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Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 5 februari
2019

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering Financiën d.d. 23 januari
2019 wordt vastgesteld.
Brievenlijst

2.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)
Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven

3.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de investeringsagenda TenneT

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 januari 2019
Antwoorden op vragen commissie over de investeringsagenda TenneT - 28165299
Reeds behandeld in het algemeen overleg Jaarverslag beheer
staatsdeelnemingen 2017.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de voortgangsrapportage NLFI
over strategie van de Volksbank

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 januari 2019
Beantwoording vragen commissie over de voortgangsrapportage NLFI over
strategie van de Volksbank - 33532-85
Reeds behandeld in het algemeen overleg Jaarverslag Staatsdeelnemingen d.d.
30 januari 2019.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 21 en 22 januari 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 31 januari 2019
Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 21 en 22 januari 2019 - 21501-07-1569
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 7

Besluit:

Volgcommissie(s):

6.

Agendapunt:

Fiche: Voorstellen voor een verordening en richtlijn betreffende BTW
relevante betaalgegevens

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 1 februari 2019
Fiche: Voorstellen voor een verordening en richtlijn betreffende BTW relevante
betaalgegevens - 22112-2764
In de procedurevergadering van 19 december j.l. reeds besloten om het fiche
bij binnenkomst te agenderen voor een SO; inbreng is vastgesteld op 21
februari 2019 om 14.00 uur.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

7.

februari 2019
EU

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 februari
2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 februari 2019
Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 februari 2019 21501-07-1570
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 7
februari 2019
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

(Voortgang) wet- en regelgeving
8.

Agendapunt:

Wijziging van het Internationaal Verdrag betreffende het
geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van
goederen

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 januari 2019
Wijziging van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde
systeem inzake de omschrijving en codering van goederen; Brussel, 30 juni
2018 - 35127-(R2117)-1
Voor kennisgeving aangenomen.
• De minister van Buitenlandse Zaken heeft een wijziging van het betreffende
verdrag ter stilzwijgende goedkeuring overlegd. De wens dat dit verdrag
aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt
onderworpen kan door of namens een van de Kamers of door ten minste
vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede
Kamer of door de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curacao of Sint
Maarten te kennen worden gegeven uiterlijk op 24 februari 2019.
• In de Toelichtende nota is vermeld dat de nu voorgelegde verdragswijziging
gelijk is aan een wijziging, die op 5 mei 2018 door de Staten-generaal
stilzwijgend is goedgekeurd. De desbetreffende wijziging is vervolgens
echter niet in werking getreden door de opstelling van een andere
verdragspartij. Inmiddels heeft die verdragspartij geen bezwaar tegen de
voorgestelde wijziging en wordt deze opnieuw in procedure gebracht.
• Over de wijziging heeft de Kamer schriftelijk overleg gevoerd met de
minister van Buitenlandse Zaken, waarvan het verslag is vastgesteld op 4
september 2018 (Kamerstuk 34 927 (R2104), nr. 2).
BuZa

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
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9.

Agendapunt:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk
Thailand inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 januari 2019
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Thailand
inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Bangkok, 27
september 2018 - 35128-(R2118)-1
Voor kennisgeving aangenomen.
• De minister van Buitenlandse Zaken heeft dit verdrag ter stilzwijgende
goedkeuring overlegd. De wens dat dit verdrag aan de uitdrukkelijke
goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of
namens een van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste
Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer of door de
Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curacao of Sint Maarten te kennen
worden gegeven uiterlijk op 24 februari 2019.
• Het Verdrag beoogt een bilateraal kader te scheppen waarbinnen nauwere
samenwerking gestalte kan krijgen en biedt de douanediensten van het
Koninkrijk de mogelijkheid om essentiële informatie uit te wisselen met de
douane van Thailand.
BuZa

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
10.

Agendapunt:

Uitvoering toezeggingen en motie trustsector

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 januari 2019
Uitvoering toezeggingen en motie trustsector - 34910-23
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 7 maart 2019 om 14.00 uur
De minister gaat in op zijn toezeggingen gedaan tijdens het plenaire debat over
de Wet toezicht trustkantoren 2018 op 4 juli 2018 en het debat over het verslag
van de parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies op 5
september 2018. Daarnaast gaat hij in op de uitvoering van de motie
Omtzigt/Van Weyenberg over onderzoek naar het verbieden van
domicilieverlening ingediend bij het debat over het verslag van de
parlementaire ondervragingscommissie (34 566, nr. 11).

Besluit:
Noot:

11.

Agendapunt:

Halfjaarlijkse rapportage rentederivaten AFM

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 31 januari 2019
Vierde voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële
Markten (AFM) - 31311-214
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 7 maart 2019 om 14.00 uur

Besluit:

12.

Noot:

Met deze brief biedt de minister de vierde voortgangsrapportage aan van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) over de uitvoering van het Uniform Herstel Kader (UHK) door de
banken. De vorige rapportage is behandeld in het algemeen overleg Financiële
markten op 7 november 2018.

Agendapunt:

Beantwoording van vragen van de commissie over de reactie op de
motie Omtzigt/Ronnes over een hypotheek met lagere maandlasten

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 januari 2019
Antwoorden op vragen commissie over de reactie op de motie van de leden
Omtzigt en Ronnes over een hypotheek met lagere maandlasten - 32847-467
Voor kennisgeving aangenomen.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van
Financiën
13.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over het wijzigingsprotocol van het
belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het
Koninkrijk Denemarken

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 23 januari 2019
Antwoorden op vragen commissie over het Protocol tot wijziging van het
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken
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; Kopenhagen, 9 mei 2018 - 35053-2
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

14.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de tussentijdse evaluatie van de
Wet uitwerking Autobrief II en parallelimport in relatie tot de BPM en
het TNO-onderzoek naar de WLTP-testmethode en de BPM

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 24 januari 2019
Antwoorden op vragen commissie over de tussentijdse evaluatie van de Wet
uitwerking Autobrief II en parallelimport in relatie tot de BPM en het TNOonderzoek naar de WLTP-testmethode en de BPM - 32800-48
Agenderen voor het algemeen overleg Autogerelateerde belastingen van 13
februari 2019.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Update over btw-dossiers en belastingheffing in de digitale economie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 28 januari 2019
Update over btw-dossiers en belastingheffing in de digitale economie - 34941-8
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van 7 februari
2019.
EU

Agendapunt:

Aanpak van knelpunten bij de import van gebruikte voertuigen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 31 januari 2019
Aanpak van knelpunten bij de import van gebruikte voertuigen - 32800-49
Agenderen voor het algemeen overleg over autogerelateerde belastingen van
woensdag 13 februari 2019.

Besluit:

16.

Besluit:

17.

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 3 oktober 2018
Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en
het Koninkrijk Denemarken 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; Kopenhagen, 9 mei 2018 - 35053-1
Voor kennisgeving aangenomen.
BuZa

Agendapunt:

Impactanalyse Brexit voor de Belastingdienst niet-Douane en
validatierapport EY

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 31 januari 2019
Impactanalyse Brexit voor de Belastingdienst niet-Douane en validatierapport
EY - 31066-452
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 21 februari 2019 om 14.00.

Besluit:
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18.

Volgcommissie(s):

EU

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Leijten over het bericht dat de
Belastingdienst duizenden risicovolle aangiften niet controleert

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 1 februari 2019
Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 29 januari 2019, over het bericht dat de Belastingdienst
duizenden risicovolle aangiften niet controleert - 31066-453
(Desgewenst) betrekken bij het nog niet geplande debat over het bericht dat de
Belastingdienst duizenden risicovolle aangiften niet controleert.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Invulling € 100 miljoen lastenverlichting mkb

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 1 februari 2019
Invulling € 100 miljoen lastenverlichting mkb - 35026-60
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

41.

Agendapunt:

Reactie op verzoek om een openbare technische briefing over het
rulingbeleid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 5 februari 2019
Reactie op verzoek commissie over een openbare technische briefing over het
rulingbeleid - 2019Z02042
Voor kennisgeving aangenomen.
De staatssecretaris meldt onder meer dat het minder voor de hand liggend lijkt
om de Belastingdienst, die belast is met de uitvoering van het huidige
rulingbeleid, voorafgaand aan het nog met de staatssecretaris te voeren
algemeen overleg Vernieuwd rulingbeleid te laten spreken in een technische
briefing over dat nog niet ingevoerde nieuwe beleid. De staatssecretaris biedt
aan om, indien na dat algemeen overleg behoefte bestaat aan een nadere
(openbare) technische toelichting op de uitvoering van zijn plannen, die
toelichting te organiseren.

Besluit:
Noot:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
20.

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
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
• 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
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

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
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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 Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 januari 2019
IOB Beleidsdoorlichting van ontwapening, wapenbeheersing, non-proliferatie
van massavernietigingswapens en exportcontrole van strategische goederen 33694-38
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: BuZa
• Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 7 februari 2019
• Voorstel: betrekken bij behandeling (nog te ontvangen) jaarrapportage
wapenexportbeleid 2018.
BuHa-OS

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

22.

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 - 30 januari 2019
Rapport 'Joint report on air qualitý', een gezamenlijk Engelstalig rapport van
zestien rekenkamers over het luchtkwaliteitsbeleid in de betreffende landen en
in de EU - 30175-327
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: IenW
• Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 6 februari 2019
• Voorstel: Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 7 maart
2019.
EU

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

23.

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 - 29 januari 2019
Aanbieding speciaal verslag "Europees Fonds voor strategische investeringen:
er zijn maatregelen nodig om het EFSI echt een succes te maken" van ERK 2019Z01800
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: EZK
• Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 6 februari 2019
• Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

Besluit:
Noot:

24.

Agendapunt:
Noot:

Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer
Besluit: Het volgende periodieke overleg met de Algemene Rekenkamer
voeren op woensdag 10 april 2019, 16.30 - 18.00 uur (bij de TK)
Besluit: Onder de leden deelname en onderwerpen inventariseren.
Noot: De commissie Financiën voert uit hoofde van haar verantwoordelijkheid
voor de rijksuitgaven periodiek - doorgaans twee keer per jaar - overleg met
het College van de Algemene Rekenkamer. De staf inventariseert mogelijke
agendapunten onder de deelnemende leden, waarna in overleg met de
Algemene Rekenkamer de agenda wordt vastgesteld. Het vorige overleg heeft
plaatsgevonden op 7 november 2018.
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25.

Agendapunt:

Stafnotitie - Inventariserend onderzoek ramingen door CPB

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 1 februari 2019
Stafnotitie - Inventariserend onderzoek ramingen door CPB - 2019Z01858
Akkoord gaan met het verzoeken aan het CPB om een inventariserend
onderzoek naar ramingen te doen conform het voorstel in de notitie. In het
kader van dit verzoek een toelichtend gesprek tussen (een vertegenwoordiging
van) de commissie en het CPB organiseren en de belangstelling hiervoor onder
de leden inventariseren.

Besluit:

Europa
26.

Agendapunt:

Stukken over voorbereiding Douane op de brexit

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 21 januari 2019
Beantwoording vragen commissie over het EY Rapport Voorbereiding Douane
Brexit - 31934-19
Desgewenst betrekken bij de voorbereiding op het werkbezoek aan de Douane
op vrijdag 8 februari 2019.
Bij het algemeen overleg over de brexit van de commissie Europese Zaken op
woensdag 23 januari 2019 hebben enkele leden (een deel van) deze stukken al
aan de orde gesteld.
EU

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 23 januari 2019
Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene
Rekenkamer “Brexit, voorbereiding op financiële en economische gevolgen, en
consequenties voor de Douane - 31934-21
Desgewenst betrekken bij de voorbereiding op het werkbezoek aan de Douane
op vrijdag 8 februari 2019.
Bij het algemeen overleg over de brexit van de commissie Europese Zaken op
woensdag 23 januari 2019 hebben enkele leden (een deel van) deze stukken al
aan de orde gesteld.
EU

Agendapunt:

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 4-5 (FIN) 2019

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 24 januari 2019
Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 4-5 (FIN) 2019 - 2019Z01108
Behandelvoorstellen in de noot volgen.

Besluit:
Noot:

27.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 21 januari 2019
Antwoorden op vragen commissie over het rapport van de Algemene
Rekenkamer “Brexit, voorbereiding op financiële en economische gevolgen, en
consequenties voor de Douane - 31934-20
Desgewenst betrekken bij de voorbereiding op het werkbezoek aan de Douane
op vrijdag 8 februari 2019.
Bij het algemeen overleg over de brexit van de commissie Europese Zaken op
woensdag 23 januari 2019 hebben enkele leden (een deel van) deze stukken al
aan de orde gesteld.
EU

Besluit:
Noot:

COM (2019) 8: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE
EUROPESE RAAD EN DE RAAD Naar een meer efficiënte en democratische besluitvorming
in het fiscale beleid van de EU
Behandelvoorstel: BNC-fiche als gebruikelijke agenderen voor een SO
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Noot: Via deze mededeling roept de Commissie de Raad en het Europese Parlement op
om een open debat te voeren over de besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid in
het fiscale beleid van de EU. Het onderwerp werd door de Kamer als prioritair
aangemerkt.
COM (2019) 6: Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD waarbij Frankrijk
overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 2003/96/EG wordt gemachtigd een verlaagd
belastingtarief toe te passen op loodvrije benzine die in de Corsicaanse departementen tot
verbruik wordt uitgeslagen om daar als motorbrandstof te worden gebruikt
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: Dit voorstel strekt ertoe Frankrijk te machtigen een verlaagd belastingtarief te
blijven toepassen op loodvrije benzine die in de Corsicaanse departementen tot verbruik
wordt uitgeslagen om daar als motorbrandstof te worden gebruikt, als gedeeltelijke
compensatie voor de extra kosten die het gevolg zijn van de afgelegen ligging van en de
moeilijke aanvoer naar het eiland.
COM (2019) 9: Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD waarbij Litouwen
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: Litouwen heeft de Commissie verzocht om een derogatie van artikel 193 van de
btw-richtlijn, teneinde de verleggingsregeling te kunnen toepassen op harde schijven.
Gelet op het positieve effect dat de maatregel kan hebben op de strijd tegen de door
Litouwen vastgestelde fraude, wordt voorgesteld de derogatie te verlenen voor een
beperkte periode.
COM (2019) 10: Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad waarbij Polen wordt
gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 226 van
Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de
toegevoegde waarde
Behandelvoorstel: De staatssecretaris om een reactie vragen.
Noot: Polen heeft een voorstel gedaan voor een alternatief systeem van inning van de
btw om btw-fraude aan te pakken. Dit mechanisme wijkt af van de informatie
verplichtingen van de btw-richtlijn. De Commissie heeft deze uitzondering voor Polen
toegewezen.
OR: Evaluation of the Consumer Credit Directive
Behandelvoorstel: kabinetsreactie op consultatie afwachten
Noot: De Europese Commissie opent een raadpleging over de richtlijn
consumentenkrediet als onderdeel van de regielere fitness check van richtlijnen. De
richtlijn consumentenkrediet bevat regels over zaken als kredietreclame,
informatieverstrekking en beoordeling kredietwaardigheid.
Indien gewenst kunt u meedoen aan de openbare raadpleging of het kabinet verzoeken
om de concept-kabinetsreactie naar de Kamer te sturen voordat de definitieve versie naar
de Europese Commissie wordt gestuurd.
COM (2019) 63: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD betreffende de internationale status van centrale banken en van overheidsorganen
voor het beheer van de overheidsschuld wat betreft effectenfinancieringstransacties
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen.
Noot: Inhoud: Dit verslag betreft een analyse van de gevolgen van brexit voor de
Verordening betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van
hergebruik (SFTR). De Europese Commissie concludeert dat ook na uittreding van het VK
de centrale bank en andere overheidsorganen van het VK die belast zijn met of betrokken
zijn bij het beheer van de overheidsschuld, voor bepaalde SFTR-vereisten ontheffing
dienen te worden verleend.
Behandeling: het verslag moet worden gezien in het kader van de voorbereidingen voor
de brexit. Het betreft een analyse, maar nog geen voorstel tot wijziging van de richtlijn en
kan hierdoor voor kennisgeving worden aangenomen. Desgewenst kunt u het bredere
onderwerp ‘voorbereidingen brexit voor regulering van de financiële sector’ betrekken bij
het volgende AO Eurogroep/Ecofin raad of de minister vragen om een reactie.
COM (2019) 62: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD over de internationale status van centrale banken en publieke entiteiten die
publieke schuld beheren met betrekking tot OTC-derivatentransacties
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: Dit verslag betreft een analyse van de gevolgen van brexit voor de regulering van
derivatenhandel. In het verslag concludeert de Europese Commissie dat artikel 1, lid 4,
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van EMIR (de regulering voor marktinfrastructuur) moet worden gewijzigd om de centrale
bank en andere overheidsorganen die belast zijn met of betrokken zijn bij het beheer van
de overheidsschuld van het Verenigd Koninkrijk vrij te stellen van het toepassingsgebied
van EMIR.
Voor de behandeling geldt hetzelfde argument als bij het voorstel COM(2019) 63.
COM (2019) 69: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD Ontheffing voor de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk ('Bank of England')
op grond van de verordening markten in financiële instrumenten (MiFIR)
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: Dit verslag bevat de uitkomsten van een studie naar de gevolgen van brexit voor
de verordening markten in financiële instrumenten (MiFIR). Op basis van de resultaten
van het onderzoek concludeert de Commissie dat het passend is de Bank of England,
overeenkomstig artikel 1, lid 9, MiFIR, ontheffing te verlenen voor MiFIR-vereisten inzake
pre- en posttransactionele transparantie.
Voor de behandeling geldt hetzelfde argument als bij het voorstel COM(2019) 63.
COM (2019) 68: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD Vrijstelling voor de Bank of England en het Debt Management Office van het
Verenigd Koninkrijk krachtens de verordening marktmisbruik (MAR)
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: Dit verslag bevat de uitkomsten van een studie naar de gevolgen van brexit voor
de verordening betreffende marktmisbruik (MAR). Op basis van de studie concludeert de
Europese Commissie dat het aangewezen is een vrijstelling van MAR-vereisten te
verlenen aan de centrale bank en de schuldbeheerbureaus van het Verenigd Koninkrijk,
met name de Bank of England en het Britse Debt Management Office, zodra het Verenigd
Koninkrijk een derdeland wordt.

Volgcommissie(s):

28.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de antwoorden op vragen
commissie over de nadere reactie op het AO Europese fiscale zaken van
7 juni 2018 over btw en pensioenen, en belastingheffing in de digitale
economie (Kamerstuk 21501-07-1549)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 25 januari 2019
Antwoorden op vragen commissie over het algemeen overleg inzake Europese
fiscale zaken van 7 juni 2018 over btw en pensioenen, en belastingheffing in de
digitale economie - 21501-07-1566
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 7 februari
2019.

Besluit:

29.

Agendapunt:

Verslag Europese Commissie over automatische uitwisseling van
inlichtingen op het gebied van directe belastingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 1 februari 2019
Verslag Europese Commissie over automatische uitwisseling van inlichtingen op
het gebied van directe belastingen - 21501-07-1567
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 7 februari
2019.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

30.

Voor de behandeling geldt hetzelfde argument als bij het voorstel COM(2019)
63.
EU

Agendapunt:

Afspraken over de invoering van de achtervang, de voortgang van
risicoreductie en het verdere proces omtrent de totstandkoming van de
gemeenschappelijke achtervang (backstop)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 februari 2019
Afspraken over de invoering van de achtervang, de voortgang van
risicoreductie en het verdere proces omtrent de totstandkoming van de
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Volgcommissie(s):

gemeenschappelijke achtervang (backstop) - 21501-07-1568
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 7 februari
2019.
EU

Agendapunt:

Nacalculatie Europese afdrachten 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 februari 2019
Nacalculatie Europese afdrachten 2018 - 21501-03-126
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de nog te ontvangen
Voorjaarsnota 2019.
De nacalculatie door de Europese Commissie leidt tot een naheffing van 318
miljoen euro en valt daarmee substantieel lager uit dan de 500 miljoen euro die
hiervoor bij Miljoenennota 2019 was gereserveerd.
EU

Besluit:

31.

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

32.

Agendapunt:

Stafnotitie - Prioritair EU-voorstel efficiëntere besluitvorming bij
belastingen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 1 februari 2019
Stafnotitie - Prioritair EU-voorstel “Naar meer efficiënte en democratische
besluitvorming in het fiscale beleid van de EU" - 2019Z01863
BNC-fiche afwachten.
Vooruitlopend op het BNC-fiche kunt u de mededeling betrekken bij het
AO Eurogroep/Ecofinraad van 7 februari 2019, aangezien het onderwerp op de
agenda van de Ecofinraad staat.
EU

Agendapunt:

Stafnotitie - Inzet bij Artikel 13 conferentie, Brussel 18 en 19 februari

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 1 februari 2019
Stafnotitie - Inzet bij Artikel 13 conferentie, Brussel 18 en 19 februari 2019Z01864
Vaststellen van de samenstelling van de delegatie en instemmen met de in de
stafnotitie weergegeven delegatie-inzet.
Op 18 februari 2019 zal het lid Slootweg (CDA) namens de commissie de
conferentie bijwonen.
EU

Agendapunt:

Verslag rapporteurs belastingheffing digitale economie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 1 februari 2019
Verslag rapporteurs belastingheffing digitale economie - 2019Z01875
Desgewenst betrekken bij het rondetafelgesprek over belastingheffing digitale
economie op woensdag 20 februari 2019.
Het verslag van de rapporteurs belastingheffing digitale economie Sneller (D66)
en Alkaya (SP) openbaar maken.
De rapporteurs belastingheffing digitale economie Sneller (D66) en Alkaya (SP)
brengen verslag uit van hun werkzaamheden. Zij stellen voor het verslag
opnebaar te maken.
EU

Agendapunt:

Werkbezoek Europese financiële instellingen Frankfurt

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 1 februari 2019
Stafnotitie Werkbezoek Europese financiële instellingen te Frankfurt 2019Z01904
1. Ingestemd met het afleggen van het werkbezoek (onder voorbehoud van

Besluit:
Noot:

33.

Besluit:
Noot:

34.

Besluit:
Besluit:
Noot:

35.

Besluit:
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Noot:

goedkeuring door het Presidium) en akkoord gegaan met het conceptprogramma; 2. Belangstelling voor deelname wordt schriftelijk
geïnventariseerd.
• De commissiestaf zal over de opzet en volgorde van de programmaonderdelen nader in contact treden met de instellingen in Frankfurt.
• Alternatieve tijdschema's voor de terugreis zullen worden verkend.

Overig
36.

Agendapunt:

Verzoek Eerlijke Bankwijzer tot aanbieding van een publicatie i.h.k.v.
haar 10-jarig bestaan

Zaak:

Brief derden - Eerlijke Bankwijzer te Den Haag - 28 januari 2019
Verzoek Eerlijke Bankwijzer tot aanbieding publicatie m.b.t. aanbevelingen over
verduurzaming van de financiële sector i.h.k.v. 10-jarig bestaan en tevens
verzoek om gesprek - 2019Z01543
Petitieaanbieding organiseren zodra de publicatie is verschenen. Het wordt aan
de individuele leden overgelaten om al dan niet in te gaan op het verzoek van
Eerlijke Bankwijzer om in gesprek te gaan.
• De Eerlijke Bankwijzer verzoekt de commissie om in maart of april een
publicatie in ontvangst te nemen en om met haar in gesprek te gaan over
haar aanbevelingen voor verduurzaming van de financiële sector.
• De Eerlijke Bankwijzer, waarin verschillende organisaties
samenwerken, was een van de genodigden voor het rondetafelgesprek op
12 december 2018 over de Stand van zaken financiële sector.

Besluit:

Noot:

39.

Agendapunt:

Verzoek ondernemingsraad van KLM tot aanbieding petitie 'Maak de
Nederlandse luchtvaart niet kapot' d.d. 12 februari 2019

Zaak:

Brief derden - Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM) te Schiphol - 4
februari 2019
Verzoek ondernemingsraad van KLM tot aanbieding petitie 'Maak de
Nederlandse luchtvaart niet kapot' d.d. 12 februari 2019 - 2019Z01963
Petitieaanbieding organiseren.
I&W

Besluit:
Volgcommissie(s):

40.

Agendapunt:

Noot:

Aanbod technische briefing Algemene Rekenkamer over
onderzoeksrapport Afdekking financiële risico's DNB-Rol van de
minister van Financiën
Besluit: De Algemene Rekenkamer verzoeken een technische briefing te geven
op dinsdag 19 februari 2019, 17.30-18.30 uur en onder de leden deelname en
onderwerpen inventariseren.

Rondvraag
Geen agendapunten
Besloten
37.

Agendapunt:

Jaarplanning Kennisagenda 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 1 februari 2019
Jaarplanning Kennisagenda 2019 - 2019Z01860
De commissie verzoekt de staf om, in overleg met de indieners van thema’s

Besluit:
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voor de kennisagenda 2019, de daarbij in overweging te nemen
activiteiten/instrumenten te benoemen. De uitwerking van de thema’s zal
worden geagendeerd voor de volgende procedurevergadering.

38.

Agendapunt:

Budget voor buitenlandse werkbezoeken

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 24
januari 2019
Voorstel van het lid Nijboer voor een werkbezoek van de commissie Financiën
aan Japan - 2019Z01220
1. Ingestemd met het voorstel van het lid Nijboer (PvdA) om een werkbezoek te
brengen aan Japan. 2. Ingestemd met het voorstel van het lid Slootweg (CDA)
om de commissiestaf te verzoeken een voorstel te doen voor een opzet van een
op een later dit jaar af te leggen werkbezoek aan Rome. 3. Mandaat verleend
aan de griffier om, langs de lijnen van het besprokene, het Presidium te
verzoeken om goedkeuring voor het afleggen van deze werkbezoeken en
instemming met het daartoe gedane voorstel voor bekostiging.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 1 februari 2019
Stafnotitie - Budget commissie Financiën voor buitenlandse werkbezoeken in
2019 - 2019Z01912
Betrokken bij de bespreking van het voorstel van het lid Nijboer (PvdA) voor
een werkbezoek aan Japan.

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2019A00259

12

