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Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering d.d. 5 februari 2019
wordt vastgesteld.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage Operatie Inzicht in Kwaliteit

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 februari 2019
Voortgangsrapportage Operatie Inzicht in Kwaliteit - 31865-126
Reeds behandeld in het algemeen overleg Rijksbrede ontwikkelingen in
begroten en verantwoorden op 14 februari 2019.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Uitkomst onderhandelingen over het Pan-Europees Persoonlijk
Pensioenproduct (PEPP)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 februari 2019
Uitkomst onderhandelingen over het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct
(PEPP) - 22112-2768
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 7 februari
2019 en desgewenst betrokken bij de stemmingen op 12 februari 2019 over de
motie Slootweg c.s. (21 501-07, nr. 1577).
EU, SZW

Besluit:

Volgcommissie(s):

5.

Agendapunt:

Stand van zaken niet-presterende leningen (NPL’s)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 februari 2019
Stand van zaken niet-presterende leningen (NPL’s) - 21501-07-1571
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 7 februari
2019.
EU

Agendapunt:

Verkenning mogelijkheden adresseren audit gap

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 februari 2019
Verkenning mogelijkheden adresseren audit gap - 21501-07-1573
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 7 februari
2019.
EU

Agendapunt:

Asymmetrische kapitaalverhoging Europese Investeringsbank

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 februari 2019
Asymmetrische kapitaalverhoging Europese Investeringsbank - 21501-07-1574
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 7 februari
2019.
EU

Besluit:

6.

Besluit:

7.

Besluit:
Volgcommissie(s):

8.

Agendapunt:

Hervorming Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) en de Europese
Rekenkamer

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 6 februari 2019
Hervorming Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) en de Europese
Rekenkamer - 21501-07-1575
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 7 februari
2019.
Tevens agenderen voor algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 7 maart
2019.
EU

Agendapunt:

Aanvullende informatie inzake de Ecofinraad van 12 februari 2019

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 6 februari 2019
Aanvullende informatie inzake de Ecofinraad van 12 februari 2019 - 21501-071576
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 7 februari
2019.
EU

Agendapunt:

Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 februari 2019 te Brussel

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 februari 2019
Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 februari 2019 te Brussel 21501-07-1579
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 7
maart 2019.
EU

Besluit:
Besluit:

9.

Besluit:

10.

Besluit:
Volgcommissie(s):

11.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op het verslag van de rapporteurs
verslaggevingsstelsel rijksoverheid over de wenselijkheid van
invoering van een baten-lastenstelsel voor de rijksbegroting
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(Kamerstuk 31865-125)
Zaak:

Besluit:

12.

Agendapunt:

Reactie op het verslag rapporteurs commissie voor Financiën over het
verslaggevingsstelsel rijksoverheid

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 13 februari 2019
Reactie op het verslag rapporteurs commissie voor Financiën over het
verslaggevingsstelsel rijksoverheid - 31865-128
Reeds behandeld in het algemeen overleg Rijksbrede ontwikkelingen in
begroten en verantwoorden op 14 februari 2019.

Besluit:

13.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 8 februari 2019
Kabinetsreactie op het verslag van de rapporteurs verslaggevingsstelsel
rijksoverheid over de wenselijkheid van invoering van een baten-lastenstelsel
voor de rijksbegroting (Kamerstuk 31865-125) - 31865-127
Reeds behandeld in het algemeen overleg Rijksbrede ontwikkelingen in
begroten en verantwoorden op 14 februari 2019.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het bericht dat de Belastingdienst
duizenden risicovolle aangiften niet controleert

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 14 februari 2019
Reactie op verzoek commissie over het bericht dat de Belastingdienst
duizenden risicovolle aangiften niet controleert - 31066-456
Reeds geagendeerd voor het plenair debat op 21 februari 2019 over het bericht
dat de Belastingdienst duizenden risicovolle aangiften niet controleert.

Besluit:

(Voortgang) wet- en regelgeving
14.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen over het belastingverdrag tussen Nederland en
Algerije

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 8 februari 2019
Antwoorden op vragen commissie over het Verdrag tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Democratische Volksrepubliek Algerije tot het vermijden van
dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het
vermogen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting;
Algiers, 9 mei 2018 - 35057-2
Voor kennisgeving aangenomen.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

15.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen over het verdrag tussen Nederland en Costa
Rica inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 februari 2019
Beantwoording vragen commissie over het verdrag tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Republiek Costa Rica inzake wederzijdse administratieve
bijstand in douanezaken; San José, 18 juni 2018 - 35082-(R2112)-2
Voor kennisgeving aangenomen.
KR

Besluit:
Volgcommissie(s):

16.

Agendapunt:

Initiatiefwetsvoorstel van de leden Snels c.s. over de beloningen van
bestuurders van banken

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, B.A.W. Snels
(GroenLinks) - 13 februari 2019
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Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het verslag - 34906-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 14 februari 2019
Reactie op het voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten,
Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het
financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van “vaste
beloning” en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van
Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning
van een bestuurder van een systeemrelevante bank (Kamerstuk 34906) 34906-9
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, B.A.W. Snels (GroenLinks) - 15 maart
2018
Voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van
Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel
toezicht in verband met aanscherping van de definitie van “vaste beloning” en
introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met
betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een
bestuurder van een systeemrelevante bank - 34906
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
17.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens de Najaarsnota 2018 over een opzet voor
een onderzoek naar de schenk- en erfbelasting

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 februari 2019
Toezegging gedaan tijdens de Najaarsnota 2018 over een opzet voor een
onderzoek naar de schenk- en erfbelasting - 31066-455
Voor kennisgeving aangenomen.
• In deze brief kondigt de staatssecretaris aan dat het CPB en de ADR
onderzoek gaan doen naar de schenk- en erfbelasting.
• Ook wordt de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken voorraden
schenk- en erfbelasting.
Bewindspersoon verzoeken om een brief met toelichting op het tijdpad

Agendapunt:

Publicatie IMF Artikel IV-rapport Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 februari 2019
Publicatie IMF Artikel IV-rapport Nederland - 26234-222
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de - nog te ontvangen Voorjaarsnota 2019.
Een delegatie van het IMF heeft van 27 november tot 6 december
2018 Nederland bezocht voor de jaarlijks Artikel IV-consultatie over de
Nederlandse economie. Het resultaat van deze missie is het Artikel IV-rapport.

Besluit:
Noot:

18.

Besluit:
Noot:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van
Financiën
19.

Agendapunt:

Beantwoording overige vragen pakket Belastingplan 2019

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 4 februari 2019
Beantwoording overige vragen pakket Belastingplan 2019 - 35026-61
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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20.

Agendapunt:

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

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 4 februari 2019
Fiscaal overgangsrecht ingeval van een terugtrekking van het VK uit de EU
zonder terugtrekkingsovereenkomst - 31066-454
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 22
februari 2019 om 14.00 uur
De staatssecretaris kondigt in deze brief aan dat hij een vorm van
overgangsrecht in de fiscaliteit wenselijk acht ingeval van een no deal brexit.
Het beleidsbesluit is momenteel in voorbereiding en zal daarna aan de Kamer
worden aangeboden. De staatssecretaris stelt voor dat de Kamer twee weken
de gelegenheid krijgt op het concept-beleidsbesluit te reageren.
EU

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

21.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het onderzoek van de Autoriteit
Persoonsgegevens naar de informatiebeveiliging 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.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op een belastingrapport van de fractie van de
Groenen/EVA in het Europees Parlement en op een belastingrapport
van de OESO

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 19 februari 2019
Kabinetsreactie over de rapporten ‘Effective Tax Rates of Multinational
Enterprises in the EU’ van de Groenen/Europese Vrije Alliantie in het Europees
Parlement en het rapport ‘Corporate Tax Statistics’ van de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) - 31369-14
Agenderen voor het algemeen overleg Belastingontwijking op 28 maart 2019.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
23.

Agendapunt:

Beantwoording door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
van vragen gesteld tijdens het algemeen overleg inzake de belastingen sociale zekerheidspositie van grensarbeiders van 26 september
2018

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 14 januari 2019
Antwoord op vragen van het lid Omtzigt zoals gesteld tijdens het algemeen
overleg inzake de belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders
van 26 september 2018 - 26834-43
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 7 maart 2019 om 14.00 uur
• Aangehouden in de procedurevergadering van 5 februari jl. op verzoek van
het lid Omtzigt (CDA)
• In deze brief beantwoordt de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW), mede namens de minister voor Medische Zorg,
vragen van het lid Omtzigt (CDA) over private verzekering van buitenlandse
werkgevers tegen het risico van loondoorbetaling bij ziekte en over

Besluit:
Noot:
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zorgpremies, woonlandfactor en werelddekking.
Hiermee geeft de minister van SZW uitvoering aan een toezegging die is
gedaan door de staassecretaris van SZW tijdens het algemeen overleg op
26 september 2018 inzake Belasting en sociale zekerheidspositie van de
grensarbeider.
VWS
•

Volgcommissie(s):

Rijksuitgaven
24.

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 - 7 februari 2019
Aanbieding briefingdocument 'De respons van de EU op het “dieselgate”schandaal' van ERK - 2019Z02404
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: IW
• Behandelgeschiedenis: procedurevergadering d.d. 20 februari 2019
• Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Milieuraad op 20
februari 2019

Besluit:
Noot:

25.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over initiatieven die beogen de
concrete toepassing van open data te stimuleren

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 4 februari 2019
Beantwoording vragen commissie over initiatieven die beogen de concrete
toepassing van open data bevorderen te stimuleren - 31597-16
Betrekken bij de voorbereiding van de nog te plannen zogenoemde
"accountability hack" (najaar 2019).
• De zogenoemde "accountability hack" is een activiteit in het kader van de
jaarplanning van de commissie Financiën.
BiZa

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):

26.

Agendapunt:

Conceptbrief aan het Presidium over verantwoording 2018 en
Voorjaarsnota 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 15 februari 2019
Stafnotitie - Conceptbrief aan het Presidium over verantwoording 2018 en
Voorjaarsnota 2019 - 2019Z03008
Ingestemd met de conceptbrief met adviezen van de commissie Financiën over
de planning van het Verantwoordingsdebat en over de behandeling van de
jaarverantwoording van het Rijk over 2018 en van de Voorjaarsnota 2019 en
daarmee samenhangende suppletoire begrotingswetten is vastgesteld; de brief
wordt doorgeleid aan het Presidium.
De voorstellen in de stafnotitie komen overeen met de gehanteerde planning in
voorgaande jaren.
Ten aanzien van de behandeling van het op Verantwoordingsdag te ontvangen
Financieel Jaarverslag van het Rijk en de overige verantwoordingsstukken
besluit de commissie tot het houden van een extra inbreng voor urgente
feitelijke vragen, waarvan beantwoording vóór het Verantwoordingsdebat
wenselijk wordt geacht.

Besluit:

Noot:
Besluit:

27.

Agendapunt:

Behandeling departementale initiatieven, onderdeel van de operatie
Inzicht in Kwaliteit

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 15 februari 2019
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Besluit:

Behandeling departementale initiatieven, onderdeel van de operatie Inzicht in
Kwaliteit - 2019Z03086
Ingestemd met de in de stafnotitie opgenomen concept-brief aan de vaste
kamercommissies, waarin zij worden geadviseerd over de behandeling van de
departementale initiatieven die onderdeel uitmaken van de operatie Inzicht in
Kwaliteit.

Europa
28.

Agendapunt:

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

Zaak:
Besluit:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 14 februari 2019
Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 7 (FIN) 2019 - 2019Z02918
Behandelvoorstellen in de noot gevolgd.

Noot:

I) COM (2019) 32:

VOOSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het
namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt
over een wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst
(Verordening markten in financiële instrumenten - MiFIR en Richtlijn betreffende markten
voor financiële instrumenten - MiFID II)
Behandelvoorstel: Ter kennisgeving aannemen
Noot: Het voorstel betreft een uitbreiding van het reeds bestaande EU beleid ten aanzien
van de MiFIR Verordening en de MiFID II Richtlijn naar EER gebied (Noorwegen, Ijsland,
Liechtenstein). Dit vergt een aanpassing van de bijlage.

COM (2019) 33: VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het
namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt
over een wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) en bijlage XIX
(Consumentenbescherming) bij de EER-overeenkomst
Behandelvoorstel: Ter kennisgeving aannemen
Noot: Het voorstel betreft een uitbreiding van het reeds bestaande EU beleid ten aanzien
van de Richtlijn inzake kredietovereenkomsten naar EER gebied (Noorwegen, Ijsland,
Liechtenstein). Dit vergt een aanpassing van de bijlage.
II)

COM (2019) 36: ADVIES VAN DE COMMISSIE over het verzoek tot wijziging
van Protocol nr. 5 betreffende de statuten van de Europese Investeringsbank, ingediend
door de Europese Investeringsbank op 11 oktober 2018
Behandelvoorstel: Ter kennisgeving aannemen
Noot: Het document betreft een advies van de Europese Commissie over een voorstel van
de Europese Investeringsbank (EIB) voor wijziging van haar statuten in het kader van de
brexit. De EIB stelt tevens te willen voorzien in het benoemen van meer plaatsvervangers
en het stemmen met gekwalificeerde meerderheid uit te breiden tot andere domeinen
zoals het goedkeuren van het werkprogramma. De EC staat gunstig tegenover het
voorstel met enkele juridische bedenkingen ten aanzien van de wijzigingen rondom
brexit.

III)

IV) COM (2019) 39: VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het
namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt
over een wijziging van bijlage IX (Financiële Diensten) bij de EER-overeenkomst
[Verordening kapitaalvereisten (Verordening (EU) nr. 575/2013 (VKV) en Richtlijn
2013/36/EU (RKV IV)]
Behandelvoorstel: Ter kennisgeving aannemen
Noot: Het voorstel betreft een uitbreiding van het reeds bestaande EU beleid ten aanzien
van de Verordening inzake kapitaalvereisten naar EER gebied (Noorwegen, Ijsland,
Liechtenstein). Dit vergt een aanpassing van de bijlage.
V) COM (2019) 57: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT
EN DE RAAD betreffende de tussentijdse evaluatie van het Douane 2020-programma
Behandelvoorstel: Ter kennisgeving aannemen
Noot: Het verslag betreft een tussentijdse analyse van het meerjarig actieprogramma
voor de douane in de EU om de samenwerking tussen nationale overheden te bevorderen
en te versterken. De analyse is uiterst positief. De EC concludeert dat in de loop der jaren
het Douane 2020-programma een integraal onderdeel is geworden van het nationale en
Europese douanelandschap en -beleid en van de nationale en Europese douaneprocessen
en -procedures, waarbij het heeft gezorgd voor interoperabele, onderling verbonden en
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betrouwbare Europese informatiesystemen.

COM (2019) 59: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD Tussentijdse evaluatie van het Fiscalis 2020-programma
Behandelvoorstel: Ter kennisgeving aannemen
Noot: Het verslag betreft een tussentijdse analyse van het meerjarig actieprogramma ter
verbetering van het functioneren van de belastingstelsels in de EU. De analyse is uiterst
positief. De EC concludeert dat het programma het kader en de technologische middelen
heeft verschaft die nodig zijn om samen te werken en informatie te delen over het
toepassen van EU-belastingrecht en het bestrijden van belastingontduiking, fraude en
agressieve belastingplanning in een steeds mobieler Europa.
VI)

29.

Volgcommissie(s):

EU

Agendapunt:

Buitenlandse werkbezoeken in 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 15 februari 2019
Stafnotitie - Delegatie, programma en begroting werkbezoek Frankfurt op 24 en
25 maart 2019 - 2019Z03081
De delegatie (bestaande uit negen personen), het programma en de begroting
zoals opgenomen in de stafnotitie zijn vastgesteld.
Het Presidium is reeds over het voorgenomen werkbezoek aan de Europese
financiële instellingen in Frankfurt geïnformeerd.
EU

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 15 februari 2019
EU-stafnotitie - Indicatieve opzet voor werkbezoek commissie Financiën aan
Rome - 2019Z03090
De commissie heeft zich op basis van de voorstellen in de EU-stafnotitie
uitgesproken voor het afleggen van een tweedaags werkbezoek aan Rome en
Milaan in de laatste dagen van het meireces. De commissiestaf is verzocht een
nadere uitwerking van het programma op te stellen.
EU

Overig
30.

Agendapunt:

Uitnodiging CPB voor bijeenkomst/werkbezoek 'Modellen en
voorspellen: een kijkje in de machinekamer van het CPB'
(Modellendag) d.d. 18 maart 2019

Zaak:

Brief derden - Centraal Planbureau (CPB) te Den Haag - 12 februari 2019
Uitnodiging CPB voor bijeenkomst/werkbezoek 'Modellen en voorspellen: een
kijkje in de machinekamer van het CPB' (Modellendag) d.d. 18 maart 2019 2019Z02914
Uitnodiging van CPB aanvaard; belangstelling voor deelname zal per e-mail
worden geïnventariseerd.

Besluit:

31.

Agendapunt:

Werkbezoek aan de wervingsboulevard van de Belastingdienst

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 31 januari 2019
Werkbezoek aan de wervingsboulevard van de Belastingdienst - 2019Z01803
Ingaan op het aanbod van de staatssecretaris van Financiën om op maandag 1
april 2019 een werkbezoek af te leggen aan de wervingsboulevard van de
Belastingdienst en hiervoor belangstelling per e-mail te inventariseren.
De aanleiding en het conceptprogramma van het werkbezoek zijn opgenomen
in de stafnotitie.

Besluit:

Noot:

32.

Agendapunt:

Overzicht van commissieactiviteiten en plenaire activiteiten op het
terrein van de commissie Financiën
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Noot:

Besluit: Kennisgenomen van onderstaand overzicht van activiteiten
en besloten om het op 4 april 2019 geplande algemeen overleg IMF samen te
voegen met het algemene overleg Eurogroep/Ecofinraad op 3 april 2019.
Plenaire activiteiten (niet genoemd zijn de activiteiten in de week van 18-22
februari)
a) Wetgeving:
- geen.
b) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
1) Debat met de staatssecretaris over het evaluatierapport over het onterecht
terugvorderen van kinderopvangtoeslagen (aangevraagd door het lid Omtzigt
(CDA) op 4 september 2018; nr. 33 op de lijst)
2) Debat met de staatssecretaris (en de minister van BuHa-OS) over het
tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (aangevraagd
door het lid Lodders (VVD) op 26 september 2018; nr. 46 op de lijst)
3) Debat met de minister en staatssecretaris over fraude met de
dividendbelasting (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66) op 18
oktober 2018; nr. 50 op de lijst)
4) Debat met de staatssecretaris over het bericht dat Shell in Nederland geen
belasting betaalt (aangevraagd door het lid Nijboer (PvdA) op 29 november
2018; nr. 57 op de lijst)
5) Debat met de minister over het toezicht op de Europese Centrale Bank
(aangevraagd door het lid Omtzigt (CDA) op 15 januari 2019; nr. 69 op de
lijst)
6) Debat met de minister over de toekomst van ons geldstelsel (aangevraagd
door het lid Alkaya (SP); op 22 januari 2019 nr. 78 op de lijst)
7) Debat met de minister over de poortwachtersfunctie van banken bij
financiële transacties (aangevraagd door het lid Van der Linde (VVD) op 12
februari 2019; nr. 91 op de lijst)
c) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties:
1) Dertigledendebat met de minister over het bericht dat Brussel overweegt
een financiële bijdrage van €56 miljard te vragen aan de ECB (aangevraagd
door het lid Van Rooijen (50PLUS) op 29 maart 2018; nr. 9 op de lijst)
2) Dertigledendebat met de minister over de risico’s van investeringen in
fossiele brandstoffen (aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) op 10 april
2018; nr. 15 op de lijst)
3) Dertigledendebat met de minister over de prijsstijgingen en de hoge
consumptieprijsindex (aangevraagd door het lid Alkaya (SP) op 13 februari
2019; nr. 128 op de lijst)
d) Nog niet geagendeerde tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
-geen.
Reeds geplande algemeen overleggen (AO) van de commissie
Financiën
do 28-03-2019 10.00 - 12.00 AO Belastingontwijking [gewijzigde datum; was
21-02]
do 28-03-2019 13.00 - 15.00 AO Vernieuwde rulingpraktijk [gewijzigde
datum; was 21-02]
do 07-03-2019 13.00 - 16.00 AO Eurogroep/Ecofinraad
do 21-03-2019 14.00 - 16.00 AO Aanbieden van na WOB-besluiten openbaar
gemaakte stukken
wo 03-04-2019 10.00 - 13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad
do 04-04-2019 10.00 - 12.00 AO IMF
do 06-06-2019 10.00 - 13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad
Nog niet geplande AO's waartoe de commissie reeds heeft besloten:
AO Agenda financiële sector
AO ECB-beleid (plannen na werkbezoek aan de toezichthoudende instellingen
in Frankfurt)
AO Europese btw
AO Financiële markten
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AO ICT Belastingdienst/Douane
AO Nationale risicoanalyses witwassen en terrorismefinanciering
Overige commissieactiviteiten:
di 19-02-2019 17.30 - 18.30 - Besloten technische briefing Algemene
Rekenkamer over onderzoek rol minister bij risico's DNB
wo 20-02-2019 17.00 - 19.15 - Rondetafelgesprek belastingheffing digitale
economie
wo 06-03-2019 16.00 - 17.30 - Gesprek Toelichtingen op factsheets over de
Europese btw-voorstellen
ma 25-03-2019
Werkbezoek Europese financiële instellingen
te Frankfurt
wo 27-03-2019 16.00 - 17.00 - Gesprek met de Amerikaanse ambassadeur in
Nederland over FATCA
wo 10-04-2019 16.30 - 18.00 - Periodiek overleg met het college van de
Algemene Rekenkamer
ma 20-05-2019
Verantwoordingsactiviteit: V-100
wo 12-06-2019 10.00 - 12.00 - Openbaar gesprek met DNB en CPB over
macro-economische risico's voor het financiële stelsel
ma 02-09-2019 14.00 - 17.00 - Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche
Bank (DNB)

Rondvraag
33.

Agendapunt:

Verzoek brief verantwoordelijkheid Belastingdienst met betrekking tot
kindgebonden budget

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van
Ark - 21 januari 2019
Ambtshalve toekenning kindgebonden budget - 35010-6
Staatssecretaris van Financiën verzoeken om een brief met betrekking tot de
verantwoordelijkheid van de Belastingdienst over het kindgebonden budget en
over de informatiepositie van de Kamer.
FIN

Besluit:

Volgcommissie(s):

34.

Agendapunt:
Noot:

Registreren van auto's op naam
Besluit: De staatssecretaris van Financiën wordt in het licht van de fiscale
stimulering van elektrische auto's verzocht de Kamer te informeren in
hoeverre het mogelijk is auto's op naam te registreren die nog niet fysiek
leverbaar zijn in Nederland.

35.

Agendapunt:

Gesprek met onderzoekers van het CPB over het onderzoek naar het
monetaire beleid van de Europese Centrale Bank
Besluit: Het CPB wordt verzocht in een gesprek van een half uur met de
commissie Financiën het onderzoek 'Effecten van onconventioneel monetair
beleid zijn niet aangetoond' toe te lichten. De minister van Financiën wordt
verzocht voorafgaand aan dit gesprek de Kamer te informeren over zijn reactie
op dit onderzoek.

Noot:

Besloten
36.

Agendapunt:

Stafnotitie - Jaarplanning kennisagenda 2019 - uitwerking thema’s
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Zaak:

Besluit:

37.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Slootweg (CDA) inzake een seminar toekomst
markteconomie

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 19 februari 2019
Voorstel van het lid Slootweg (CDA) inzake een seminar toekomst
markteconomie - 2019Z03229
Besluitvorming over het voorstel van het lid Slootweg (CDA), mede gedaan
namens de leden Snels (GL) en Bruins (CU), tot het houden van een seminar is
aangehouden; de initiatiefnemers zijn verzocht hun voorstel nader uit te
werken, desgewenst met ondersteuning door de commissiestaf.

Besluit:

38.

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 15 februari 2019
Stafnotitie - Jaarplanning kennisagenda 2019 - uitwerking thema’s 2019Z03047
1) De Jaarplanning kennisagenda 2019 van de commissie Financiën is
vastgesteld (zie de bijlage van de besluitenlijst).2) Voor het zomerreces wordt
de jaarplanning opnieuw geagendeerd voor bespreking in een
procedurevergadering, opdat deze zo nodig kan worden geactualiseerd en/of
bijgesteld.

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
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
• In de procedurevergadering van 23 januari 2019 heeft de commissie
besloten een rondetafelgesprek te organiseren naar aanleiding van het
WRR-rapport "Geld en Schuld: De publieke rol van banken". De leden Van
Raan (PvdD) en Ronnes (CDA) hebben bij die gelegenheid aangekondigd
een nader voorstel te zullen doen voor de opzet en het programma
daarvan.
• Genoemde leden hebben nu een voorstel gedaan voor de personen die voor
het rondetafelgesprek kunnen worden uitgenodigd.

Besluit:
Noot:

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2018A04572
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