
 

 

Toezeggingen Eerste Kamer door Financiën  (Rappel juli 2017) 
 
 
 Nummer Toezegging (nr. kamerstuk) Verkorte inhoud Stand van zaken/planning 

1.  (T01183) Toezegging Evaluatie regeling ANBI’s en 
SBBI’s (31.930) 

De staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar 
aanleiding van opmerkingen van het lid Essers toe om de 
regeling ten aanzien van ANBI’s en SBBI’s na enkele jaren te 
zullen evalueren. 

De commissie Financiën van uw Kamer heeft 
vastgesteld dat de nadere vragen van de Kamer 
van 19 april 2017 met de brief van 2 juni jl. nog 
niet afdoende door de regering zijn beantwoord. 
De commissie heeft daarom besloten dit onderwerp 
aan te houden tot het verschijnen van een door het 
volgende kabinet op te stellen kabinetsreactie op 

de evaluaties.  
 

2.  (T01865) Toezegging Evaluatie Wet houdbare 
overheidsfinanciën (33.416) 

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van 
een vraag van het lid Ester (ChristenUnie), toe de Wet 
houdbare overheidsfinanciën te evalueren en daarbij de 
ontwikkeling van investeringen en andere factoren die het 
EMU-saldo van de decentrale overheden hebben beïnvloed te 
betrekken. Medio 2015 wordt hier voor het eerst naar 
gekeken. 

In het Bestuurlijk overleg Financiële Verhoudingen 
(BoFV) in het najaar van 2015 hebben decentrale 
overheden en het Rijk op basis van een quick scan 
van de tekorten in eerdere jaren en de 
investeringsbehoefte van decentrale overheden 
geconcludeerd dat het maximale tekort voor 
decentrale overheden in 2016 op 0,4 procent van 
het bbp bepaald kon worden.  
 
Uiteindelijk noteerden de decentrale overheden 
een EMU-saldo van 0,0 procent van het bbp en 
voldeden decentrale overheden in 2016, net als in 
2014 en 2015, aan hun maximale tekortnorm. 
 

3.  (T01866) Toezegging Informeren Kamer over 
gebruik van dwingende macro-normen 
en referentiewaarden decentrale 
overheden 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. 

Het is de planning om in de Prinsjesdagstukken 
terug te komen op deze toezegging. 
 

4.  (T02169) Toezegging Informeren van de Kamer 
over Banking Structural Reform 
verordening (34.155)  

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van 
een opmerking van het lid Van Apeldoorn (SP), toe de Kamer 
met grote regelmaat te informeren over de voortgang van de 
onderhandelingen over de Banking Structural Reform 
verordening. 

De onderhandelingen in EU-verband inzake de 
Banking Structural Reform verordening liggen al 
geruime tijd stil. Op 19 juni 2015 heeft de Raad 
van ministers een akkoord bereikt over de 
verordening. Het is nu echter eerst aan het 
Europees Parlement (EP) om haar positie te 
bepalen alvorens gestart kan worden met de 
onderhandelingen tussen het EP, de Raad en de 
Europese Commissie (triloog).  



 

 

 
5.  (T02187) Toezegging SNS (34.300)  De Minister van Financiën zegt de Kamer toe, naar aanleiding 

van het lid Van Apeldoorn, de Kamer te informeren over SNS. 
  

De minister heeft medio 2016, na advies te hebben 
ontvangen van NLFI, vastgesteld dat voor de 
Volksbank nog niet aan de exitvoorwaarden is 
voldaan. De minister onderschrijft het oordeel van 

NLFI dat het te vroeg is om een besluit te nemen 
over de toekomst van de Volksbank. Zodra de 
Volksbank voldoende gereed is zullen de relevante 
opties voor toekomstige eigendomsstructuren 
verder worden uitgewerkt. De Kamer zal wanneer 
het zover is worden geïnformeerd. 

 
6.  (T02259) Toezegging Tussenlaag zzp-middeling 

(34.036)  
De Staatssecretaris van Financiën zegt toe, naar aanleiding 
van een opmerking van het lid Van Strien (PVV), erop toe te 
zien dat de tussenlaag van zzp-bemiddeling wordt voorkomen 
en de Kamer hierover te informeren.  

De Staatssecretaris heeft toegezegd om de Eerste 
Kamer te laten weten of bemiddeling in de zorg 
toegenomen was als gevolg van de Wet DBA. 
Alhoewel de Staatssecretaris heeft gezegd dit te 
doen voor de inwerkingtreding van de Wet DBA, is 
een logische interpretatie dat hij bedoelde: voor 
het einde van de implementatieperiode van de Wet 
DBA. Aangezien die implementatieperiode een paar 
keer is verlengd en de Wet DBA nog niet wordt 
gehandhaafd, is de toezegging nog niet gestand 
gedaan. 
 

7.  (T02262) Toezegging Openbaarheid kern van 
overeenkomst (nieuwe constructie) 
(34.036)  

De Staatssecretaris van Financiën zegt, naar aanleiding van 
een opmerking van het lid Köhler (SP), de Kamer toe dat 
bepaalde gevallen geanonimiseerd en ontdaan van fiscale 
informatie, geschoond, op de site zal zetten en openbaar zal 
maken. (Dit betreft een nieuwe constructie, om net binnen de 
wet te blijven.)  

 

De Belastingdienst heeft bij zijn beoordeling van 
voorgelegde overeenkomsten geen nieuw type 
overeenkomst aangetroffen, waardoor er buiten 
dienstbetrekking kan worden gewerkt. De 
beoordeelde overeenkomsten passen alle binnen 
de bestaande wet- en regelgeving. Constructies 

erop gericht om net binnen te wet te blijven is de 
Belastingdienst niet tegengekomen. 
 

8.  (T02313) Toezegging Rendement op vastgoed 

(34.302/34.303/34.304/34.305/34.306/

34.276)  

 

De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer toe, de 
suggestie van het lid Kohler (SP) voor,  een betere 
berekening voor het rendement op vastgoed mee te nemen 
bij de verdere uitwerking.  

Deze toezegging is afgedaan tijdens de 
behandeling van het Belastingplan 2017 
(Handelingen I 2016/17, 34 552, nr. 11). 



 

 

 

 
 

9.  (T02367) Toezegging Extreme inkomenseffecten 
(34.550)  

De Minister van Algemene Zaken zegt de Kamer, naar 
aanleiding van een vraag van het lid Schalk (SGP), toe te 
kijken of er extreme inkomenseffecten optreden als gevolg 
van regelgeving en beleid die de kloof tussen een- en 

tweeverdieners vergroten. 

Met het versturen van het onderzoek naar de 
marginale druk (Kamerstukken I, 2016–2017, 34 
550, X.) ter invulling van de motie Schalk c.s. uit 
2016 (Kamerstukken I, 2016–2017, 34 550, F.) en 

de brief van 27 maart jl. (Kamerstukken I, 2016–
2017, 34 300 / 34 550, W.) ter invulling van de 
eerdere motie Schalk c.s. uit 2015 (Kamerstukken 
I, 2015–2016, 34 300, nr. J.), beschouw ik de 
toezegging over extreme inkomenseffecten aan het 
lid Schalk voldaan.   
 

10.  (T02395) Toezegging Betrekken IMF-rapport bij 
kabinetsreactie op WRR-rapport 
'Samenleving en financiële sector in 
evenwicht' (34.550) 

De minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van 
vragen van het lid De Grave (VVD), toe in de kabinetsreactie 
op het WRR-rapport 'Samenleving en financiële sector in 
evenwicht' ook voorstellen uit het IMF-rapport over het meer 
gelijk behandelen van eigen en vreemd vermogen te 
betrekken, dan wel de Eerste Kamer daarover apart per brief 
te informeren. 

In de brief over fiscale moties en toezeggingen zal 
worden ingegaan op een meer gelijke behandeling 
van eigen vermogen en vreemd vermogen. De 
planning is dat deze brief op Prinsjesdag aan beide 
Kamers wordt aangeboden. 
 


