwisse-
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ling van rentegegevens zou de norm moeten zijn. Dan is het ook mogelijk
om een kapitaalvlucht door zwartspaarders naar die Aziatische financiële
centra te ontmoedigen. Dat gebeurt ook al door het sluiten van akkoorden
met onder andere Zwitserland, Monaco, Liechtenstein, de Caribische
eilanden, de Kaaimaneilanden, de Britse Maagdeneilanden en de Neder-
landse Antillen.
Er komt een evaluatie van de effectiviteit van de Spaartegoedenrichtlijn.
De Europese Commissie is met de voorbereiding daarvan bezig en de
uitkomst van die evaluatie zal worden besproken tijdens het komende
Franse voorzitterschap. Nederland zet in op verbreding van de Spaartegoe-
denrichtlijn. De EG heeft een Spaartegoedenovereenkomst gesloten met
Liechtenstein. Laatstgenoemde heeft zich daarmee verplicht om een bron-
heffing in te houden over uitgaande rente die door zijn banken aan
EU-spaarders wordt betaald. Daarnaast is Liechtenstein verplicht om op
verzoek van de spaarder informatie over die rente uit te wisselen. Dan
wordt er geen bedrag aan bronheffing ingehouden. De bronheffing
bedraagt nog 15%. Na drie jaar zal die worden verhoogd naar 20% en drie
jaar later zal het structurele niveau van 35% bereikt zijn. Het totale bedrag
aan ingehouden bronheffing wordt eenmaal per jaar door het betreffende
land als lumpsum overgemaakt naar de woonstaten van de spaarders,
onder inhouding van een fee van 25%. In 2006 heeft Liechtenstein onge-
veer €75 000 aan Nederland overgemaakt. Banken in Liechtenstein
beschikken op basis hiervan vermoedelijk over een Nederlands vermogen
van 20 mln. tot 25 mln. De staatssecretaris is bereid om de Kamer een
overzicht te geven van de landen die een bedrag aan bronheffing
inhouden. Liechtenstein heeft ingestemd met een beperkte samenwerking
om fiscale fraude te bestrijden. De staatssecretaris is van mening dat er
desondanks een strategie moet worden gevolgd die ertoe leidt dat Liech-
tenstein, Andorra en Monaco zich meer coöperatief opstellen in die strijd.
Op 5 maart komt de Europese Commissie met wetgevingsvoorstellen
voor het aanpassen van het bestaande btw-fraudebestrijdingsstelsel. De
staatssecretaris zegt toe dat hij de Kamer over de uitkomst informeert.
Intracommunautaire grensoverschrijdende goederenleveringen worden
momenteel niet belast. De Europese Commissie stelt voor om die in
Europa met 15% te belasten met de intentie fraude tegen te gaan. Het
kabinet plaatst daarbij vraagtekens. Voorlopig blijft het echter bij dat voor-
stel.
De Europese Commissie stelt voor om de optie voor een algemene
verleggingsregeling voorlopig niet verder te bestuderen. Het kabinet voelt
niets voor de invoering daarvan, maar het zal zich niet verzetten tegen een
tijdelijke pilot. De Europese Commissie wenst die pilot uit te stellen tot
2011.
De financiële sector en de verzekeringsbranche zijn grotendeels vrijge-
steld van btw. Daaraan zal het Commissievoorstel niet veel veranderen.
De bepalingen over die vrijstellingen zijn echter sterk verouderd. Daardoor
ontstond onduidelijkheid. De Europese Commissie probeert de financiële
vrijstelling opnieuw te definiëren en het kabinet steunt dat. Het dossier
heeft dus niet alleen betrekking op de pensioenfondsen. Nederland loopt
niet achterop, want er zijn momenteel slechts drie lidstaten die de
vrijstellingsregeling voor vermogensbeheerdiensten hanteren. De staats-
secretaris heeft signalen ontvangen dat de mogelijkheid bestaat dat,
indien de onduidelijkheid blijft bestaan, steeds meer vermogensbeheer-
diensten worden uitbesteed aan de betreffende drie lidstaten. Het is dus
belangrijk om op Europees niveau een level playing field te creëren en
duidelijkheid te geven. Het kabinet heeft de Europese Commissie
gevraagd wat met de nieuwe richtlijn wordt beoogd, op welke wijze die
zal worden uitgevoerd en hoe laatstgenoemde de huidige situatie inter-
preteert. Zodra daarover duidelijkheid is, zal de staatssecretaris de Kamer
daarover informeren. Het is nog niet bekend of het btw-voorstel kosten
met zich meebrengt. Hij houdt de Kamer op de hoogte.
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Het fiche over de antimisbruikmaatregelen directe belastingen bevat niet
veel nieuws. Het enige doel is dat de Europese Commissie haar licht laat
schijnen over de uitleg van arresten van het Europese Hof.
Nederland loopt met zijn ideeën op het punt van de vergroening van het
belastingstelsel en dat van CO2-belastingen voorop. De commissaris heeft
Nederland gevraagd om andere landen over de ideeën te informeren. De
staatssecretaris heeft de Europese commissaris Belastingen gevraagd om
de vliegbelasting te promoten als een nationale belasting en om die in
zoveel mogelijk landen in te voeren. Verder is het van belang dat de vlieg-
industrie onder de werking van het CO2-beleid valt. Het leek de staatsse-
cretaris beter om de commissaris te vragen dit punt op de agenda van de
Ecofinraad te plaatsen dan een kopgroep in het leven te roepen.
Hij heeft de Kamer een vergelijkingsoverzicht toegezegd van de behande-
ling van zzp’ers. Het ministerie van Financiën heeft niet de kennis in huis
om dat te leveren, dus er zal spoedig een extern onderzoek worden
gedaan.
De staatssecretaris stelt voor om tijdens het volgend algemeen overleg in
te gaan op de adviesgroep Stöber.

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,
Blok

De griffier van de vaste commissie voor Financiën,
Berck
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