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Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering d.d. 21 november 2018
wordt vastgesteld.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 3 en 4 december 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 november 2018
Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 3 en 4 december 2018 - 2150107-1556
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 28
november 2018
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 november 2018
Aanvulling op de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 3 en 4
december 2018 - 21501-07-1559
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 28
november 2018
EU

Agendapunt:

Verslag Eurogroep 19 november 2018 te Brussel

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 november 2018
Verslag Eurogroep 19 november 2018 te Brussel - 21501-07-1557
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 28
november 2018

Besluit:

4.

Besluit:

5.

Volgcommissie(s):

EU

Agendapunt:

Beantwoording feitelijke vragen over halfjaarsrapportage, jaarplan en
werving Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 3 december 2018
Beantwoording vragen commissie over de 22ste Halfjaarsrapportage
Belastingdienst - 31066-444
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over de Belastingdienst op
donderdag 6 december 2018.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 3 december 2018
Beantwoording vragen commissie over de voortgang van de werving van
nieuwe medewerkers voor de Belastingdienst - 31066-445
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over de Belastingdienst op
donderdag 6 december 2018.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 3 december 2018
Beantwoording vragen commissie over het Jaarplan 2019 van de
Belastingdienst - 31066-446
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over de Belastingdienst op
donderdag 6 december 2018.

(Voortgang) wet- en regelgeving
6.

Agendapunt:

Najaarsnota 2018 en suppletoire begroting Financiën en Nationale
Schuld

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 november 2018
Najaarsnota 2018 - 35095-1
Het behandelschema is reeds door het Presidium vastgesteld (zie noot).
Het Presidium heeft op voorstel van de commissie Financiën het volgende
behandelschema vastgesteld voor de Najaarsnota 2018 en de bijbehorende
suppletoire begrotingswetten:
• donderdag 6 december 2018 om 14.00 uur inbrengen feitelijke vragen;
• donderdag 13 december 2018 om 14.00 uur beantwoording door het
kabinet;
• week 51 (18-20 december 2018) gezamenlijke plenaire behandeling.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Noot:

Begroting - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 november 2018
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de
begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota) - 35095-IX
Het behandelschema is reeds door het Presidium vastgesteld (zie noot).
Het Presidium heeft op voorstel van de commissie Financiën het volgende
behandelschema vastgesteld voor de Najaarsnota 2018 en de bijbehorende
suppletoire begrotingswetten:
• donderdag 6 december 2018 om 14.00 uur inbrengen feitelijke vragen;
• donderdag 13 december 2018 om 14.00 uur beantwoording door het
kabinet;
• week 51 (18-20 december 2018) gezamenlijke plenaire behandeling.
Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën

7.

Agendapunt:

Aankondiging Commissie Toekomst Accountancysector

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 21 november 2018
Aankondiging Commissie Toekomst Accountancysector - 33977-21
Agenderen voor het algemeen overleg Accountancy d.d. 18 december 2018.

Besluit:

2

8.

Agendapunt:

Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force oktober 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 21 november 2018
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force oktober 2018 2018Z21641
Voor kennisgeving aangenomen.
De volgende plenaire vergadering van de FATF wordt gehouden van 20 t/m 22
februari 2019. De Kamer wordt over de uitkomsten daarvan wederom
geïnformeerd.

Besluit:
Noot:

9.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage NLFI over strategie van de Volksbank

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 november 2018
Voortgangsrapportage NLFI over strategie van de Volksbank - 33532-84
Agenderen voor het algemeen overleg over het Jaarverslag Beheer
Staatsdeelnemingen 2017 op donderdag 24 januari 2019.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag
20 december 2018 om 14.00 uur.

Besluit:
Besluit:

10.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek over fraude met de dividendbelasting

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 december 2018
Reactie op het verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 18 oktober 2018, over fraude met de
dividendbelasting - 25087-225
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over fraude met de
dividendbelasting.
EU

Agendapunt:

Nadere informatie inzake nut en noodzaak van CO2-stresstesten

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 december 2018
Nadere informatie inzake nut en noodzaak van CO2-stresstesten - 32813-259
Agenderen voor een -nog te plannen- algemeen overleg Financiële markten.
EZK

Besluit:

11.

Besluit:
Volgcommissie(s):

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

Agendapunt:

Voortgang maatregelen CAF 11-project

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 november 2018
Voortgang maatregelen CAF 11-project - 31066-440
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over het evaluatierapport over het
onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake aandacht voor knelpunten in het
besluit aanwijzing massaal bezwaar box 3 2017

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 november 2018
Reactie op verzoek commissie inzake aandacht voor knelpunten in het besluit
aanwijzing massaal bezwaar box 3 2017 - 34245-5
Agenderen voor het algemeen overleg over de Belastingdienst op donderdag 6
december 2018.

Besluit:
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14.

Agendapunt:

Vertraging in de bezwaarbehandeling

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 26 november 2018
Vertraging in de bezwaarbehandeling - 31066-441
Agenderen voor het algemeen overleg over de Belastingdienst op donderdag 6
december 2018.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Toezeggingen AO schenk- en erfbelasting van 25 september 2018

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 29 november 2018
Toezeggingen tijdens het Algemeen Overleg schenk- en erfbelasting van 25
september 2018 - 31066-443
Agenderen voor het algemeen overleg over de Belastingdienst op donderdag 6
december 2018.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het belastingverdrag tussen
Nederland en Oekraïne

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 27 november 2018
Antwoorden op vragen commissie over het Protocol tot wijziging van het
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne tot het vermijden
van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met
betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen; ’sGravenhage, 12 maart 2018 - 35020-2
Voor kennisgeving aangenomen.
BuZa

Agendapunt:

Vernieuwde rulingpraktijk

Zaak:
Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 22 november 2018
Vernieuwde rulingpraktijk - 25087-223
Agenderen voor een algemeen overleg over de vernieuwde rulingpraktijk (twee
uur) en dit algemeen overleg plannen in aansluiting op het algemeen overleg
over Belastingontwijking.

Agendapunt:

EY Rapport Voorbereiding Douane Brexit

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 26 november 2018
EY Rapport Voorbereiding Douane Brexit - 31934-17
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag
20 december 2018 om 14.00 uur.
EU

Besluit:

17.

18.

Besluit:
Volgcommissie(s):

19.

Agendapunt:

Reactie op het onderzoek van de Europese Commissie naar de afspraak
tussen de Belastingdienst en Shell over dividendbelasting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 3 december 2018
Reactie op verzoek commissie over het onderzoek van de Europese Commissie
naar de afspraak tussen de Belastingdienst en Shell over dividendbelasting 25087-224
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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20.

Agendapunt:

Antwoorden vragen commissie over het BIT-advies op het project
Rehosting AGS/DTV

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 3 december 2018
Antwoorden op vragen commissie over het advies van het Bureau ICT-toetsing
(BIT) op het project Rehosting AGS/DTV - 26643-582
Agenderen voor een voor het zomerreces 2019 te plannen algemeen overleg
ICT Belastingdienst/Douane.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
Geen agendapunten
Rijksuitgaven
21.

Agendapunt:

Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en
reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere
Kamercommissie dan Financiën

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 26 november 2018
Beleidsreactie op de beleidsdoorlichting van de Directie Emancipatie (DE) 31511-31
Ter informatie.
Voortouwcommissie: OCW
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 13 december 2018
•Voorstel: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en een stafnotitie
verzoeken

Besluit:
Noot:

22.

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 - 20 november
2018
Aanbieding speciaal verslag "Overstromingsrichtlijn: vooruitgang bij de
beoordeling van risico's, maar planning en uitvoering moeten beter" van ERK 2018Z21647
Ter informatie.
Noot: Voortouwcommissie: IW
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 5 december 2018
•Besluit: Desgewenst betrokken bij het wetgevingsoverleg Water op 26
november 2018

Besluit:
Noot:

23.

Agendapunt:

Werkprogramma Rijksuitgaven 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 29 november 2018
Stafnotitie - werkprogramma Rijksuitgaven 2019 - 2018Z22451
De commissie gaat akkoord met de actualisatie van het werkprogramma. De
brief wordt vastgesteld en aan de Kamer verzonden.
De commissie Financiën heeft reeds een werkprogramma op het terrein van de
rijksuitgaven vastgesteld voor de periode 2018-2021. De in de stafnotitie
opgenomen actualisatie van dit werkprogramma voor 2019 is opgesteld op
basis van een bespreking met enkele leden op 21 november 2018.

Besluit:
Noot:
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24.

Agendapunt:

Rapport Algemene Rekenkamer "Btw op grensoverschrijdende digitale
diensten; Handhaving door de Belastingdienst"

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 28 november 2018
Rapport "Btw op grensoverschrijdende digitale diensten; Handhaving door de
Belastingdienst" - 31066-442
Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg over Europese
btw-onderwerpen.

Besluit:

25.

Agendapunt:

Beantwoording vragen over de ontwerpbegroting 2019 van het
Ministerie van Financiën en de Nationale Schuld

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 december 2018
Beantwoording op vragen commissie inzake verslag van de rapporteurs over de
ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van Financiën en de Nationale Schuld
(IX) - 35000-IX-10
Agenderen voor het algemeen overleg over rijksbrede ontwikkelingen in
begroten en verantwoorden op donderdag 14 februari 2019.

Besluit:

Europa
26.

Agendapunt:

Positie presidenten van nationale rekenkamers van de EU en de
Europese Rekenkamer over tekortkomingen in verantwoording over
toezicht op banken

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 26 november 2018
Positie presidenten van nationale rekenkamers van de EU en de Europese
Rekenkamer over tekortkomingen in verantwoording over toezicht op banken 21501-07-1555
Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van
donderdag 17 januari 2019.
De minister van Financiën verzoeken om ten behoeve van het algemeen overleg
Eurogroep/Ecofinraad van donderdag 17 januari 2019 een reactie op de
verklaring van de rekenkamerpresidenten aan de Kamer te zenden.
EU

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

27.

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in derde
kwartaal 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 oktober 2018
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 3e kwartaal 2018 - 21109-236
Voor kennisgeving aangenomen.
De implementatietermijn voor de implementatiewet herziene richtlijn
betaaldiensten is op 13 januari 2018 verstreken. De Europese Commissie heeft
daarom op 22 maart 2018 de Nederlandse regering in gebreke gesteld.
De Kamer heeft op 11 september 2018 het conceptwetsvoorstel aangenomen.
Het kabinet geeft in deze brief aan het verdere implementatieproces zo snel
mogelijk voort te zetten na beantwoording van vragen van de Kamer over het
implementatiebesluit. De minister van Financiën heeft deze vragen inmiddels op
13 november 2018 beantwoord.

Besluit:
Noot:

28.

Agendapunt:

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2018, week 49 (FIN), 2018

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 3 december 2018
Lijst nieuwe EU-voorstellen commissie Financiën, week 49 - 2018 2018Z22796

6

Besluit:

Volgcommissie(s):

De behandelvoorstellen die in de lijst waren gedaan, worden overgenomen, met
dien verstande dat het verslag van de Europese Commissie aan het Europees
Parlement en de Raad over recente ontwikkelingen met betrekking tot
euromunten (COM (2018) 787) desgewenst kan worden betrokken bij het nog
te houden plenaire debat over het gebruik van contant geld in de samenleving.
Tevens besluit de commissie de minister van Financiën te vragen om een
reactie op dat verslag.
EU

Overig
29.

Agendapunt:

Aanbod WRR voor een gesprek over zijn verkenning 'Filantropie op de
grens van overheid en markt'

Zaak:

Brief derden - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) te Den
Haag - 19 november 2018
Aanbieding verkenning 'Filantropie op de grens van overheid en markt' van
WRR - 2018Z21471
Een gesprek met auteurs van deze WRR-verkenning zal op een nader te
bepalen datum worden gehouden, indien uit een belangstelingsinventarisatie
blijkt dat ten minste vier leden van de commissie Financiën en/of van andere
commissies voornemens zijn bij dat gesprek aanwezig te zijn.
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft langs
ambtelijke weg aangeboden zijn verkenning "Filantropie op de grens van
overheid en markt", waarin onder meer wordt ingegaan op fiscale stimulering
van private bijdragen aan filantropie, in een gesprek met (in het bijzonder) de
commissie Financiën nader toe te lichten.
BuHa-OS, OCW

Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):

30.

Agendapunt:

Voorstel om advies te vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens over
Wet centraal aandeelhoudersregister

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 30 november 2018
Advies Autoriteit Persoonsgegevens Wet centraal aandeelhoudersregister 2018Z22696
Instemmen met positief advies over het verzoek de Autoriteit
Persoonsgegevens te vragen advies te geven over het wetsvoorstel. De brief
wordt vastgesteld en aan het Presidium gezonden.
De initiatiefnemers van de Wet centraal aandeelhoudersregister – de leden
Nijboer (PvdA) en Alkaya (SP) – willen advies inwinnen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) over dit wetsvoorstel. Voorgesteld wordt dat de
commissie Financiën een positief advies uitbrengt over deze adviesaanvraag en
bijbehorende brief aan het Presidium vaststelt.

Besluit:

Noot:

31.

Agendapunt:

Stafnotitie vliegbelasting

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 3 december 2018
Stafnotitie - vliegbelasting - 2018Z22767
Besloten wordt tot het openbaar maken van de stafnotitie. De notitie wordt
vastgesteld en aan de Kamer verzonden.
Een vorige versie van deze notitie is besproken tijdens de procedurevergadering
van 26 september 2018. De staf van de commissie heeft naar aanleiding van
het destijds gedane verzoek een vergelijking met de ons omringende landen
toegevoegd aan de notitie. Ter bespreking is de vraag of de commissie de
notitie openbaar wenst te maken.

Besluit:
Noot:
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32.

33.

34.

Agendapunt:

Videoconference met Europese Rekenkamer over het rapport over
vertragingen IT-douanesystemen

Besluit:

De videoconferentie vindt doorgang op dinsdag 18 december 2018 (13.15 14.00 uur).

Agendapunt:

Werkbezoek De Nederlandsche Bank (DNB)

Besluit:
Noot:

De commissiestaf wordt verzocht in overleg met DNB te bezien of, en - zo ja op welke datum een tweede werkbezoek aan DNB kan worden afgelegd.
Op 21 januari 2019 vindt een werkbezoek aan DNB plaats.

Agendapunt:

Stafnotitie - werkbezoek Douane in het kader van de Brexit

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 3 december 2018
Stafnotitie - werkbezoek Douane in het kader van de Brexit - 2018Z22826
De commissiestaf wordt verzocht na te gaan of het werkbezoek aan de Douane
op vrijdag 8 februari 2019 afgelegd kan worden en of dit te combineren valt
met een bezoek aan een op Schiphol gevestigd cargobedrijf.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

35.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Nijboer voor een hoorzitting over belastingafdracht
Shell

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 30
november 2018
Voorstel hoorzitting over belastingafdracht Shell - 2018Z22674
De leden Lodders (VVD) en Nijboer (PvdA) bereiden een voorstel voor ten
behoeve van de procedurevergadering van 19 december 2018 voor de
organisatie van een rondetafelgesprek over belastingafdrachten door grote
ondernemingen.

Besluit:

Rondvraag
37.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Nijboer voor een rondetafelgesprek over werkende
armen

Besluit:

Op voorstel van het lid Nijboer (PvdA) besluit de commissie om, zo nodig in
afstemming met de commissie SZW, een rondetafelgesprek te organiseren
over werkende armen (in het bijzonder in verband met de problematiek rond
terugbetaling van toeslagen) en om een werkgroep samen te stellen die een
voorstel daartoe zal opstellen ten behoeve van besluitvorming in een volgende
procedurevergadering.
De leden Omtzigt (CDA) en Van Rooijen (50PLUS) hebben verklaard dat zij
met hun respectievelijke fractiegenoten Peters en Van Brenk zullen afstemmen
wie, samen met in elk geval het lid Nijboer, aan de voorbereidingsgroep zullen
deelnemen.
SZW

Noot:

Volgcommissie(s):
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Besloten
36.

Agendapunt:

Organisatie van een interparlementaire conferentie over ontwikkeling
van de EMU

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 4 december 2018
Stafnotitie - Organisatie interparlementaire conferentie EMU - 2018Z22937
De commissies stelt uit haar midden een werkgroep in, met in ieder geval de
leden Aukje de Vries, Van Dijck, Omtzigt en Sneller, die ten behoeve van de
eerstvolgende procedurevergadering een voorstel zullen doen.

Besluit:

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2018A02229
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