Beantwoording kamervragen over vertraging IFO-onderzoek
Kamervragen | 22-05-2008 | Financieel toezicht
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA 's-Gravenhage
Ons kenmerk: FM 2008-01078 U
Geachte voorzitter,
Bijgaand treft u de antwoorden op de vragen van lid Vos van 29 april 2008 over de vertraging van het IFOonderzoek.
Hoogachtend,
de minister van Financiën,
Wouter Bos
2070819400
Vragen van het lid Vos (PvdA) aan de minister van Financiën over de vertraging van het IFO onderzoek.
(Ingezonden 28 april 2008)
1
Waarom is uw brief over het verdere uitstel van het IFO-onderzoek (op vrijdag
25 april aan de Kamer verzonden) pas na aanvang van het meireces verzonden? Was het niet mogelijk
geweest deze informatie vóór de aanvang van het meireces te sturen, ook gezien de datering van de brief
van het IFO aan het Ministerie van Financiën zelf op woensdag 23 april?
2
Welke mogelijkheden ziet u, ook gezien de herhaalde wens van de Kamer hiertoe, om te bevorderen dat
het onderzoek alsnog sneller naar de Kamer wordt verzonden?
3
Deelt u de mening dat er een risico is, gezien de geplande verschijningsdatum van eind mei én de eerdere
uitstellen, dat het onderzoek pas na het zomerreces kan worden behandeld?
4
Wanneer kunt u aan de Kamer aangeven op precies welke datum het onderzoek definitief zal verschijnen?
5
Bent u - gezien de herhaalde wens van de Kamer om helderheid op dit dossier en om
consumenten/bestaande polishouders eindelijk zekerheid te bieden - bereid er aan mee te werken om
uiterlijk een werkweek na het verschijnen van het onderzoek (begin juni dus) een algemeen overleg met
Kamer over het IFO onderzoek te houden?
Antwoorden
1
Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de brief van IFO heb ik deze doorgestuurd aan de Kamer.
2
Ik zie thans geen mogelijkheden om het onderzoek sneller aan de kamer te doen toekomen dan eind mei.
3, 4 en 5

Het onderzoek zal uiterlijk 31 mei verschijnen, zoals IFO ook heeft aangegeven. Het is mijn bedoeling om
het rapport van het feitenonderzoek naar beleggingsverzekeringen zo spoedig mogelijk na ontvangst door
te sturen aan de Kamer. Het lijkt dan ook zeer wel mogelijk dat het rapport voor het zomerreces nog
besproken kan worden. Ik begrijp dat hiertoe inmiddels een algemeen overleg is gepland.

