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Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 20 februari wordt
vastgesteld.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling voor meer efficiënte en democratische
besluitvorming bij EU-belastingzaken

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 15 februari 2019
Fiche: Mededeling voor meer efficiënte en democratische besluitvorming bij EUbelastingzaken - 22112-2772
Reeds geagendeerd voor een schriftelijk overleg en inbrengdatum vastgesteld
op woensdag 20 maart 2019 te 14.00 uur
EU

Agendapunt:

Aankoop door de Staat van aandelen Air France-KLM

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 februari 2019
Aankoop aandelen Air France-KLM - 31936-579
Reeds behandeld in het op 5 maart 2019 gehouden plenaire debat over de
aankoop van aandelen Air France-KLM.
I&W, EZK, BiZa

Besluit:

4.

Besluit:
Volgcommissie(s):

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 maart 2019
Antwoorden op vragen commissie over de aankoop aandelen Air France-KLM 31936-580
Reeds behandeld in het op 5 maart 2019 gehouden plenaire debat over de
aankoop van aandelen Air France-KLM.
I&W

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 11 en 12 maart 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 maart 2019
Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 11 en 12 maart 2019 - 2150107-1581
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 7 maart
2019.
EU

Besluit:

5.

Besluit:
Volgcommissie(s):

6.

Agendapunt:

Appreciatie van het rapport van Transparency International over de
Eurogroep

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 6 maart 2019
Appreciatie rapport Transparency International over de Eurogroep - 21501-071582
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 7 maart
2019.
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad/IMF op 3 april
2019.
EU

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

7.

Agendapunt:

Schriftelijke toelichting Europese Commissie op SGP-besluit Italië
december 2018

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 maart 2019
Schriftelijke toelichting Europese Commissie op SGP-besluit Italië december
2018 - 21501-03-127
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 7 maart
2019.
EU

Agendapunt:

Rapportage Toezichtsplan Arbeidsrelaties

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 5 maart 2019
Rapportage Toezichtsplan Arbeidsrelaties - 31066-462
Reeds betrokken bij het VAO Arbeidsmarktbeleid van 6 maart 2019.
SZW

Besluit:

8.

Besluit:
Volgcommissie(s):

(Voortgang) wet- en regelgeving
9.

Agendapunt:

Wet implementatie prospectusverordening

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 december 2018
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten in
verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het
Europees Parlement en de Raad 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat
moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden
aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden
toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168) (Wet
implementatie prospectusverordening) - 35108
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Besluit:

Agenderen voor een wetgevingsoverleg en geen plenair afrondend debat
voeren.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, W.B.
Hoekstra - 25 februari 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35108-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:
Zaak:
Besluit:

10.

Agendapunt:

Incidentele suppletoire begroting in verband met aandelenverwerving
Air France-KLM

Zaak:

Begroting - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 februari 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor
het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting Air France-KLM) - 35148
Het wetsvoorstel is op 7 maart 2019 in stemming gebracht en aangenomen.
Na ontvangst van het wetsvoorstel, in het krokusreces, heeft de commissie op 1
maart 2019 haar inbreng voor het verslag geleverd. De vragen zijn bij brief van
4 maart 2019 door de regering beantwoord, waarna het wetsvoorstel aan de
plenaire agenda is toegevoegd en op 5 maart 2019 plenair is behandeld.

Besluit:
Noot:

Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):

11.

Nota van wijziging - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 25 februari 2019
Nota van wijziging - 35108-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:
Noot:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 maart 2019
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35148-3
Betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel.
I&W
Nota van wijziging - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 maart 2019
Nota van wijziging - 35148-4
Betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel.
I&W
Behandeling pakket Belastingplan 2020
Besluit: Het behandelschema voor het pakket Belastingplan 2020 wordt
vastgesteld zoals beschreven in de noot.
Besluit: In de procedurevergadering van 27 maart 2019 zal het verzoek om het
pakket Belastingplan 2020 de vrijdag voorafgaand aan Prinsjesdag onder embargo te
verkijgen opnieuw worden besproken aan de hand van eerder gevoerde correspondentie
tussen de Kamer en het kabinet hierover.
Besluit: De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht de Kamer een overzicht te
sturen, waaruit blijkt op welke momenten in 2019 fiscale wetsvoorstellen bij de Kamer
zullen worden ingediend.

Noot:
Behandelschema pakket Belastingplan 2020
• Dinsdag 17 september 2019: Prinsjesdag: indiening
• Woensdag 25 september 2019: Besloten technische briefing door
ambtenaren van het ministerie van Financiën
• Dinsdag 1 oktober 2019: Mogelijkheid tot het houden van een tweede
besloten technische briefing door ambtenaren van het ministerie van
Financiën
• Woensdag 9 oktober 2019: Inbrengdatum voor het verslag
•
•
•
•
•

Herfstreces van vrijdag 18 oktober tot en met maandag 28 oktober 2019
Dinsdag 22 oktober 2019: Nota naar aanleiding van het verslag
Maandag 28 oktober 2019: Eerste wetgevingsoverleg
Donderdag 31 oktober 2019: Schriftelijke beantwoording vragen n.a.v. het
eerste wetgevingsoverleg
Maandag 4 november 2019: Tweede wetgevingsoverleg
Dinsdag 12 en woensdag 13 november 2019: Plenaire behandeling
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•

Donderdag 14 november 2019: Brief beoordeling moties en
amendementen
• Donderdag 14 november 2019: Stemmingen
Griffie plenair zal worden verzocht op de eerste dag van de plenaire
behandeling de eerste termijn van de zijde van de Kamer en op de tweede dag
het antwoord van de regering en de re- en dupliek te plannen.

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
12.

Agendapunt:

Governancemodellen van de twintig belangrijkste
accountantsorganisaties

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 25 februari 2019
Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens het Algemeen
Overleg van 18 december 2018, over een overzicht van de governancemodellen
van de twintig belangrijkste accountantsorganisaties - 33977-25
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Accountancy.
• Met deze brief geeft de minister uitvoering aan een toezegging, gedaan aan
het lid Van der Linde (VVD), tijdens het AO Accountancy op 18 december
2018.

Besluit:
Noot:

13.

Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de Orde van Register Adviseurs Nederland
over structuurwijzigingen Accountancybestel

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 25 februari 2019
Afschrift van de brief aan de Orde van Register Adviseurs Nederland over
structuurwijzigingen Accountancybestel - 33977-24
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Accountancy.
Adressant informeren.

Agendapunt:

Verslag Financieel Stabiliteitscomité van 5 maart 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 maart 2019
Verslag Financieel Stabiliteitscomité van 5 maart 2019 - 32545-101
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Financiële
markten.
EU

Besluit:

14.

Besluit:
Volgcommissie(s):

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van
Financiën
15.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek
commissie inzake onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens naar
de informatiebeveiliging van de afdeling Data en Analytics van de
Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 7 februari 2019
Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie inzake
onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens naar de informatiebeveiliging
van de afdeling Data en Analytics van de Belastingdienst - 32761-131
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Dit agendapunt is opnieuw aangehouden op verzoek van de CDA-fractie.

Besluit:
Noot:
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16.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek over onder andere de uitstaande, maar niet
geinde belastingschuld in miljarden euro’s

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 februari 2019
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 19 februari 2019, over de uitstaande maar niet geinde
belastingschuld in miljarden euro’s - 31066-457
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg over de Belastingdienst.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Asscher en Buitenweg over een
samenhangende analyse van de belastingkloof

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 26 februari 2019
Reactie op de motie van de leden Asscher en Buitenweg over een
samenhangende analyse van de belastingkloof - 25087-228
Agenderen voor het algemeen overleg over Belastingontwijking op donderdag
28 maart 2019.

Besluit:

18.

Agendapunt:

Besluitenlijst bestuurlijk overleg over WOZ-aangelegenheden

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 26 februari 2019
Besluitenlijst bestuurlijk overleg over WOZ-aangelegenheden - 33462-15
De commissie Binnenlandse Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.
BiZa

Agendapunt:

Voorbereiding aangiftecampagne inkomstenbelasting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 27 februari 2019
Voorbereiding aangiftecampagne inkomstenbelasting - 31066-461
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over de
Belastingdienst.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag
28 maart 2019 om 14.00 uur.

Besluit:

19.

Besluit:
Besluit:

20.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over btw-behandeling van vouchers

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 28 februari 2019
Antwoorden op vragen commissie over afschrift van het antwoord op de brief
van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) inzake commentaar op
de concept aanpassing van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in
verband met het wetsvoorstel btw-behandeling van vouchers - 34755-7
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

21.

Agendapunt:

Fiscaal overgangsrecht in geval van een terugtrekking van het VK uit
de EU zonder terugtrekkingsovereenkomst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 8 maart 2019
Conceptbeleidsbesluit inzake fiscaal overgangsrecht in geval van een
terugtrekking van het VK uit de EU zonder terugtrekkingsovereenkomst 31066-463
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 14 maart 2019 om 18.00 uur.
De staatssecretaris van Financiën wil het beleidsbesluit twee weken nadat hij de
Kamer daarvan in kennis heeft gesteld reeds vaststellen en de Kamer de
gelegenheid bieden in de tussenliggende - korte - periode op het
conceptbeleidsbesluit reageren.
EU

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
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Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):

22.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over registratie van auto’s die nog niet
leverbaar zijn

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 12 maart 2019
Reactie op verzoek commissie over registratie van auto’s die nog niet leverbaar
zijn - 32800-57
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over
autobelastingen.

Besluit:

23.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 8 maart 2019
Beantwoording vragen commissie over een fiscaal overgangsrecht ingeval van
een terugtrekking van het VK uit de EU zonder terugtrekkingsovereenkomst 31066-464
Desgewenst betrekken bij het voorgestelde schriftelijk overleg over het
Conceptbeleidsbesluit inzake fiscaal overgangsrecht in geval van een
terugtrekking van het VK uit de EU zonder terugtrekkingsovereenkomst op 14
maart 2019 om 18.00 uur.
EU

Agendapunt:

Ambtshalve toekenning kindgebonden budget

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 12 maart 2019
Ambtshalve toekenning kindgebonden budget - 2019Z04796
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op woensdag 27 maart 2019 om 14.00 uur.

Besluit:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
24.

Agendapunt:

Uitstel beantwoording vragen commissie over het beleid van het
kabinet ten aanzien van het aanbieden van stukken aan de Kamer die
als gevolg van een Wob-besluit openbaar zijn gemaakt

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 21 februari 2019
Uitstel beantwoording vragen commissie over het beleid van het kabinet ten
aanzien van het aanbieden van stukken aan de Kamer die als gevolg van een
Wob-besluit openbaar zijn gemaakt (Kamerstuk 28362-18) - 28362-19
De commissie voor Binnenlandse Zaken verzoeken de behandeling over te
nemen.
• Het verzoek van de commissie voor Financiën om de Kamer te informeren
over het beleid van het kabinet ten aanzien van het aanbieden van stukken
aan de Kamer die als gevolg van een Wob-besluit openbaar zijn gemaakt is
op 4 februari 2019 aan de staatssecretaris van Financiën gericht.
• Uit de ontvangen uitstelbrief blijkt dat de minister van BZK de vraag van de
commissie over het bedoelde kabinetsbeleid inzake de Wob voor haar
rekening zal nemen. Zij meldt, mede namens de staatssecretaris van
Financiën, dat de vragen niet binnen de gebruikelijke termijn van drie
weken kunnen worden beantwoord.
Het algemeen overleg Aanbieden van na WOB-besluiten openbaar gemaakte
stukken, waartoe de commissie Financiën eerder had besloten en dat zou
worden gehouden op 21 maart 2019, wordt geannuleerd.

Besluit:
Noot:

Besluit:

Rijksuitgaven
25.

Agendapunt:

Rapport van de Algemene Rekenkamer: "Afdekking financiële risico’s
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DNB; Rol minister van Financiën"
Zaak:

Besluit:

Noot:

26.

Agendapunt:

Beleidsmatige verplichtingenmutaties die zijn opgetreden na tweede
suppletoire begrotingswet en na de zogenoemde Veegbrief op de
begroting van het Ministerie van Financiën (IX)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 februari 2019
Beleidsmatige verplichtingenmutaties die zijn opgetreden na tweede suppletoire
begrotingswet en na de zogenoemde Veegbrief op de begroting van het
Ministerie van Financiën (IX) - 35000-IX-17
Betrekken bij de behandeling van de op Verantwoordingsdag te ontvangen
Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Conceptbrief behandeling verantwoording 2018 en Voorjaarsnota 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 4 maart 2019
Conceptbrief behandeling verantwoording 2018 en Voorjaarsnota 2019 2019Z04018
De brief is vastgesteld, waarna deze onder voorbehoud van vaststelling van het
behandelschema door de Kamer op 19 maart 2019 wordt doorgeleid naar de
vaste en algemene Kamercommissies.

Besluit:

28.

Agendapunt:

Advies beëindiging groot project EHS

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 6 maart 2019
Advies beëindiging groot project EHS - 2019Z04341
Ingestemd met de voorstellen in de stafnotitie.
Beslispunten:
1. Instemmen met het uitbrengen van een positief advies aan de commissie
LNV over het beëindigen van de grootprojectstatus voor het project
Ecologische Hoofdstructuur.
2. Vaststellen van de bijgevoegde conceptbrief, waarin dit advies is
opgenomen.
LNV

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

29.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 19 februari 2019
Rapport "Afdekking financiële risico’s DNB; Rol minister van Financiën" 28165-300
Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg (S.O.) over de uitgebreide
bestuurlijke reactie van de minister van Financiën op het rapport d.d. 19
februari 2019 zoals gepubliceerd op de website van de Algemene Rekenkamer
• In paragraaf 5.2 van het onderzoeksrapport vermeldt de Algemene
Rekenkamer de minister van Financiën erkentelijk te zijn voor diens
uitgebreide reactie op het conceptrapport. In die reactie heeft de minister
"een stap gezet in het verduidelijken van zijn rol als aandeelhouder van
DNB bij de uitvoering van monetaire taken van DNB".
• De reactie is te vinden op de site van de
Rekenkamer: https://www.rekenkamer.nl/publicaties/brieven/2019/02/19/r
eactie-de-minister-van-financien-op-het-rapport-afdekking-financielerisicos-dnb. De minister gaat daarin in op zijn rol ten opzichte van DNB en
op de verwevenheid van belangen bij besluitvorming over DNB.
• Volgens de jaarplanning van het ministerie wordt in de maand maart de
evaluatie van de visie Toezicht op afstand, inclusief Toezichtsarrangement,
aan de Kamer gezonden.

Agendapunt:

Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen
brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het
voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
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Zaak:

Besluit:
Noot:

30.

Agendapunt:

Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen
brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het
voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK)
te Luxembourg - 14 februari
2019
Aanbieding publicatie 'Opmerkingen van de ERK in het kort over de
wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor het volgende meerjarig
financieel kader (MFK)' van ERK - 2019Z03030
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: EU
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering d.d. 21 februari 2019
•Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om een reactie, te
ontvangen tijdig voor het algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 19 maart
2019 op 14 maart.

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

FIN

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 26 februari 2019
Aanbieding audit preview: "EU action to fight antimicrobial resistance" van ERK
- 2019Z03911
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: LNV
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering d.d. 13 maart 2019
•Voorstel: Betrekken bij het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 13
maart 2019.

Besluit:
Noot:

31.

Agendapunt:

Selectie van de thema's voor de V-100 (20 mei 2019)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 8 maart 2019
Stafnotitie - Selectie van de thema's voor de V-100 (20 mei 2019) 2019Z04594
Ingestemd met de in de stafnotitie opgenomen selectie van thema's, die tijdens
de V-100 aan bod zullen komen.

Besluit:

32.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 6 maart 2019
Rapport "Lessen van de JSF; Grip krijgen op grote projecten voor aanschaf
defensiematerieel" - 26488-447
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: DEF
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering d.d. 21 maart 2019
•Voorstel: nog niet bekend

Agendapunt:

Verzoek Algemene Rekenkamer onderzoek doelmatigheid
stimuleringsmaatregelen elektrische auto's

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 8 maart 2019
Stafnotitie - Verzoek Algemene Rekenkamer onderzoek doelmatigheid
stimuleringsmaatregelen elektrische auto's - 2019Z04616
Ingestemd met de beslispunten in de stafnotitie.
In de stafnotitie wordt voorgesteld om in te stemmen met het uitbrengen van
een positief advies over het verzoek aan de Algemene Rekenkamer onderzoek
te doen naar de doelmatigheid van stimuleringsmaatregelen voor elektrische
auto’s en de bijbehorende brief aan het Presidium vast te stellen.

Besluit:
Noot:
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Europa
33.

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in vierde
kwartaal 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 21 januari 2019
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 4de kwartaal 2018 - 21109237
Voor kennisgeving aangenomen.
• Uit het periodieke overzicht blijkt dat op het terrein van het ministerie van Financiën

Besluit:
Noot:

•
•

34.

per 31 december 2018 sprake was van drie gevallen van overschrijding van de
termijn voor implementatie van EU-regelgeving.
In de begeleidende brief van 21 januari 2019 vermeldt de minister van Buitenlandse
Zaken dat in twee van deze drie gevallen de implementatie inmiddels alsnog, op 2
januari 2019, heeft plaatsgevonden.
Het derde geval van termijnoverschrijding betrof de implementatie van de PSD2richtlijn. Inmiddels zijn de implementatiewet (op 27 december 2018 gepubliceerd in
het Staatsblad) en het bijbehorende implementatiebesluit in werking getreden op 19
februari 2019 (m.u.v. enkele onderdelen, waarvoor het tijdstip van inwerkingtreding
is bepaald op 14 september 2019; zie Staatsblad 2019, nr. 60).

Volgcommissie(s):

BuZa

Agendapunt:

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019 op terrein commissie Financiën, week
8-10 (FIN)

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 20 februari 2019
Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019 op terrein commissie Financiën, week 8 (FIN)
- 2019Z03456
Behandelvoorstellen in de noot gevolgd.
I) COM (2019) 81: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD over impliciete verplichtingen die mogelijk gevolgen
hebben voor de overheidsbegrotingen

Besluit:
Noot:

Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen
Noot: In dit verslag wordt gerapporteerd over het verzamelen van gegevens over
voorwaardelijke verplichtingen door Eurostat. Deze worden verzameld in het kader van de
begrotingscontrole (Six-Pack). Voorwaardelijke verplichtingen, zoals buiten de balans
vallende publiek-private partnerschappen, zijn statistisch uitdagend en een werkgroep
van Eurostat is hier met de lidstaten mee aan de slag gegaan. Het verslag concludeert dat
voor de overgrote meerderheid van de lidstaten momenteel volledige gegevens
beschikbaar zijn voor de meeste indicatoren en de dekking goed is. Eurostat heeft grote
waardering voor de inspanningen die de lidstaten hebben geleverd en juicht de behaalde
resultaten toe.

II) OR: Consultation on the role of the euro in the field of energy
Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen (reeds besproken)

Noot: De raadpleging over het gebruik van de euro bij transacties op het gebied van
energie is onderdeel van de communicatie over de internationale rol van de euro. Over
deze communicatie heeft u reeds een BNC-fiche ontvangen en is een schriftelijk overleg
georganiseerd.

III) COM (2019) 201:COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Enhanced
Surveillance - Greece, February 2019
Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen (reeds besproken)
Noot: Het tweede Enhanced Surveillance rapport voor Griekenland is reeds behandeld bij
het AO Eurogroep/Ecofinraad van 7 maart. Het rapport wordt besproken bij de Eurogroep
vergadering van 11 maart.

IV) COM (2019) 150: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES
PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD, DE RAAD, DE EUROPESE CENTRALE BANK
EN DE EUROGROEP Europees semester 2019: beoordeling van de voortgang bij
structurele hervormingen, de preventie en correctie van macro-economische
onevenwichtigheden, en resultaten van diepgaande evaluaties in het kader van
Verordening (EU) nr. 1176/2011
Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen (reeds besproken)

Noot: De mededeling is onderdeel van het winterpakket van het Europees Semester
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waarin de landenrapporten worden gepresenteerd. De kabinetsappreciatie van de
landenrapporten is reeds meegenomen in de geannoteerde agenda van het AO
Eurgroep/Ecofinraad van 7 maart.

V) COM (2019) 124: Proposal for a Council Decision on the position to be taken
on behalf of the European Union in the World Customs Organization in relation
to the Harmonised System
Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen
Noot: Het besluit stelt de positie van de EU vast in de internationale
onderhandelingen over een amendement in het geharmoniseerde systeem van
de Wereld Douane Organisatie. Het amendement betreft tabaksproducten
zonder verbranding (E-sigaretten). De EU steunt het amendement.

35.

Volgcommissie(s):

EU

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Mededeling over een
sterkere internationale rol van de euro en aanbeveling over de
internationale rol van de euro op het gebied van energie

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 februari 2019
Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Mededeling over een sterkere
internationale rol van de euro en aanbeveling over de internationale rol van de
euro op het gebied van energie - 22112-2775
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad/IMF op 3 april
2019.
EZK, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

36.

Agendapunt:

Reactie op het onderzoeksrapport van de Universiteit van Amsterdam
over de bereidheid van Europese (en Nederlandse) burgers om
economische risico’s te delen in de EU

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 maart 2019
Reactie op verzoek commissie inzake het onderzoeksrapport van de UVA over
de bereidheid van Europese (en Nederlandse) burgers om economische risico’s
te delen in de EU - 2019Z04458
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad/IMF op 3 april
2019.
EU

Agendapunt:

Nader voorstel programma werkbezoek Rome

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 8 maart 2019
[EU-Stafnotitie] - Nader voorstel programma werkbezoek Rome - 2019Z04620
Ingestemd met het afleggen van een tweedaags werkbezoek aan Rome en
Milaan op 9 en 10 mei 2019. De belangstelling voor deelname aan het
werkbezoek wordt schriftelijk geïnventariseerd.
• Besproken in het besloten gedeelte van de vergadering.
• De commissiestaf zal, met inachtneming van het besprokene, het
voorgestelde programma finaliseren.
EU

Besluit:

37.

Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):

38.

Agendapunt:

Reactie op motie van het lid Omtzigt c.s. over de parlementair advocaat
om advies vragen over het mandaat van de ECB

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 maart 2019
Reactie op motie van het lid Omtzigt c.s. over de parlementair advocaat om
advies vragen over het mandaat van de ECB (Kamerstuk 21501-20-1416) 2019Z04709
Desgewenst betrekken bij de stemming over de motie Omtzigt c.s.

Besluit:
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Noot:
Volgcommissie(s):

39.

De motie, ingediend bij het debat over het bericht dat Brussel overweegt een
financiële bijdrage van € 56 miljard te vragen aan de ECB, is aangehouden.
EU

Agendapunt:

Reactie op het rapport van het Centraal Planbureau (CPB) ’Effecten van
onconventioneel monetair beleid zijn niet aangetoond’

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 maart 2019
Reactie op verzoek commissie inzake de Centraal Planbureau (CPB) discussion
paper ’Effecten van onconventioneel monetair beleid zijn niet aangetoond’ 21501-07-1583
Desgewenst betrekken bij het openbaar gesprek met de auteurs van het CPBrapport over effecten onconventioneel monetair beleid.

Besluit:

Overig
40.

Agendapunt:

Verzoek ondernemingsraad van KLM tot aanbieding petitie 'Maak de
Nederlandse luchtvaart niet kapot'

Zaak:

Brief derden - Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM) te Schiphol - 21
februari 2019
Verzoek ondernemingsraad van KLM tot aanbieding petitie 'Maak de
Nederlandse luchtvaart niet kapot' d.d. 19 maart 2019 - 2019Z03657
Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 19 maart 2019.
Nadat petitieaanbieding op 12 februari j.l. door de Ondernemingsraad van KLM
is afgezegd, heeft de OR verzocht om alsnog zijn petitie te mogen aanbieden
aan de commissie.
I&W

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

41.

Agendapunt:

Initiatiefnota van de leden Asscher en Nijboer over het Eerlijk delen
pakket

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, L.F. Asscher (PvdA) - 7 maart 2019
Initiatiefnota van de leden Asscher en Nijboer over het Eerlijk delen pakket 35156
De minister van Financiën verzoeken de Kamer een reactie namens het kabinet
op deze initiatiefnota te sturen.

Besluit:

Rondvraag
42.

Agendapunt:

Noot:

Aanbod Algemene Rekenkamer inzake informerend gesprek over de
verdere invulling van het vervolgonderzoek naar belastingontwijking
(motie-Van Weyenberg/Schouten)
• De Algemene Rekenkamer is voornemens om in het vierde kwartaal 2019
het gevraagde vervolgonderzoek naar belastingontwijking (motie-Van
Weyenberg/Schouten, Kamerstuk 25087 nr. 166) te publiceren. Op
dinsdag 12 december 2017 heeft reeds een gesprek plaatsgevonden over
de deelterreinen waarop het onderzoek betrekking zou moeten hebben.
• U wordt gevraagd of u belangstelling heeft voor een informerend
vervolggesprek met de Algemene Rekenkamer over de verdere invulling
van het onderzoek, op dinsdag 23 april 2019 van 17.30 uur tot 18.15 uur.
Inventarisatie van deelname volgt via een e-mailprocedure.

Besloten
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43.

Agendapunt:

Nader voorstel tot het houden van een rondetafelgesprek n.a.v. het
WRR-rapport "Geld en Schuld"

Zaak:

Stafnotitie - Tweede Kamerlid, L. van Raan (PvdD) - 19 februari 2019
Nader voorstel tot het houden van een rondetafelgesprek n.a.v. het WRRrapport "Geld en Schuld" - 2019Z03251
Ingestemd met het nadere voorstel tot het houden van het rondetafelgesprek,
met dien verstande dat nog enkele wijzigingen in de voorgestelde blokindeling
worden doorgevoerd.
• In de procedurevergadering van 23 januari 2019 heeft de commissie naar
aanleiding van het WRR-rapport "Geld en Schuld: De publieke rol van
banken" besloten een rondetafelgesprek te houden na ontvangst van de
kabinetsreactie op dat rapport.

Besluit:

Noot:

44.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Nijboer (PvdA) inzake rondetafelgesprek
Belastingafdracht multinationals

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 12 maart 2019
Voorstel van het lid Nijboer (PvdA) inzake rondetafelgesprek Belastingafdracht
multinationals - 2019Z04742
Ingestemd met het voorstel tot het houden van een rondetafelgesprek
overeenkomstig de daartoe door de leden Nijboer (PvdA) en Lodders (VVD)
uitgewerkte opzet.
Er wordt naar gestreefd dit rondetafelgesprek nog voor het het meireces te
houden.

Besluit:

Noot:

45.

Agendapunt:

Werkafspraken over informatieverstrekking over ingrepen in de
financiële sector (of andere sectoren)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 12 maart 2019
Stafnotitie - Werkafspraken informatievoorziening - 2019Z04806
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
• In de volgende procedurevergadering zal de commissie, mede aan de hand
van deze stafnotitie, de gedachtewisseling over de bij de aankoop van
aandelen Air France-KLM gevolgde procedure van het vertrouwelijk
informeren van Kamerleden vervolgen. De commissie zal zich beraden op
een reactie op het verzoek van de minister, gedaan in het plenaire debat op
5 maart jl., tot bekrachtiging van de werkafspraken, die hij aan zijn
werkwijze ten grondslag heeft gelegd.

Besluit:
Noot:

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2018A04573
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