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Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 4 juli
2019

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 19 juni 2019 wordt
vastgesteld.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:
Noot:

4.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie box 3 op
basis van werkelijk rendement

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 juni 2019
Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie box 3 op basis van
werkelijk rendement - 35026-68
Reeds behandeld in het algemeen overleg Fiscale beleidsagenda d.d. 27 juni
2019

Besluit:

5.

Beantwoording vragen commissie inzake de Voorjaarsnota 2019
(Kamerstuk 35210-1)
(Zie agendapunt 20)

Agendapunt:

Instelling commissie belastingheffing multinationals

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 25 juni 2019

Besluit:

6.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Belastingdienst van
19 juni 2019 over welke opdracht aan de EDP-auditors is gegeven om
de systemen van Toeslagen te doorzoeken op stukken over het CAF 11project en hoe dit proces verlopen is

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 21 juni 2019
Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Belastingdienst van 19 juni
2019 over welke opdracht aan de EDP-auditors is gegeven om de systemen van
Toeslagen te doorzoeken op stukken over het CAF 11-project en hoe dit proces
verlopen is - 31066-497
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Stopzetten kinderopvangtoeslag
d.d. 4 juli 2019

Besluit:

7.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op het lentepakket Europees Semester 2019

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 12
juni 2019
Kabinetsreactie op het lentepakket Europees Semester 2019 - 21501-20-1467
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van woensdag
3 juli 2019.
FIN, EU

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 juli 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 juni 2019
Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 juli 2019 - 2150107-1614
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 3 juli 2019
EU

Besluit:

8.

Instelling commissie belastingheffing multinationals - 32140-52
Reeds behandeld in het algemeen overleg Fiscale beleidsagenda d.d. 27 juni
2019

Besluit:
Volgcommissie(s):

(Voortgang) wet- en regelgeving
9.

Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de
Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal
aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 19 januari 2017
Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de
Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal
aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) - 34661
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

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

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, H. Nijboer
(PvdA) - 19 juni 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 34661-11
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
J&V
Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 19 juni 2019
Nota van wijziging - 34661-12
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
J&V
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10.

Agendapunt:

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over een belastingverdrag
met Ierland

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 27 juni 2019
Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over een belastingverdrag met
Ierland - 25087-242
De commissie besluit de staatssecretaris te vragen naar zijn visie op de
noodzaak tot vertrouwelijkheid wanneer de Kamer wordt geïnformeerd over
belastingverdragen.
• De vertrouwelijke stukken zijn ter inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het
Centraal Informatiepunt van de Kamer.
• De vroegtijdige vertrouwelijke kennisneming bij een belastingverdrag of een
wijzigingsprotocol bij een belastingverdrag vloeit voort uit de toezegging die
door de staatssecretaris van Financiën is gedaan tijdens de mondelinge
behandeling van het herziene belastingverdrag met Canada op 20 november
1986 in de Commissie Financiën (Kamerstuk 19 614, nr. 6).

Besluit:

Noot:

11.

Agendapunt:

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over een wijzigingsprotocol
met Zwitserland

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 27 juni 2019
Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over een wijzigingsprotocol met
Zwitserland - 25087-241
De commissie besluit de staatssecretaris te vragen naar zijn visie op de
noodzaak tot vertrouwelijkheid wanneer de Kamer wordt geïnformeerd over
belastingverdragen.
Zie de noot bij bovenstaand agendapunt.

Besluit:

Noot:

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

Agendapunt:

Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 25 juni 2019
Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2018 - 28165-304
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag
12 september om 14.00 uur.
Agenderen voor het in november te houden algemeen overleg
Staatsdeelnemingen.

Besluit:
Besluit:

13.

Agendapunt:

Beleggingsverzekeringen

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 juni 2019
Beleggingsverzekeringen - 32013-218
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over financiële
markten.

Besluit:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van
Financiën
14.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over uitwerking verbeteropties
giftenaftrek en ANBI-regeling

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 19 juni 2019
Antwoorden op vragen commissie over uitwerking verbeteropties giftenaftrek
en ANBI-regeling - 35026-67
Agenderen voor een -nog te plannen- algemeen overleg Belastingdienst

Besluit:
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15.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie inzake ambtshalve toekenning
kindgebonden budget

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 19 juni 2019
Antwoorden op vragen commissie inzake ambtshalve toekenning kindgebonden
budget (Kamerstuk 35010-16) - 2019Z12653
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 18 juli om 14.00 uur,
SZW

Besluit:
Volgcommissie(s):

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
Geen agendapunten
Rijksuitgaven
16.

Agendapunt:

Verzoek van de commissie voor Koninkrijksrelaties om advies over
verzoek aan Algemene Rekenkamer voor onderzoek naar specifieke
uitkeringen van de Nederlandse Rijksoverheid op de BES-eilanden

Zaak:

Brief commissie - griffier, T.N.J. de Lange - 26 juni 2019
Aan derde - de commissie KR vraagt een adviesverzoek aan de commissie Fin 2019Z13478
Ter informatie.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 27 juni 2019
Advies verzoekonderzoek Algemene Rekenkamer naar specifieke uitkeringen
van de Nederlandse Rijksoverheid op de BES-eilanden - 2019Z13681
Ingestemd met het uitbrengen van een positief advies over het verzoek aan de
Algemene Rekenkamer onderzoek te doen naar specifieke uitkeringen van de
Nederlandse Rijksoverheid op de BES-eilanden; de bijbehorende conceptbrief
aan de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties is vastgesteld.
KR

Agendapunt:

Conceptbrief behandeling ontwerpbegrotingen 2020

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 25 juni 2019
Conceptbrief behandeling ontwerpbegrotingen 2020 - 2019Z13276
De brief wordt vastgesteld en voor het einde van het zomerreces aan de
commissies gezonden.

Besluit:

17.

Besluit:

18.

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

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 18 juni 2019
Rapport Grip op gegevens: het stelsel van basisregistraties voor burgers en
bedrijven - 29362-281
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: BiZa
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 4 juli 2019
•Voorstel: Agenderen voor het algemeen overleg BRP waarvoor nog een datum
moet worden vastgelegd.

Besluit:
Noot:
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Volgcommissie(s):

FIN

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 20 juni 2019
Rapport "Aanpak mestvervuiling veehouderij; Vervolgonderzoek duurzaamheid
veehouderij 2019" - 28973-215
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: LNV
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 3 juli 2019
•Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Mestbeleid.
•Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de minister
van LNV vaststellen op 16 september 2019 te 14.00 uur.
•Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de Algemene
Rekenkamer vaststellen op 16 september 2019 te 14.00 uur.
FIN

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

19.

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 - 18 juni 2019
Aanbieding vooruitblik op de controle (audit preview) ERK over kinderarmoede
- 2019Z12665
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: SZW
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 25 juni 2019
•Uitgevoerd: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg over armoede- en
schuldenbeleid op 10 oktober 2019

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Noot:

20.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de Voorjaarsnota 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 24 juni 2019
Beantwoording vragen commissie over de Voorjaarsnota 2019 - 35210-2
Betrekken bij de verdere behandeling van de Voorjaarsnota 2019.

Besluit:

21.

22.

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxemburg - 20 juni 2019
Aanbieding briefingdocument ERK m.b.t. leveren van prestaties in het
cohesiebeleid - 2019Z13022
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: EUZA
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 4 juli 2019
•Besluit: Desgewenst betrekken bij het volgende AO Cohesiebeleid.

Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Wijziging van de
begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de
begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak:
Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 24 juni 2019
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35210-IX-3
Betrekken bij de verdere behandeling van de suppletoire begrotingswet.

Agendapunt:

Brief over fiscale stimulering van elektrische auto's

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 26 juni 2019
Fiscale stimulering van elektrische auto's - 32800-60
Desgewenst betrekken bij het interpellatiedebat over het rekenmodel voor de

Besluit:
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Besluit:
Volgcommissie(s):

23.

subsidie op elektrische auto’s.
Inbrengdatum voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën
over deze brief vaststellen op donderdag 29 augustus 2019 om 14.00 uur.
I&W

Agendapunt:

Rapport "Forfaits in het belastingstelsel; Een overzicht van fiscale
forfaits en hun bijdrage aan de uitvoerbaarheid van het
belastingstelsel"

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 26 juni 2019
Rapport "Forfaits in het belastingstelsel; Een overzicht van fiscale forfaits en
hun bijdrage aan de uitvoerbaarheid van het belastingstelsel" - 32140-53
Inbrengdatum voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën
over deze brief vaststellen op donderdag 29 augustus 2019 om 14.00 uur.

Besluit:

Europa
24.

Agendapunt:

Artikel 13-Conferentie en andere interparlementaire EU-bijeenkomsten
(tweede helft van 2019)

Zaak:

Brief Kamer - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, H.S.
Veldman (VVD) - 14 juni 2019
Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de tweede helft van
2019 - 2019Z12190
Ter informatie.
Dit overzicht wordt u doorgezonden door de commissie Europese Zaken ten
behoeve van deelname en een actieve delegatie-inbreng vanuit de Kamer.
Op het terrein van de commissie Financiën is op 30 september 2019 in Brussel
de Europese parlementaire week voorzien (artikel 13 conferentie, Europees
Semester).

Besluit:
Noot:

Zaak:

Noot:
Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 21 juni 2019
Concept-programma Artikel 13 conferentie van het Finse EU-voorzitterschap op
maandag 30 september 2019 - 2019Z12976
Aanmeldingen zijn ontvangen van de leden Anne Mulder, Van Otterloo en
Azarkan. In de procedurevergadering op 11 september 2019 zal een notitie
over de delegatie-inzet worden voorgelegd.
De reactietermijn voor deelname is verlengd tot 5 juli 2019, 14.00 uur.
EU

Agendapunt:

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 26 (FIN) 2019

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 26 juni 2019
Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 26 (FIN) 2019 - 2019Z13372
Behandelvoorstellen in de noot volgen, met dien verstande dat het verslag,
genoemd onder VII. (COM (2019) 282), desgewenst kan worden betrokken bij
het wetgevingsoverleg dat zij voornemens is te houden over de
Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtijn (zie ook agendapunt 32).
I. COM (2019) 279: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES
PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK
Verdieping van Europa's economische en monetaire unie: een balans vier jaar
na het verslag van de vijf voorzitters Bijdrage van de Europese Commissie aan
de Eurotop op 21 juni 2019
Behandelvoorstel: Reeds betrokken bij AO Eurogroep/Ecofinraad van 3 juli
Noot: In deze communicatie kijkt de Europese Commissie terug op het 5
presidentenrapport van 2015 en maakt zij de balans op. De EC concludeert dat
alhoewel er voortgang is geboekt ten aanzien van de hervorming van het ESM
en het opzetten van een nieuw begrotingsinstrument er ook veel terreinen zijn

Besluit:

25.

Besluit:

Noot:
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waar onvoldoende voortgang is geboekt. Dit laatste betreft voornamelijk het
EDIS en de verdere vervolmaking van de kapitaalmarktenunie.
II. COM (2019) 278: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE MEDEDELING VAN DE
COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD, DE RAAD
EN DE EUROPESE CENTRALE BANK Vierde voortgangsverslag over de
terugdringing van niet-renderende leningen en verdere risicovermindering in de
bankenunie
Behandelvoorstel: Reeds betrokken bij AO Eurogroep/Ecofinraad van 3 juli
Noot: In deze communicatie rapporteert de Europese Commissie over de
voortgang die is gemaakt ten aanzien van risicoreductie in de bankensector. De
EC concludeert dat het verloop van de reductie van NPLs voortvarend gaat.
Tegelijkertijd roept de EC op om snel een akkoord te bereiken over alle
openstaande elementen van het uitgebreide pakket wetgevingsmaatregelen dat
in maart 2018 is voorgesteld om NPL's aan te pakken. Dit pakket, samen met
de uitgesproken vorderingen bij de terugdringing van NPL's, in samenwerking
met de EBA, de ECB en het Europees Comité voor systeemrisico's, is
noodzakelijk om de lopende collectieve werkzaamheden ter vermindering van
de resterende risico's in de Europese banksector te ondersteunen en zou met
name de voltooiing van de bankenunie vergemakkelijken.
III. COM (2019) 277 MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD
overeenkomstig artikel 395 van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad
Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen
Noot: In deze mededeling stelt de Europese Commissie onvoldoende basis te
zien om Litouwen een derogatie toe te staan van de btw richtlijn voor
producenten van aardolieproducten en additieven. De EC is van mening dat het
doenbaar moet zijn voor Litouwen om het beperkte aantal handelaren in deze
sector gedegen te controleren. Een derogatie waarbij de verleggingsregeling
mag worden toegepast in de sector van aardolieproducten en additieven, kan
negatieve effecten sorteren wat de fraude op het niveau van de detailhandel en
in andere lidstaten betreft. Derhalve wordt deze oplossing niet geschikt geacht
om de fraudeproblematiek in deze sector aan te pakken.
IV. COM (2019) 252: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the EU Solidarity
Fund to provide for the payment of advances in the general budget of the Union
for 2020
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: Het besluit strekt er toe om 50 miljoen euro aan vooruitbetalingen toe te
staan boven het gestelde plafond van het Europees Solidariteitsfonds. Deze
maatregel zal worden geïncorporeerd in de EU begroting van 2020.
V. COM (2019) 543: Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot
intrekking van Beschikking 2009/417/EG betreffende het bestaan van een
buitensporig tekort in Spanje
Behandelvoorstel: Reeds betrokken bij het AO Eurogroep/Ecofinraad van 3 juli
Noot: Dit besluit is onderdeel van het lentepakket van het Europees Semester,
waarvan u reeds een appreciatie heeft ontvangen van het kabinet. Het besluit
strekt er toe Spanje uit de buitensporigtekortprocedure te halen wegens het
voldoen aan de budgettaire verplichtingen.
VI. COM (2019) 275: Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD
waarbij Portugal wordt gemachtigd een bijzondere maatregel te treffen die
afwijkt van artikel 193 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: Het besluit betreft het toestaan van een derogatie voor Portugal van de
btw richtlijn. Portugal heeft verzocht de verleggingsregeling toe te mogen
passen op leveringen van kurk, hout, dennenappels en pijnboompitten in de
dop indien de persoon aan wie deze goederen worden geleverd een
belastingplichtige is die zijn statutaire zetel, permanente vestiging of
woonplaats in Portugal heeft en handelingen verricht waarvoor hij geheel of
gedeeltelijk recht heeft op aftrek van voorbelasting.
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VII. COM (2019) 282: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD over de toepassing van hoofdstuk IV van Verordening
(EU) 2015/847 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie
Behandelvoorstel: Desgewenst betrekken bij het nog te plannen algemeen
overleg Witwassen en terrorismefinanciering.
Noot: Als onderdeel van de anti-witwasrichtlijn moeten nationale bevoegde
autoriteiten aan een reeks verplichtingen voldoen ten aanzien van de
transparantie van betalingen. De EC stelt in dit verslag vast dat de uitvoering
van deze verplichtingen over het geheel genomen bevredigend zijn. Er worden
geen belangrijke tekortkomingen vastgesteld. Toch zijn er nog wel enkele
mazen in de wetgeving ten aanzien van grensoverschrijdende samenwerking.
De Commissie zal de lidstaten blijven ondersteunen bij de uitvoering en
behoudt zich het recht voor om verdere maatregelen te nemen met het oog op
de correcte uitvoering van de verordening door alle lidstaten.
VIII. COM (2019) 283: Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD
waarbij Tsjechië wordt gemachtigd de veralgemeende verleggingsregeling toe
te passen in afwijking van artikel 193 van Richtlijn 2006/112/EG
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: In dit besluit wordt Tsjechië gemachtigd om vanaf 1 januari 2020 tot en
met 30 juni 2022 de veralgemeende verleggingsregeling binnen de btw-richtlijn
toe te passen. Deze regeling staat het Tsjechië toe om specifieke en dringende
maatregelen te nemen om carrouselfraude tegen te gaan. De verstrengende
regeling kan bijdragen aan aanzienlijke extra belastinginkomsten voor Tsjechië.
IX. COM (2019) 350: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS Annual report to
the Discharge Authority on internal audits carried out in 2018
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: Het verslag presenteert een samenvatting van alle audits die de interne
audit dienst van de EC in 2018 heeft uitgevoerd. Het rapport wijst vooral op de
toegenomen afhankelijkheid van externe partijen en instituten binnen en buiten
de EU voor de uitvoering van Europees beleid, dit brengt uitdagingen met zich
mee voor de controle. Tevens is er een grotere afhankelijkheid van financiële
producten voor de uitvoer van het MFK. Over het algemeen is het rapport
positief, maar het schetst ook verbeterpunten ten aanzien van de grip op
externe partijen.

Besluit:

Volgcommissie(s):

26.

X. COM (2019) 305: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND THE COUNCIL Long-term forecast of future inflows and
outflows of the EU budget (2020-2024)
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: Dit verslag geeft een voorspelling voor toekomstige in- en uitstroom van
kapitaal in het volgende MFK tot 2024. De voorspellingen combineren de nog
openstaande verplichtingen met de verwachte uitgaven op basis van het EC
voorstel voor een nieuw MFK. Deze voorspellingen kunnen worden gebruikt in
de onderhandel
Nieuw toegevoegd voorstel COM (2019) 351: MEDEDELING COMMISSIE
VOORJAARSPAKKET 2019 BEGROTINGSTOEZICHT VOOR ITALIË:
Behandelbesluit: Reactie minister vragen en na ontvangst daarvan bezien of
daarover een schriftelijk overleg moet worden gevoerd.
EU

Agendapunt:

Jaarvergadering ESM, jaarverslag 2018 ESM en jaarverslag 2018 ESMauditcomité

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 juni 2019
Jaarvergadering ESM, jaarverslag 2018 ESM en jaarverslag 2018 ESMauditcomité - 21501-07-1613
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van woensdag 4
september 2019.

Besluit:
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Volgcommissie(s):

EU

Overig
27.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Van der Linde (VVD) ter verbetering van bestrijding
witwassen en terrorismefinanciering

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.E. van der Linde (VVD) 27 juni 2019
Voorstel van het lid Van der Linde (VVD) ter verbetering van bestrijding
witwassen en terrorismefinanciering - 2019Z13606
De minister verzoeken een schriftelijke reactie te geven, voorafgaand aan het
wetgevingsoverleg dat de commissie voornemens is te houden over de
Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, op de voorstellen in de
brief van het lid Van der Linde (VVD).
J&V

Besluit:

Volgcommissie(s):

28.

29.

Agendapunt:

Technische briefing/hoorzitting over de doorrekeningen van de
subsidie op elektrische auto's

Zaak:

Besluit:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 28 juni 2019
Technische briefing/hoorzitting over de doorrekeningen van de subsidie op
elektrische auto's - 2019Z13755
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Agendapunt:

Uitnodiging NBA voor werkbezoek d.d. 13 september 2019

Zaak:

Brief derden - Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) te
Amsterdam - 28 juni 2019
Uitnodiging NBA voor werkbezoek d.d. 13 september 2019 - 2019Z13788
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Besluit:

Toegevoegde agendapunten
30.

Agendapunt:

Wet verwijzingsportaal bankgegevens

Zaak:

Volgcommissie(s):

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 juni 2019
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een
centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende
gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere
betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens) - 35238
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 22 augustus 2019 om
14.00 uur.
• U ontvangt uiterlijk donderdag 15 augustus 2019 een wetgevingsrapport.
• De commissie is voornemens dit wetsvoorstel te behandelen in een
wetgevingsoverleg, en in dit wetgevingsoverleg tevens de zaken te
behandelen ten aanzien waarvan zij eerder heeft besloten deze te
agenderen voor het (nog niet geplande) algemeen overleg Witwassen en
terrorismefinanciering.
J&V

Agendapunt:

Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 28 juni 2019
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet
inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband

Besluit:
Noot:

31.
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Besluit:
Noot:

Besluit:
Noot:

32.

Agendapunt:

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Zaak:

Volgcommissie(s):

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 juli 2019
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de
implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de
Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van
geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG
en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde antiwitwasrichtlijn) - 35245
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 22 augustus 2019 om
14.00 uur.
• U ontvangt uiterlijk donderdag 15 augustus 2019 een wetgevingsrapport.
• De commissie is voornemens dit wetsvoorstel te behandelen in een
wetgevingsoverleg, en in dit wetgevingsoverleg tevens de zaken te
behandelen ten aanzien waarvan zij eerder heeft besloten deze te
agenderen voor het (nog niet geplande) algemeen overleg Witwassen en
terrorismefinanciering.
J&V

Agendapunt:

Plan van aanpak witwassen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 juni 2019
Plan van aanpak witwassen - 2019Z13803
De commissie is voornemens deze brief te behandelen in het nog te plannen
wetgevingsoverleg waarin eveneens de Wet verwijzingsportaal bankgegevens
en de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn zullen worden
behandeld.
J&V

Agendapunt:

Stukken over de CAF 11-zaak

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 28 juni 2019
Aanbiedingsbrief inzake beantwoording vragen commissie over "Richting een
oplossing voor ouders in de CAF 11-zaak (kinderopvangtoeslag)' (Kamerstuk
31066-490) - 2019Z13801
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over stopzetten
kinderopvangtoeslag van donderdag 4 juli 2019.

Besluit:
Noot:

33.

Besluit:

34.

met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei
2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybridemismatches
met derde landen (PbEU 2016, L 144/1) (Wet implementatie tweede EUrichtlijn antibelastingontwijking) - 35241
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 3 oktober 2019 om
14.00 uur.
• U ontvangt uiterlijk donderdag 26 september 2019 een wetgevingsrapport
• De leden Loddders (VVD) en Leijten (SP) zullen een voorstel uitwerken om
voorafgaand aan de inbreng voor het verslag een rondetafelgesprek te
houden over dit wetsvoorstel
De commissie gaat in op het aanbod een besloten technische briefing over dit
wetsvoorstel te ontvangen door ambtenaren van het ministerie van Financiën.
De briefing zal kort na het zomerreces worden ingepland en deelname zal via email worden geïnventariseerd.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 28 juni 2019
Beantwoording vragen commissie over "Richting een oplossing voor ouders in
de CAF 11-zaak (kinderopvangtoeslag)' (Kamerstuk 31066-490) - 2019Z13802
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over stopzetten
kinderopvangtoeslag van donderdag 4 juli 2019.
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Zaak:
Besluit:

Zaak:
Besluit:

35.

Eerste voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 2 juli 2019
Eerste voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 Belastingdienst - 31066-500
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 5 september
2019.
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over de
Belastingdienst.
De staf stelt voor dit algemeen overleg te voeren in de week van 23 september
2019.

Besluit:
Noot:

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de belasting- en sociale
zekerheidspositie van grensarbeiders

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 1 juli 2019
Antwoorden op vragen commissie over het 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 - 2683445
Agenderen voor een in het najaar 2019 te houden algemeen overleg.
SZW, VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

37.

Agendapunt:

Brief van de vaste commissie voor Financiën inzake de
dechargeverlening voor het door de ministers gevoerde financieel
beheer in het jaar 2018

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 1 juli 2019
Brief van de vaste commissie voor Financiën inzake de dechargeverlening voor
het door de ministers gevoerde financieel beheer in het jaar 2018 2019Z13945
Ter informatie.
• De commissie Financiën stuurt jaarlijks een brief aan de Kamer waarin zij
adviseert over de dechargeverlening aan de minister voor het gevoerde
financieel beheer. Het advies in bijgevoegde brief luidt dat door de Kamer
aan alle ministers decharge kan worden verleend, met inachtneming van de
diverse toezeggingen van bewindspersonen ter verbetering van het
financieel beheer.
• Met goedkeuring van de commissievoorzitter is deze brief reeds verzonden,
zodat de Kamer nog voor het zomerreces een besluit kan nemen over
decharge.

Besluit:
Noot:

38.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 2 juli 2019
Q-schijf 'FIOD-CAF' - 31066-498
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over stopzetten
kinderopvangtoeslag van donderdag 4 juli 2019.

Agendapunt:

Besluit:

36.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 2 juli 2019
EDP-onderzoek van de Q-schijf ‘FIOD-CAF’ - 2019Z14127
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over stopzetten
kinderopvangtoeslag van donderdag 4 juli 2019.

Agendapunt:

Voorstel Europese begroting 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 juli 2019
Voorstel Europese begroting 2020 - 21501-03-129
De minister van Financiën verzoeken voorafgaand aan het algemeen overleg
Eurogroep/Ecofinraad van 4 september 2019 een brief te sturen over de

Besluit:
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Volgcommissie(s):

39.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om een update aangaande het tijdpad
van het ADR-onderzoek naar het uitnodigingenbeleid bij de erfbelasting
en de publicatie daarvan

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 2 juli 2019
Reactie op verzoek commissie om een update aangaande het tijdpad van het
ADR-onderzoek naar het uitnodigingenbeleid bij de erfbelasting en de publicatie
daarvan - 31066-499
Agenderen voor een in het najaar in te plannen algemeen overleg
Belastingdienst.
• De staatssecretaris verwacht de resultaten van het ADR-onderzoek in
september aan de Kamer te kunnen toezenden. De Algemene Rekenkamer
gaf eerder aan deze publicatie af te wachten alvorens een
eventueel aanvullend onderzoek naar erf- en schenkbelasting in overweging
te nemen.
• De staatssecretaris geeft aan de ADR te hebben verzocht bij deze opdracht
zoveel mogelijk rekening te houden met de aanvullende wensen van de
Kamer, waarbij hij verwijst naar het schriftelijk overleg van 20 mei jl.
(Kamerstuk 31066, nr. 484), maar niet naar het aanvullende verzoek van
de commissie d.d. 23 mei jl., waarin de staatssecretaris wordt verzocht de
bijstellingen van de ramingen van de inkomsten uit erf- en schenkbelasting
mee te nemen in de onderzoeksopdracht aan de ADR.
De commissie verzoekt de staatssecretaris alsnog te bevestigen dat de
bijstellingen van de ramingen van de inkomsten uit erf- en schenkbelasting
worden meegenomen in de onderzoeksopdracht aan de ADR, en de
onderzoeksresultaten voorafgaand aan het nader in te plannen algemeen
overleg Belastingdienst aan de Kamer te doen toekomen.

Besluit:
Noot:

Besluit:

40.

Agendapunt:

Publicatie openingsbesluit Nike

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 2 juli 2019
Publicatie openingsbesluit Nike - 25087-243
Desgewenst betrekken bij de besloten en vertrouwelijke technische briefing
over de rulings met Nike en het besluit van de Europese Commissie om een
formele onderzoeksprocedure te openen.
Op 23 januari 2019 heeft de commissie het aanbod van de staatssecretaris voor
een technische briefing reeds geaccepteerd. De technische briefing zal kort na
het reces worden ingepland en deelname zal via e-mail worden
geïnventariseerd.
De staatssecretaris van Financiën verzoeken om de Kamer te informeren over
de reden waarom deze briefing niet in de openbaarheid gegeven kan worden.
EU

Besluit:

Noot:

Besluit:
Volgcommissie(s):

41.

Agendapunt:

Kabinetsappreciatie van de Voorlichting Raad van State en
Communicatie Europese Commissie inzake de verdieping van de EMU

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 juli 2019
Kabinetsappreciatie van de Voorlichting Raad van State en Communicatie
Europese Commissie inzake de verdieping van de EMU - 2019Z14123
Op verzoek van het lid Omtzigt (CDA) aangerhouden tot de volgende
procedurevergadering.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

42.

Raadspositie die als uitgangspunt zal dienen voor de onderhandelingen met het
Europese Parlement over de Europese Begroting 2020.
EU

Agendapunt:

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over aanvullende
informatie over de agenda van de Eurogroep van juli 2019
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Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

43.

Agendapunt:

Aanvulling op de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en
Ecofinraad van 8 en 9 juli 2019 te Brussel

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 juli 2019
Aanvulling op de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 8
en 9 juli 2019 te Brussel - 21501-07-1616
Reeds behandeld in het op 3 juli 2019 gehouden algemeen overleg
Eurogroep/Ecofinraad
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

44.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 juli 2019
Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over aanvullende informatie over
een punt op de geannoteerde agenda van de Eurogroep van juli 2019 - 2150107-1615
Reeds behandeld in het op 3 juli 2019 gehouden algemeen overleg
Eurogroep/Ecofinraad
EU

Agendapunt:

Stafnotitie - Voorstel voor een gecombineerd werkbezoek van de
commissies Europese Zaken en Financiën aan Parijs (najaar 2019)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 3 juli 2019
Stafnotitie - Voorstel voor een gecombineerd werkbezoek van de commissies
Europese Zaken en Financiën aan Parijs (najaar 2019) - 2019Z14148
De commissie stemt in met het gezamenlijk met de commissie Europese
Commissie afleggen van een bezoek aan Parijs en verzoekt de staf een voorstel
te doen voor een datum waarop dit bezoek zou kunnen plaatsvinden.
Voor het afleggen van het werkbezoek op de in de stafnotitie voorgestelde
data bleek onvoldoende belangstelling te bestaan.
EU

Besluit:

Noot:
Volgcommissie(s):

Rondvraag
45.

Agendapunt:
Noot:

46.

Voorstel van het lid Bruins (ChristenUnie) over de staat als
aandeelhouder van NS
Besluit: De leden Bruins (ChristenUnie), Alkaya (SP), Van der Linde (VVD) en
Ronnes (CDA) werken een voorstel uit omtrent de rol van de staat als enige
aandeelhouder van de NS.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Omtzigt (CDA) over het kabinetsbeleid inzake het
aanbieden van na een Wob-besluit openbaar gemaakte documenten

Zaak:

Brief commissie - griffier, A.H.M. Weeber - 23 mei 2019
Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Verzoek om
afzonderlijke beantwoording van eerder gestelde vragen over het
kabinetsbeleid inzake het aanbieden van na een Wob-besluit openbaar
gemaakte documenten - 2019Z10457
De minister van Binnenlandse Zaken nogmaals verzoeken de vragen over het
kabinetsbeleid inzake het aanbieden van na een Wob-besluit openbaar
gemaakte documenten binnen twee weken te beantwoorden.
BiZa

Besluit:

Volgcommissie(s):

Besloten
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47.

48.

Agendapunt:

Voorstel werkgroep werkafspraken informatievoorziening financiële
sector

Zaak:

Besluit:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 25 juni 2019
Voorstel werkgroep werkafspraken informatievoorziening financiële sector 2019Z13272
Ingestemd met het versturen van een brief waarin de minister wordt verzocht
om de adviezen die hij heeft ingewonnen ten aanzien van de wijze waarop de
Kamer is geïnformeerd in de casus Air France-KLM vertrouwelijk te delen met
de voorbereidingsgroep werkafspraken informatievoorziening financiële sector.

Agendapunt:

Actualisatie kennisagenda 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 2 juli 2019
Stafnotitie - Kennisagenda 2019 - keuzes voor 2e helft 2019 - 2019Z14147
De Kennisagenda 2019 is geactualiseerd. De commissie heeft daarbij besloten
tot het organiseren van een ontbijtbijeenkomst over toepassing van artikel 3.1
Comptabiliteitswet 2016 in september en een seminar over houdbaarheid van
de overheidsfinanciën t.a.v. de zorg en sociale zekerheid in september/oktober.
Over het organiseren van een voorstel om een seminar over markt en moraal
wordt op een later moment besloten.Daarnaast is besloten twee activiteiten die
op de groslijst stonden aan de kennisagenda toe te voegen: 1.
Belastingontwijking: opvragen van factsheets over het wetsvoorstel
bronbelasting dat op Prinsjesdag 2019 zal worden ingediend en 2.
Verduurzaming financiële sector: organiseren van een rondetafelgesprek.
Op de website van de Kamer zal de geactualiseerde versie van de Kennisagenda
worden gepubliceerd.

Besluit:

Noot:

49.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Alkaya (SP) voor een rondetafelgesprek inzake
langetermijnwaardecreatie aandeelhouders

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 25 juni 2019
Voorstel van het lid Alkaya (SP) voor een rondetafelgesprek inzake
langetermijnwaardecreatie aandeelhouders - 2019Z13274
Ingestemd met het voorstel van het lid Alkaya (SP) tot het houden van een
rondetafelgesprek over langetermijnwaardecreatie.
De leden Alkaya (SP) en Van der Linde (VVD) zullen de formulering van de
voorgestelde onderzoeksvragen aanscherpen en het voorstel voor de uit te
nodigen personen en instanties nader bezien.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:

50.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 mei 2019
Wettelijke uitwerking van meldplichten aandeelhouders uitgevende instellingen
in regeerakkoord - 32545-105
De brief wordt betrokken bij de voorbereiding van het rondetafelgesprek.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Slootweg (CDA), Snels (GL) en Bruins (CU)
inzake een seminar "Markt en Moraal: hoe richten we de markten van
morgen in?"

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 28 juni 2019
Voorstel van de leden Slootweg (CDA), Snels (GL) en Bruins (CU) voor een
seminar Markt en moraal: hoe richten we de markten van morgen in? 2019Z13798
Besluitvorming over het voorstel is aangehouden; aan de initiatiefnemers is
verzocht nader uit te werken hoe de beoogde samenwerking bij de organisatie
van het seminar met universiteiten vorm kan krijgen.
• Een eerdere versie van dit voorstel is besproken in de procedurevergadering
van 20 februari 2019.
• Het voorstel is nu besproken in relatie tot de actualisatie van de
Kennisagenda van de commissie (agendapunt 47).

Besluit:

Noot:
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Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:
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