
Den Haag, 8 oktober 2015

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s): BuHa-OS i.v.m. agendapunt 10, 12
DEF i.v.m. agendapunt 13, 16
EU i.v.m. agendapunt 10, 12, 22, 23, 24, 25, 33
EZ i.v.m. agendapunt 13, 25, 35
I&M i.v.m. agendapunt 13, 32
OCW i.v.m. agendapunt 11
RU i.v.m. agendapunt 14, 15, 16, 19
SZW i.v.m. agendapunt 35
V&J i.v.m. agendapunt 3, 4, 5
WR i.v.m. agendapunt 13

Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 7 oktober 
2015

Besluitenlijst vorige vergadering(en)

1. Agendapunt: Besluitenlijst van de procedurevergadering van 23 september 2015
Besluit: • De besluitenlijst van de procedurevergadering van 23 september 2015 

wordt vastgesteld.
• N.a.v. de besluitenlijst meldt de heer Ronnes (CDA) aan de commissie dat 

er bij de leden van de CDA-fractie bij nader inzien geen behoefte bestaat 
aan het voeren van een schriftelijk overleg over de brief van de minister 
van Financiën over de uitkomst intern onderzoek ABN AMRO Dubai 
(agendapunt 15 van de besluitenlijst van 23 september 2015). Zij wachten 
nu eerst de uitkomsten van de in de brief genoemde onderzoeken af. Bij 
de leden van de SP-fractie is er nog wel behoefte aan het voeren van een 
schiftelijk overleg over de brief, waarop wordt besloten de inbrengdatum 
voor het schriftelijk overleg ongewijzigd te laten op woensdag 14 oktober 
2015 te 14.00 uur.

Brievenlijst

2. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Noot: N.a.v. de brievenlijst wordt gesproken over het al dan niet vervaardigen van 
een stenografisch verslag van het rondetafelgesprek over het geldstelsel dat is 
is gepland op woensdag 14 oktober 2015. Besloten wordt van het 
rondetafelgesprek geen stenografisch verslag te maken. Nagegaan wordt of de 
livestream van het gesprek kan worden opgenomen om vervolgens te worden 
gepubliceerd op het YouTube-kanaal van de Tweede Kamer.

(Voortgang) wet- en regelgeving

3. Agendapunt: Wet verbod toeslag gebruik betaalkaarten

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R.A. van Vliet (Van Vliet) - 24 



    

september 2015
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van 
het Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het 
vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalkaarten (Wet verbod 
toeslag gebruik betaalkaarten) - 34291

Besluit: Ter informatie. Het initiatiefvoorstel wordt pas in handen van de commissie 
gesteld nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht en de initiatiefnemer 
op dat advies zijn reactie heeft gegeven.

Noot: De heer Van Vliet meldt aan de commissie dat hij verwacht dat de Raad van 
State spoedig advies zal uitbrengen. De heer Van Vliet zal ook snel zijn reactie 
op het advies aan de Kamer toesturen. Uit het voorgaande volgt dat het 
initiatiefvoorstel mogelijk al vóór het a.s. kerstreces door de commissie in 
behandeling kan worden genomen.

Volgcommissie(s): V&J

4. Agendapunt: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en 
de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van 
richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 
februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met 
betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot 
wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en 
Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34)

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 september 2015
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk 
Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet 
nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake 
kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning 
bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG 
en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34) - 
34292

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op ...  te ...
Noot: De richtlijn moet op grond van artikel 42 van de richtlijn uiterlijk op 21 maart 

2016 zijn geïmplementeerd.
Volgcommissie(s): V&J

5. Agendapunt: Nota naar aanleiding van het nader verslag en vierde nota van 
wijziging Wijzigingswet financiële markten 2016

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A. 
Dijsselbloem - 28 september 2015
Nota naar aanleiding van het nader verslag - 34198-14

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Volgcommissie(s): V&J

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 
september 2015
Vierde nota van wijziging - 34198-15

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Volgcommissie(s): V&J

6. Agendapunt: Uitnodigen minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het 
tweede wetgevingsoverleg over het pakket Belastingplan 2016

Besluit: Op voorstel van de heer Omtzigt (CDA) wordt besloten de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid uit te nodigen voor een deel van het 
wetgevingsoverleg over het pakket Belastingplan 2016 dat is gepland op 
maandag 2 november 2015.

Noot: De uitnodiging houdt verband met de behandeling van het wetsvoorstel 
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Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet 
tegemoetkomingen loondomein) (34304) dat onderdeel uitmaakt van het 
pakket Belastingplan 2016.

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

7. Agendapunt: Reactie op de motie van de leden Aukje de Vries en Koolmees over het 
vereenvoudigen van overstappen naar een andere bank

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 september 
2015
Reactie op de motie van de leden Aukje de Vries en Koolmees over het 
vereenvoudigen van overstappen naar een andere bank - 27863-64

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg 
vaststellen op donderdag 5 november 2015 te 14.00 uur.

Noot: • In de procedurevergadering van 23 september 2015 is besloten dit 
agendapunt aan te houden tot de procedurevergadering van 7 oktober 
2015.

• In deze brief informeert de minister de Kamer over de stand van zaken van 
de uitvoering van de motie De Vries/Koolmees van 9 april 2015 (31 789, nr. 
60) waarin de regering wordt verzocht een extern onderzoek te laten doen 
naar het vergemakkelijken en vereenvoudigen van overstappen, inclusief 
welke stappen er nu al wel mogelijk zijn of gezet kunnen worden om over 
te stappen met nummerbehoud. Zodra de resultaten van de in de brief 
genoemde onderzoeken bekend zijn, brengt de minister de Kamer daarvan 
op de hoogte.

8. Agendapunt: Geannoteerde agenda najaarvergadering IMFC; 9 en 10 oktober in 
Lima, Peru

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 september 
2015
Aanbieding geannoteerde agenda jaarvergadering IMF - 26234-176

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep / Ecofin Raad / IMF d.d. 
29 september 2015.

9. Agendapunt: Beantwoording vragen Miljoenennota 2016, begroting 
Financiën/Nationale Schuld 2016 en MEV 2016

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 september 
2015
Beantwoording vragen commissie over de Macro Economische Verkenning 2016 
(MEV) van het Centraal Planbureau (CPB) - 34300-46

Besluit: Reeds betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) / 
begrotingsbehandeling Financiën/Nationale Schuld d.d. 29 september en 1 
oktober 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 september 
2015
Verslag houdende een lijst vragen en antwoorden - 34300-IX-9

Besluit: Reeds betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) / 
begrotingsbehandeling Financiën/Nationale Schuld d.d. 29 september en 1 
oktober 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 september 
2015
Beantwoording vragen commissie over de Miljoenennota 2016, over de 
internetbijlagen en over het “Bijlagenboek” - 34300-45

Besluit: Reeds betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) / 
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begrotingsbehandeling Financiën/Nationale Schuld d.d. 29 september en 1 
oktober 2015.

10. Agendapunt: Stand van zaken quota en governance hervormingen IMF

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 oktober 2015
Stand van zaken quota en governance hervormingen IMF - 26234-178

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Volgcommissie(s): EU, BuHa-OS

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

11. Agendapunt: Afschrift antwoord Ministerie van Financiën op brief m.b.t. 
vrijwilligersvergoeding overblijfouders en naheffing door de 
Belastingdienst d.d. 27 juli 2015

Zaak: Brief derden - Ministerie van Financiën te Den Haag - 8 september 2015
Afschrift antwoord Ministerie van Financiën op brief m.b.t. 
vrijwilligersvergoeding overblijfouders en naheffing door de Belastingdienst d.d. 
27 juli 2015 - 2015Z17448

Besluit: De commissie OCW verzoeken de behandeling van deze brief over te nemen 
met de suggestie de brief te betrekken bij de verdere behandeling van de 
initiatiefnota van de heer Rog over tussenschoolse opvang (34312); adressant 
informeren.

Volgcommissie(s): OCW

12. Agendapunt: Appreciatie uitkomst BEPS-project en vooruitblik Nederlands fiscaal 
vestigingsklimaat

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 5 oktober 2015
Appreciatie uitkomst BEPS-project en vooruitblik Nederlands fiscaal 
vestigingsklimaat - 2015Z18216

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het OESO-rapport en belastingontwijking.
Noot: Tijdens de regeling van werkzaamheden van 6 oktober 2015 is op voorstel van 

de heer Groot (PvdA) besloten een plenair debat te voeren met de met de 
staatssecretaris van Financiën en de minister van V&J over het OESO-rapport 
en belastingontwijking.

Volgcommissie(s): BuHa-OS, EU

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere 
bewindspersoon

13. Agendapunt: Reactie op de motie van de leden Grashoff en Van Tongeren over 
Volkswagen uitsluiten van aanbestedingen hangende het Europese 
onderzoek Kamerstuk (Kamerstuk 32 800, nr. 35)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 6 oktober 2015
Reactie op de motie van de leden Grashoff en Van Tongeren over Volkswagen 
uitsluiten van aanbestedingen hangende het Europese onderzoek Kamerstuk 
(Kamerstuk 32 800, nr. 35) - 2015Z18256

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de motie van de leden 
Grashoff en Van Tongeren (32800, nr. 35).

Noot: De motie is op 6 oktober 2015 aangehouden.
Volgcommissie(s): WR, DEF, EZ, I&M
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Rijksuitgaven

14. Agendapunt: Plannen van aanpak beleidsdoorlichtingen 2016 Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 september 
2015
Plannen van aanpak beleidsdoorlichtingen 2016 Financiën - 31935-21

Besluit: Brief aan de minister van Financiën opstellen o.b.v. de in onderstaande BOR-
notitie opgenomen vragen en de minister verzoeken om een reactie op die 
brief.

Noot: • In de procedurevergadering van 23 september 2015 is besloten dit 
agendapunt aan te houden en het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven 
(BOR) te verzoeken om de commissie tijdig voorafgaand aan die 
vergadering te adviseren over de onderzoeksopzet van de vijf 
beleidsdoorlichtingen.

• In de bijlagen bij de brief van de minister zijn de plannen van aanpak 
opgenomen. Daarin geeft hij een toelichting op de opzet en methodiek van 
de volgende vijf beleidsdoorlichtingen:
• Beleidsdoorlichting artikel 1, onderdeel Toeslagen
• Beleidsdoorlichting artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private 

sector
• Beleidsdoorlichting artikel 5 Exportkrediet- en investeringsactiviteiten
• Beleidsdoorlichting artikel 6 Btw-compensatiefonds
• Beleidsdoorlichting Begrotingsbeleid

• In de procedurevergadering van 25 februari 2015 heeft de commissie 
Financiën besloten om beleidsdoorlichtingen voortaan te behandelen 
conform de door de commissie voor de Rijksuitgaven voorgestelde 
werkwijze (o.a. kort advies bij plan van aanpak beleidsdoorlichting door het 
Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR); in beginsel altijd een 
vragenronde over een beleidsdoorlichting, inclusief ondersteuning daarbij 
door het BOR). Zie verder de brief over beleidsdoorlichtingen van de 
voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven van 12 februari 2015 
(2015Z02621).

Volgcommissie(s): RU

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M. Öncu - 1 oktober 2015
BOR-notitie - Plannen van aanpak beleidsdoorlichtingen Financiën 2016 - 
2015Z17920

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van bovenstaande brief van de minister 
van Financiën van 14 september 2015 t.g.v. plannen van aanpak 
beleidsdoorlichtingen 2016 Financiën (31935, nr. 21).

Volgcommissie(s): RU

15. Agendapunt: Rekenkamerrapport "Raming van belastingontvangsten; 
Aandachtspunten bij de interpretatie van de ramingcijfers in 
budgettaire nota’s"

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar 
n.v.t. - 24 september 2015
Aanbieding van het rapport "Raming van belastingontvangsten; 
Aandachtspunten bij de interpretatie van de ramingcijfers in budgettaire nota’s" 
- 34300-44

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de minister van 
Financiën en/of aan de Rekenkamer vaststellen op donderdag 12 november 
2015 te 14.00 uur.

Noot: Het rapport is ter sprake gekomen tijdens de algemene financiële 
beschouwingen (AFB) / begrotingsbehandeling Financiën/Nationale Schuld d.d. 
29 september en 1 oktober 2015. De aanbeveling van de Rekenkamer om in de 
begrotingsregels vast te leggen wanneer in ramingen van fiscale maatregelen 
rekening wordt gehouden met gedragseffecten geeft de minister van Financiën 
mee aan de Studiegroep Begrotingsruimte.
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Volgcommissie(s): RU

16. Agendapunt: Verzoek van de commissie Defensie om advies over aanwijzing als 
groot project van de vervanging van de onderzeeboten

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor 
Defensie, J.H. ten Broeke (VVD) - 29 september 2015
Verzoek vaste commissie voor Defensie om advies inzake aanwijzing groot 
project van de Vervanging van de - 2015Z17761
onderzeeboten

Besluit: De staf van de commissie/het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) 
verzoeken om tijdig voorafgaand aan de volgende procedurevergadering een 
conceptadvies aan de commissie Defensie op te stellen.

Noot: • De commissie Defensie is voornemens om de Kamer een voorstel te doen 
tot aanwijzing van de vervanging van de onderzeeboten tot groot project. 
Alvorens daartoe over te gaan, verzoekt de commissie Defensie aan 
de commissie Financiën om een advies uit te brengen over het 
voorgenomen voorstel. Deze aanpak is cf. artikel 3, eerste lid, van 
de Regeling Grote Projecten.

• Informatie over de Regeling Grote Projecten op de website van de Tweede 
Kamer: 
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/ru/grote_projecten.

Volgcommissie(s): DEF, RU

17. Agendapunt: Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en 
reacties daarop van het kabinet, waarvoor het voortouw bij een andere 
Kamercommissie dan Financiën is belegd

Besluit: Ter informatie.
Noot: • Brief "Aandachtspunten bij de organisatie van op afstand geplaatste 

publieke taken" 31490-187 (voortouw WR)
• Brief "Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 (hoofdstuk XVIII) 

van de minister voor Wonen en Rijksdienst" 34300-XVIII-4 (voortouw WR)

18. Agendapunt: Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen 
brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, 
waarvoor het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën 
is belegd

Besluit: Ter informatie.
Noot: • Speciaal verslag nr. 10/2015: "Efforts to address problems with public 

procurement in EU cohesion expenditure should be intensified" 
2015Z17040 (voortouw EZ)

• Speciaal verslag nr. 9/2015: "EU support for the fight against torture and 
the abolition of the death penalty" 2015Z17697 (voortouw BuZa)

19. Agendapunt: Evaluatie begrotingscyclus 2014; focusonderwerp verantwoording 
2015

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, R.A. Noordsij - 2 oktober 2015
BOR-notitie - Evaluatie begrotingsjaar 2014 en evaluatie beleidsdoorlichtingen - 
2015Z18072

Besluit: De conceptbrief met de daarbij behorende procesevaluatie van de behandeling 
van de begroting en jaarverslagen over het begrotingsjaar 2014 wordt 
vastgesteld. De brief wordt verzonden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.

Besluit: Voor de verantwoording over het jaar 2015 wordt wat de commissie Financiën 
betreft het thema ‘Tijd voor uitvoering van de hervormingstrajecten die in het 
jaar 2015 van start zijn gegaan’ als focusonderwerp benoemd.

Volgcommissie(s): RU
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20. Agendapunt: Aanbod openbare technische briefing over het jaarverslag 2014 van de 
Europese Rekenkamer

Besluit: Aanbod accepteren; openbare technische briefing organiseren op dinsdag 10 
november 2015 van 17.00 - 18.00 uur.

Noot: • De Europese Rekenkamer presenteert haar Jaarverslag over 2014 op 
dinsdag 10 november 2015. Het Nederlandse lid van de Europese 
Rekenkamer, de heer Alex Brenninkmeijer, biedt aan het jaarverslag 
tijdens een openbare technische briefing toe te lichten aan de commissie 
Financiën en enkele andere meest betrokken Kamercommissies.

• In vergaderweek 46 is ook de afrondende plenaire behandeling van het 
pakket Belastingplan 2016 gepland. De griffie plenair wordt verzocht bij de 
planning van het debat met de briefing rekening te houden.

Europa

21. Agendapunt: Ontwerpbegrotingsplan 2016 ter verzending naar de Europese 
Commissie

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 september 
2015
Aanbieding Ontwerpbegrotingsplan 2016 ter verzending naar de Europese 
Commissie - 21501-07-1312

Besluit: Desgewenst betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) / 
begrotingsbehandeling Financiën/Nationale Schuld.

22. Agendapunt: Verslag van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 11 en 12 
september te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 september 
2015
Verslag van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 11 en 12 september te 
Luxemburg - 21501-07-1308

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 29 
september 2015.

Volgcommissie(s): EU

23. Agendapunt: Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 5 en 6 
oktober te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 september 
2015
Aanbieding geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 5 en 6 
oktober te Luxemburg - 21501-07-1311

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep / Ecofin Raad / IMF d.d. 
29 september 2015.

Volgcommissie(s): EU

24. Agendapunt: Zevende voortgangsrapportage hervormingsprogramma Cyprus

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 september 
2015
Zevende voortgangsrapportage hervormingsprogramma Cyprus - 21501-07-
1313

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op 
donderdag 5 november 2015.

Volgcommissie(s): EU
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25. Agendapunt: EU-voorstel: Actieplan kapitaalmarktunie COM (2015) 468

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 2 oktober 2015
EU-voorstel: Actieplan kapitaalmarktunie COM (2015) 468 - 2015Z18071

Besluit: De minister van Financiën wordt verzocht een kabinetsappreciatie van het 
gehele actieplan en de daarbij behorende EU-wetgevingsvoorstellen aan de 
Tweede Kamer toe te sturen.

Noot: • Op 30 september 2015 heeft de Europese Commissie het Actieplan 
Kapitaalmarktunie gepresenteerd. Ter uitvoering van het actieplan heeft de 
Commissie onder meer een voorstel voor een verordening voor securitisatie 
en een wijzigingsvoorstel voor de verordening prudentiële vereisten voor 
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen gedaan. Daarnaast heeft 
de Commissie een tweetal consultaties aangekondigd en een oproep voor 
achtergrondinformatie gedaan voor wetgeving rond financiële diensten. 
Deze documenten zijn nog niet in het Nederlands beschikbaar. De Engelse 
versies kunnen worden geraadpleegd via 
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm#action-
plan

• De commissie Financiën heeft het Actieplan Kapitaalmarktunie eerder als 
prioritair dossier aangemerkt. De Europese Commissie heeft tijdens de 
Ecofinraad van 6 oktober 2015 het actieplan gepresenteerd. Het onderwerp 
zal dus ook terugkomen in het verslag van die Ecofinraad. Dit verslag zal 
worden geagendeerd voor het AO Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland 
op donderdag 5 november 2015.

Volgcommissie(s): EZ, EU

26. Agendapunt: Extra algemeen overleg over extra vergadering Eurogroep over de draft 
budgettary plans?

Besluit: De minister van Financiën wordt verzocht om de Kamer twee weken 
voorafgaand aan de extra Eurogroepvergadering schriftelijk te informeren over 
de actuele stand van zaken van de ontwerpbegrotingsplannen 2016 van in het 
bijzonder Frankrijk en Griekenland. De commissie verzoekt de minister in de 
brief zijn oordeel te geven over die ontwerpbegrotingen en zijn verwachtingen 
over de behandeling ervan in de Eurogroep. Tevens wordt de minister 
gevraagd zijn inschatting te geven van de reactie van de Eurogroep op de 
Nederlandse ontwerpbegroting. De commissie wil in de brief ook graag worden 
geïnformeerd over eventuele bijzonderheden in de ontwerpbegrotingen van de 
overige lidstaten.

Noot: Op maandag 23 november 2015 is een extra vergadering van de Eurogroep 
gepland waarin de draft budgettary plans (ontwerpbegrotingsplannen) van de 
lidstaten worden besproken.

Overig

27. Agendapunt: Burgerinitiatief "Peuro"

Zaak: Verzoekschrift - 24 september 2015
Verslag over het burgerinitiatief ‘Peuro’ - 34307-4

Besluit: Agenderen voor een openbaar gesprek met een delegatie van de 
initiatiefnemers. Na het gesprek komt het burgerinitiatief terug op de agenda 
van de procedurevergadering Financiën om een besluit te nemen over de 
verdere wijze van behandeling. In ieder geval zal het burgerinitiatief, zoals te 
doen gebruikelijk, worden behandeld in een plenaire vergadering van de 
Tweede Kamer.

Noot: De Kamer heeft op voorstel van de commissie voor de Verzoekschriften en de 
Burgerinitiatieven op 1 oktober 2015 besloten het burgerinitiatief "Peuro" 
ontvankelijk te verklaren en het voor verdere behandeling in handen te stellen 
van de commissie Financiën met de kanttekening dat de de initiatiefnemers, 
zoals te doen gebruikelijk, in de gelegenheid zullen worden gesteld om het 
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burgerinitiatief mondeling nader toe te lichten en het daarheen te leiden dat de 
Kamer een standpunt over het initiatief zal innemen.

28. Agendapunt: Pilot “Moties in commissieverband”
Besluit: De commissie besluit om zich niet aan te melden voor de pilot.
Noot: Dit agendapunt is ter vergadering mondeling toegelicht door de voorzitter van 

de commissie.

29. Agendapunt: Agenda voor werkbezoek aan Kifid d.d. 28 oktober 2015

Zaak: Brief derden - Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) te Den Haag - 
24 september 2015
Agenda voor werkbezoek aan Kifid d.d. 28 oktober 2015 - 2015Z17505

Besluit: Reeds geagendeerd voor het werkbezoek aan het Kifid dat is gepland op 
woensdag 28 oktober 2015.

30. Agendapunt: Uitnodiging OECD voor '4th meeting of the OECD Parliamentary Group 
on Tax' d.d. 19 oktober 2015

Zaak: Brief derden - Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD) te Paris - 22 september 2015
Uitnodiging OECD voor '4th meeting of the OECD Parliamentary Group on Tax' 
d.d. 19 oktober 2015 - 2015Z17071

Besluit: Het al dan niet deelnemen aan de conferentie te Parijs overlaten aan de 
individuele leden van de commissie. U kunt zich desgewenst rechtstreeks 
aanmelden bij de OESO.

31. Agendapunt: Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 van het Ministerie van 
Financiën, de Nationale Schuld en de Miljoenennota 2016

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar 
n.v.t. - 24 september 2015
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 van het Ministerie van 
Financiën, de Nationale Schuld en de Miljoenennota 2016 - 34300-IX-8

Besluit: Desgewenst betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) / 
begrotingsbehandeling Financiën/Nationale Schuld d.d. 29 september en 1 
oktober 2015.

32. Agendapunt: Uitnodiging besloten technische briefing enquête Fyra

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA) 
- 5 oktober 2015
Uitnodiging besloten technische briefing enquête Fyra - 2015Z18254

Besluit: Ter informatie.
Volgcommissie(s): I&M

33. Agendapunt: BOR/EU-stafnotitie - Vertrouwelijke notitie over jaarverslag 2014 van 
het ESM

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M. Öncu - 5 oktober 2015
BOR/EU-stafnotitie - Vertrouwelijke notitie over jaarverslag 2014 van het ESM - 
2015Z18167

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de brief van de minister 
van Financiën van 7 juli 2015 t.g.v. jaarverslag van het ESM over het jaar 
2014, het jaarverslag van het auditcomité van het ESM en de reactie van het 
ESM management op de aanbevelingen van het auditcomité van het ESM 
(21501-07, nr. 1279).
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Noot: • De inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg 
is eerder vastgesteld op donderdag 15 oktober 2015 te 14.00 uur.

• Op de inbrengdatum kunnen de leden twee aparte inbrengen inzenden:
1. Openbare inbreng over het ESM-jaarverslag 2014;
2. Vertrouwelijke inbreng over de twee vertrouwelijke bijlagen.

• De BOR/EU-notitie is bij het CIP ter vertrouwelijke inzage voor de 
Kamerleden gelegd.

Volgcommissie(s): EU

34. Agendapunt: Verzoek van de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs 
(FEHAC) om een petitie aan te mogen bieden op maandag 12 oktober 
2015

Besluit; De commissie stemt in met het aanbieden van een petitie op maandag 12 
oktober 2015 van 10.30-10.45 uur.

Noot: • Het bestuur van de FEHAC verzoekt om op maandag 12 oktober 2015 om 
10.30 uur aan de commissie een petitie te mogen aanbieden i.v.m de 
behandeling van de MRB voor oldtimers. De FEHAC zou graag op hetzelfde 
tijdstip enkele "voitures" op het Plein aan de commissieleden willen tonen.

• Op maandag 12 oktober 2015 is van 11.00 - 13.00 uur het notaoverleg 
gepland over de initiatiefnota van de heer Omtzigt over de 
accijnsopbrengsten resp. over de budgettaire opbrengst van de 
oldtimermaatregel. Deze petitieaanbieding op een maandag is een 
uitzondering (reguliere dag voor petitieaanbiedingen is dinsdag).

Rondvraag

35. Agendapunt: Commissie Financiën volgcommissie bij kabinetsreactie 
interdepartementaal beleidsonderzoek naar zelfstandigen zonder 
personeel (IBO ZZP)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 
2 oktober 2015
Aanbieding kabinetsreactie interdepartementaal beleidsonderzoek naar 
zelfstandigen zonder personeel (IBO ZZP) - 31311-154

Besluit: Op voorstel van de heer Omtzigt (CDA) wordt besloten de commissie Financiën 
als volgcommissie aan te merken bij de recent ontvangen kabinetsreactie op de 
IBO ZZP.

Noot: Door dit besluit blijft de commissie Financiën geïnformeerd over de verdere 
wijze van behandeling van de IBO ZZP. De voortouwcommissie bij de 
behandeling is de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Volgcommissies zijn nu de commissies Economische Zaken en Financiën.

Volgcommissie(s): EZ, FIN

36. Agendapunt: Spreektijden notaoverleg initiatiefnota Omtzigt over de 
accijnsopbrengsten/Budgettaire opbrengst oldtimermaatregel

Besluit: De spreektijden bij het notaoverleg dat is gepland op maandag 12 oktober 
2015 worden voor de kleinere fracties/groepen verruimd tot 4 minuten (eerste 
en tweede termijn gezamenlijk) ten koste van de spreektijd voor de grotere 
fracties. De duur van het notaoverleg blijft ongewijzigd: van 11.00-13.00 uur.

Griffier: R.F. Berck

Activiteitnummer: 2015A03924
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