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Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 13
september 2017

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 6 juli 2017 wordt
vastgesteld.
Brievenlijst

2.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)
(Voortgang) wet- en regelgeving

3.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (btw-behandeling van
vouchers)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 5 juli 2017
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (btw-behandeling van
vouchers) - 34755
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 3 oktober 2017 te 14.00
uur.
• De beoogde datum van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is 1 januari
2019.
• Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is niet
openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 26,
vijfde lid, van de Wet op de Raad van State).

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:

Stafnotitie - griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 7 september 2017
Wetgevingsrapport - Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (btwbehandeling van vouchers) - 2017Z11623
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel 34755.

4.

Agendapunt:

Nota van wijziging Wet aanvullende maatregelen
accountantsorganisaties

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 18
augustus 2017
Nota van wijziging - 34677-8
Betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van
de begrotingen 2018

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 31 augustus 2017
Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën over de
behandeling van de ontwerpbegrotingen 2018 in de commissies - 2017Z11245
Begrotingsbehandeling volgens het gebruikelijke model: (1) schriftelijke
vragenronde (feitelijke vragen) over de Miljoenennota 2017 c.a. (2)
gezamenlijke plenaire behandeling van de stukken (Miljoenennota, MEV,
begroting Financiën/Nationale Schuld) tijdens de algemene financiële
beschouwingen (AFB); (3) verder geen inzet van andere instrumenten (zoals
begrotingsonderzoek, rapporteur, begrotingsoverleg, wetgevingsoverleg, e.d.).
Bovenstaand besluit is overeenkomstig de gebruikelijke wijze van behandeling
door de commissie Financiën c.q. de Kamer. Voor de inzet van andere
instrumenten is onvoldoende tijd beschikbaar.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op maandag 25
september te 14.00 uur.
De algemene financiële beschouwingen (AFB) i.c.m. de begrotingsbehandeling
Financiën zijn gepland in vergaderweek 40 (3, 4, 5 oktober). Uitgaande van die
planning wordt u voorgesteld de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke
vragen over de op Prinsjesdag te ontvangen stukken (Miljoenennota, MEV,
begroting Financiën/Nationale Schuld) vast te stellen op maandag 25
september 2017 te 14.00 uur. De minister van Financiën wordt verzocht zijn
antwoorden uiterlijk op vrijdag 29 september 2017 aan de Tweede Kamer toe
te sturen.
De commissiestaf stelt als te doen gebruikelijk een notitie op over de
Miljoenennota c.a.. De stafnotitie wordt u uiterlijk op vrijdag 22 september
2017 toegestuurd.
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering, waarin de commissie de
behandelwijze opnieuw zal bespreken en desgewenst herzien.

Besluit:

Noot:

Besluit:
Noot:

Besluit:

6.

Agendapunt:

Nota van wijziging wetsvoorstel (Wet implementatie richtlijn markten
voor financiële instrumenten 2014 (34583)

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 25
augustus 2017
Nota van wijziging - 34583-7
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:

7.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de
heffing van belastingen in verband met de implementatie van Richtlijn
(EU) 2016/2258 van de Raad van 6 december 2016 tot wijziging van
Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot antiwitwasinlichtingen
door belastingautoriteiten (PbEU 2016, L 342) (Wet implementatie EUrichtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 4 september 2017
Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van
belastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/2258 van
de Raad van 6 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat
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Besluit:
Noot:

8.

Agendapunt:

Goedkeuring van het op 15 juli 2015 te Addis Abeba tot stand gekomen
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zambia

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
E.D. Wiebes - 7 september 2017
Nota naar aanleiding van het verslag - 34503-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):

9.

betreft toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten (PbEU
2016, L 342) (Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot
antiwitwasinlichtingen) - 34771
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 26 september 2017 te
14.00.
• Met dit wetsvoorstel wordt Richtlijn (EU) 2016/2258 geïmplementeerd.
• Als gevolg van dit wetsvoorstel krijgt de Belastingdienst (desgevraagd)
volledige toegang tot antiwitwasinlichtingen om te kunnen controleren of de
door de financiële instellingen aangeleverde CRS-gegevens (Common
Reporting Standard) correct en volledig zijn.
• De Raad van State heeft blanco advies uitgebracht.
• Deze wet treedt conform de verplichting in de richtlijn in werking met
ingang van 1 januari 2018.
• Gezien de korte termijn waarop deze wet in werking treedt ligt het voor
hand om bij de verdere behandeling van dit wetsvoorstel aan te sluiten bij
de behandeling van het pakket Belastingplan 2018.

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 21 juni 2016
Goedkeuring van het op 15 juli 2015 te Addis Abeba tot stand gekomen
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zambia tot het
vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van
belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 113 en
Trb. 2016, 47) - 34503
Aan de Kamer voorstellen deze zaak af te voeren van de lijst van controversiële
onderwerpen en mits de Kamer daarmee instemt het wetsvoorstel aanmelden
voor plenaire behandeling.
• Dit wetsvoorstel is op voorstel van de commissie Financiën controversieel
verklaard.
• Dit betekent dat de verdere behandeling van het wetsvoorstel zal
plaatsvinden na het aantreden van een nieuw kabinet.
• Hierbij is van belang dat Zambia het belastingverdrag al heeft goedgekeurd
en dat het belastingverdrag, na goedkeuring door Nederland, per 1 januari
2018 in werking kan treden.
BuZa

Agendapunt:

34492 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Goedkeuring van
het op 22 juli 2015 te Nairobi tot stand gekomen Verdrag tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia tot het vermijden
van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting
met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 114 en
Trb. 2016, 58)

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
E.D. Wiebes - 7 september 2017
Nota naar aanleiding van het verslag - 34492-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 8 juni 2016
Goedkeuring van het op 22 juli 2015 te Nairobi tot stand gekomen Verdrag
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia tot het vermijden
van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met
betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 114 en Trb. 2016, 58)
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Volgcommissie(s):

- 34492
Aanhouden tot het Belastingverdrag door Kenia is goedgekeurd en daarna
opnieuw agenderen.
• Dit wetsvoorstel is op voorstel van de commissie Financiën controversieel
verklaard.
• Hiervoor geldt grotendeels hetzelfde als voor het belastingverdrag met
Zambia. Dit verdrag is op dit moment echter nog niet door Kenia
goedgekeurd.
BuZa

Agendapunt:

Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 4
september 2017
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening
gezondheidszorg, de Pensioenwet en de Wet verplichte
beroepspensioenregeling ter implementatie van de richtlijn nr. 2016/97/EU van
het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende
verzekeringsdistributie (herschikking) (PbEU 2016, L 26) (Wet implementatie
richtlijn verzekeringsdistributie) - 34770
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 5 oktober 2017 te
14.00 uur.
In artikel 42 van de richtlijn verzekeringsdistributie wordt bepaald dat deze op
23 februari 2018 moet zijn geïmplementeerd in nationale wetgeving. Hiervoor is
tevens aanpassing van enkele besluiten noodzakelijk, waarvoor advies van de
Afdeling wordt vereist. Met het voorgestelde tijdspad kan de behandeling in de
Kamer in november worden afgerond.

Besluit:
Noot:

10.

Besluit:
Noot:

11.

Agendapunt:

Wet transparant toezicht financiële markten

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 4
september 2017
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht
accountantsorganisaties in verband met het vergroten van de transparantie van
het toezicht op financiële markten (Wet transparant toezicht financiële
markten) - 34769
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 12 oktober 2017 te
14.00 uur.

Besluit:

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

Agendapunt:

Informatie over de consultatie naar de effectiviteit en gewenste mate
van bescherming voor zzp-ers en mkb-ers bij financiële diensten en
producten (zgn. kleinzakelijke klanten)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 12 april
2017
Informatie over de consultatie naar de effectiviteit en gewenste mate van
bescherming voor zzp-ers en mkb-ers bij financiële diensten en producten (zgn.
kleinzakelijke klanten) - 31311-183
Aanhouden tot de publicatie van de aangekondigde gedragscode van de NVB.
• In de procedurevergadering van 10 mei 2017 is besloten deze brief aan te
houden tot de eerste procedurevergadering na het zomerreces.
• Uit de consultatie komt naar voren dat een effectievere bescherming van
kleinzakelijke klanten wenselijk is. Mede gegeven het beeld dat naar voren
is gekomen uit de consultatie, wil de minister in eerste instantie inzetten op
verbetering van de bescherming van kleinzakelijke klanten door middel van
zelfregulering. Hierbij gaat het concreet om (i) het stimuleren van het
initiatief van de NVB een afdwingbare gedragscode t.b.v. kredietverlening

Besluit:
Noot:

4

aan kleinzakelijke klanten op te stellen; en (ii) het oproepen van banken en
verzekeraars in overleg met ondernemersvertegenwoordigers de
mogelijkheid voor toegang tot alternatieve geschillenbeslechting naar kleine
ondernemers uit te breiden (à la Kifid) c.q. te onderzoeken. De minister
roept de banken op de belangrijkste problemen die in de consultatie naar
voren zijn gekomen in deze gedragscode te adresseren. Daarnaast roept hij
banken en verzekeraars op in overleg met ondernemersvertegenwoordigers
de mogelijkheid voor uitbreiding van toegang tot alternatieve
geschillenbeslechting naar kleine ondernemers te onderzoeken. Mocht uit
signalen of de evaluatie blijken dat deze maatregelen onvoldoende effectief
zijn, dan zal de minister bezien of aanvullende maatregelen nodig zijn.

13.

Volgcommissie(s):

EZ

Agendapunt:

Schriftelijk overleg EU-actieplan "Consumer Financial Services" en
verslag "Versnellen Kapitaalmarktunie"

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 2 mei
2017
Kabinetsreactie op het Actieplan van de Europese Commissie "Consumer
Financial Services" en op het Verslag van de Europese Commissie over
"Versnellen Kapitaalmarktunie" - 22112-2341
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

14.

Agendapunt:

Besluit over omvangscriterium voor toekenning organisaties van
openbaar belang (oob)-status aan toegelaten instellingen (niet
aanmerken van kleine woningcorporaties als oob)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 4 juli
2017
Besluit over omvangscriterium voor toekenning organisaties van openbaar
belang (oob)-status aan toegelaten instellingen - 33977-17
Voor kennisgeving aannemen.
Deze brief gaat over het niet aanmerken van kleine woningcorporaties als oob.
De minister concudeert dat het verhogen van de voorgenomen grens van 1.500
naar 2.500 verhuureenheden niet bezwaarlijk is en dat dit beter aansluit bij de
grens in reeds bestaande regelgeving en bij het gevoerd debat in de Tweede
Kamer met bijbehorende motie. In een nieuw ontwerp van het besluit, dat na
het reces aan de Eerste en Tweede Kamer zal worden voorgehangen, zal
daarom een grens worden gehanteerd van 2.500 verhuureenheden.
WR

Agendapunt:

Standpunt AFM en DNB inzake betalen tipgeld

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 7 juli
2017
Standpunt AFM en DNB inzake betalen tipgeld - 32545-70
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
DNB en de AFM hebben onderzocht of het wenselijk is over te gaan tot het
uitkeren van tipgeld voor meldingen. Daarbij hebben DNB en de AFM het
huidige instrumentarium ten aanzien van meldingen van misstanden beoordeeld
en gekeken naar het beleid van het Nederlandse OM en de Belastingsdienst.

Besluit:
Noot:

15.

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 10 juli
2017
Antwoorden op vragen van de commissie over de Kabinetsreactie op het
Actieplan van de Europese Commissie "Consumer Financial Services" en op het
Verslag van de Europese Commissie over "Versnellen Kapitaalmarktunie" 22112-2368
Aanmelden voor plenaire behandeling (vso).

Besluit:
Noot:
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Tevens hebben DNB en de AFM de standpuntbepaling inzake tipgeld van de
overige EU-lidstaten, alsmede de Verenigde Staten en Canada bij het onderzoek
betrokken. Naar aanleiding van dit onderzoek concluderen DNB en de AFM dat
het huidige instrumentarium, dat mede zijn grondslag vindt in de Wet Huis voor
Klokkenluiders, het Meldpunt Misstanden van DNB, het Meldpunt financiële
Markten van de AFM, en de AFM Klokkenluidersregeling bij Marktmisbruik
voldoende gelegenheid en waarborgen biedt aan tipgevers misstanden op een
ordentelijke en veilige manier te kunnen melden. DNB en de AFM zijn van
oordeel dat het instellen van een tipgeldregeling ten behoeve van melders van
misstanden in de financiële sector niet wenselijk is. DNB en de AFM zijn
voorstander van de moreel ervaren plicht van marktpartijen toezichthouders te
attenderen op misstanden. Dit hoort geen financieel motief te zijn. DNB en de
AFM zullen derhalve niet overgaan op toekenning van tipgeld.
16.

Agendapunt:

Financiering coöperaties met een maatschappelijk doel

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 12 juli
2017
Financiering coöperaties met een maatschappelijk doel - 32545-71
Voor kennisgeving aangenomen..
De minister concludeert in deze brief dat knelpunten waar coöperaties met een
maatschappelijk doel tegenaan lopen verschillen van sector tot sector.
Zorgcoöperaties hebben vaak te maken met niet sluitende business cases,
terwijl de financiering van wooncoöperaties wordt bemoeilijkt door de
nieuwheid van het concept. Jonge energiecoöperaties ervaren juist knelpunten
in de planontwikkelingsfase. Op sectoraal niveau wordt er daarom samen met
de betrokken stakeholders, zoals brancheorganisaties, gekeken naar hoe
knelpunten in de financiering kunnen worden aangepakt. Verder is gebleken dat
de Wft knellend kan zijn voor met name coöperaties met weinig juridische
kennis. Dit komt onder andere door onbekendheid met de Wft. De minister
heeft dit onder de aandacht gebracht van de toezichthouders. Ook heeft hij
ODE Decentraal in contact gebracht met de toezichthouders, zodat er actief
gezocht kan worden naar oplossingen binnen de ruimte die de Wft biedt.
WR

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

17.

Agendapunt:

Schriftelijk overleg over de verslagen voor de beoordeling van de
doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van de
zelfstandige bestuursorganen DNB en de AFM

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 30 maart
2017
Verslagen voor de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van
het functioneren van de zelfstandige bestuursorganen De Nederlandsche Bank
(DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) - 25268-143
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Zaak:

18.

Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 17 juli
2017
Antwoorden op vragen commissie over de verslagen voor de beoordeling van
de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van de zelfstandige
bestuursorganen De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële
Markten (AFM) - 25268-145
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Claw back bepaling variabele beloning

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 19 juli
2017
Claw back bepaling variabele beloning - 28165-271
Aanhouden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw

Besluit:
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Volgcommissie(s):

kabinet
• Met deze brief komt de minister van Financiën tegemoet aan zijn
toezegging te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn te zorgen dat een
variabele beloning kan worden teruggevorderd.
• Op basis van de claw back-regeling in het Burgerlijk Wetboek kan een
variable beloning worden teruggevorderd als sprake is van onjuiste
informatie over het bereiken van de aan de bonus ten grondslag liggende
doelen. In gevallen van fraude, ernstige misdraging of nalatigheid, kan
alleen worden teruggevorderd indien dit in verband staat met deze doelen.
• Indien een bonus is toegezegd maar nog niet is uitgekeerd kan deze
worden aangepast als uitkering naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (bijvoorbeeld bij fraude, ernstige
misdraging of nalatigheid).
• De minister geeft aan dat het denkbaar is ook aan de claw back-regeling
met betrekking tot reeds uitgekeerde bonussen dit principe van redelijkheid
en billijkheid toe te voegen. De beslissing hierover wordt overgelaten aan
het nieuwe kabinet.
V&J

Agendapunt:

Nieuwe strategische samenwerking Air France- KLM

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 28 juli
2017
Nieuwe strategische samenwerking Air France- KLM - 31936-392
Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk
overleg vaststellen op donderdag 28 september 2017 te 14.00 uur.
Met deze brief informeert de minister van Financiën de Kamer over de nieuwe
strategische samenwerking van Air France-KLM. De minister is hierover, hoewel
de Nederlandse staat geen aandeelhouder is in Air France-KLM, door Air FranceKLM geïnformeerd. Op basis van de huidige informatie is hij positief over de
plannen.
I&M, EZ

Noot:

19.

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Reactie op AFM-rapport “Kwaliteit OOB-accountantsorganisaties
onderzocht – Uitkomsten van onderzoeken naar de implementatie en
borging van verandertrajecten bij de OOB-accountantsorganisaties en
de kwaliteit van wettelijke controles bij de Big 4accountantsorganisaties”

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 18
augustus 2017
Reactie op AFM-rapport “Kwaliteit OOB-accountantsorganisaties onderzocht –
Uitkomsten van onderzoeken naar de implementatie en borging van
verandertrajecten bij de OOB-accountantsorganisaties en de kwaliteit van
wettelijke controles bij de Big 4-accountantsorganisaties” - 34677-7
Reeds betrokken bij de plenaire behandeling van wetsvoorstel Wet aanvullende
maatregelen accountantsorganisaties (34677).
De plenaire behandeling van het wetsvoorstel heeft plaatsgevonden op 6
september 2017.

Besluit:
Noot:

21.

Agendapunt:

Voortgang evaluatie Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 18 juli
2017
Voortgang evaluatie Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen - 33964-44
Voor kennisgeving aangenomen.
De minister geeft te kennen de evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële
ondernemingen (Wbfo) in twee delen aan de Kamer te zenden. Het eerste
deel volgt 1 december 2017 en het tweede deel, bestaand uit een extern
onderzoek naar de effecten van het beloningsbeleid, in het eerste kwartaal van

Besluit:
Noot:

7

2018. De minister had de evaluatie voorheen aangekondigd voor 1 december
2017 (Kamerstuk 33964, nr. 43).
22.

Agendapunt:

Start juridische procedure over uitleg van International Swaps and
Derivatives Association (ISDA)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 24
augustus 2017
Start juridische procedure over uitleg van International Swaps and Derivatives
Association (ISDA) - 2017Z11066
Voor kennisgeving aangenomen.
Met deze brief informeert de minister de Kamer dat de Nederlandse staat een
juridische procedure tegen Deutsche Bank AG (DB) is gestart
teneinde duidelijkheid te verkrijgen over de uitleg van het International Swaps
and Derivatives Association (ISDA) contract. Tussen DB en de Nederlandse
staat bestaat, als gevolg van een verschil in interpretatie van de ISDA, verschil
van mening over de negatieve rentevergoeding als onderpand dat DB in
contanten stort bij de Nederlandse staat. De minister zal de Kamer over de
uitkomsten van deze procedure te zijner tijd informeren.

Besluit:
Noot:

23.

Agendapunt:

Rapport van de commissie onderzoek sanering Thermphos

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 23
augustus 2017
Rapport van de commissie onderzoek sanering Thermphos - 29826-90
De commissie voor Economische Zaken verzoeken de behandeling over te
nemen.
• Deze brief betreft het eindrapport van de commissie onderzoek sanering
Thermphos. Het kabinet heeft 30 juni 2017 deze comissie verzocht de
technische en financiële situatie rond de sanering te onderzoeken. De
kabinetsreactie volgt op een later moment.
• Het eindrapport constateert dat de sanering, naast de technische
complexiteit daarvan, in budget en tijd is uitgelopen vanwege een
combinatie van ontoereikende financiën, een onpraktische aanpak,
juridisering van de verhoudingen en onduidelijkheid rond vergunningen. De
huidige situatie wordt gekenmerkt door een patstelling.
De voornaamste aanbevelingen zijn:
• Verdelen van 82,9 miljoen euro aan vooralsnog ongedekte geraamde
kosten over Provincie Zeeland, Zeeland Seaports en het Rijk.
• Aanpassen van wet- en regelgeving voor Besluit risico zware ongevallen
(BRZO)-bedrijven en faillissementswetgeving.
• Aanpassen van de inrichting van het toezicht op BRZO-bedrijven en
grote chemische bedrijven.
• Het overleg met het kabinet over de situatie rond Thermphos heeft
vooralsnog voornamelijk plaatsgevonden met de commissies voor
Economische Zaken en Infractuur en Milieu in relatie tot het industriebeleid
en de externe veiligheid.
BiZa, I&M

Agendapunt:

Voortgang NS maatregelen governance, risk en compliance

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 25
augustus 2017
Voortgang NS maatregelen Governance, Risk en Compliance - 28165-273
Agenderen voor het algemeen overleg staatsdeelnemingen na het kerstreces
(zie agendapunt 26).
In deze brief staat de voortgang beschreven van governance, risk en
compliance maatregelen bij NS. Deze maatregelen zijn genomen naar
aanleiding van een onderzoeksrapport dat de minister van Financiën 15 januari
2016 aan de Kamer heeft gezonden (Kamerstuk 28165, nr. 230). De minister

Besluit:
Noot:

24.

Besluit:
Noot:

8

Volgcommissie(s):

25.

Agendapunt:

Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) 21-23
juni 2017

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 25
augustus 2017
Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF)
van 21 tot en met 23 juni 2017 - 2017Z11106
Voor kennisgeving aangenomen.
V&J

Agendapunt:

Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 7
september 2017
Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2016 - 28165-274
Agenderen voor een algemeen overleg in de eerste weken na het kerstreces
met de minister en staatssecretaris van Financiën
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag
23 november 2017 te 14.00 uur.

Besluit:

26.

Besluit:
Besluit:

27.

heeft 23 januari 2017 een eerste voortgangsbrief gestuurd (Kamerstuk 28165,
nr. 263) ten behoeve van het jaarlijkse algemeen overleg staatsdeelnemingen.
I&M

Agendapunt:

Actualisatie planningsbrief voor 2017 ministerie van Financiën

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 8
september 2017
Planningsbrief najaar 2017 - 34550-IX-29
De gewenste aanpassingen van het jaarplan voor 2017 schriftelijk
inventariseren in de commissie en ter besluitvorming agenderen voor de
volgende procedurevergadering.
• De commissie heeft de minister op 21 december 2016 gevraagd om een
planning van aan de Kamer te zenden stukken in 2017. Mede op basis van
de ontvangen planningsbrief (Kamerstuk 34 550-IX, nr. 15) heeft de
commissie een jaarplan voor 2017 opgesteld (2017D05752). In het
jaarplan selecteert de commissie enkele thema's waarop zij
haar informatiepositie wil versterken, bijvoorbeeld door het organiseren van
deskundigenbijeenkomsten.
• De commissie heeft de minister op 10 juli 2017 gevraagd om de
voorliggende actualisatie van de planningsbrief voor 2017. Naar aanleiding
hiervan kan de commissie desgewenst het jaarplan voor 2017 aanpassen.
In de actualisatie zijn enkele stukken opgeschoven in de tijd. Tevens
zijn enkele stukken nieuw opgenomen:
• Wet uitvoering verordening financiële benchmarks
• Wet implementatie verordening Securities Financing Transactions
Regulation (SFTR)
• Brief inzake Sovereign Debt Restructuring Mechanism (SDRM)
• Plan van aanpak beleidsdoorlichting artikel 12 (kasbeheer)
• Douaneverdragen Angola, Costa Rica en Wit-Rusland
• Toepasbaarheid koepelvrijstelling voor de omzetbelasting
• Herijking Investeringsagenda Belastingdienst
• Handhavingsbrief Belastingdienst
• Onderzoeksrapporten Belastingdienst: Gegevensgebruik
D&A/broedkamer en voorlopers/het Handboek Beveiliging
Belastingdienst (HBB)en aanbestedingprocedure ten behoeve van de
broedkamer
• Brief inzake focusonderwerpen Jaarverslagen 2017
• Brief inzake EU-begroting 2018
• Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek

Besluit:

Noot:

9

•
•

Besluit:
Besluit:

Beleidsmonitor witwassen
Ex ante analyse naar de economische veiligheid van de NL betaal- en
effecteninfrastructuur
• Het Agentschap (DSTA) Outlook 2018, inclusief financieringsplan
staatsschuld
• Appreciatie reflectiepaper toekomst EMU
• De commissie ontvangt voorts naar verwachting voor het kerstreces een
planningsbrief voor 2018 ten behoeve van het jaarplan voor 2018.
De minister verzoeken om de kabinetsappreciatie van het reflectiepaper over de
toekomst van de EMU uiterlijk 1 november naar de Kamer te zenden.
De staatssecretaris van Financiën verzoeken voor donderdag 28 september
2017 ten aanzien van de herijking Investeringsagenda Belastingdienst en de
onderzoeksrapporten Belastingdienst Gegevensgebruik D&A/broedkamer en
voorlopers/Handboek Beveiliging Belastingdienst (HBB) en de
aanbestedingsprocedure ten behoeve van de broedkamer de relevante
informatie naar de kamer te sturen.

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van
Financiën
28.

Agendapunt:

Toestemming deelname Belastingdienst aan deskundigenbijeenkomst
Data & Analytics

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 3 juli 2017
Toestemming deelname vertegenwoordigers Belastingdienst aan het
rondetafelgesprek over Data & Analytics - 2017Z09643
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

29.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Grashoff over stadsverwarmingen
die omschakelen naar hernieuwbare energie (Kamerstuk 34552-67)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 4 juli 2017
Uitvoering van de motie van het lid Grashoff over stadsverwarmingen die
omschakelen naar hernieuwbare energie (Kamerstuk 34552-67) - 34552-86
Desgewenst betrekken bij de behandeling van het - nog te ontvangen Belastingplan 2018.
De staatssecretaris van Financiën is voornemens uitvoering aan de motie van
het lid Grashoff te geven met een voorstel de stadsverwarmingsregeling uit te
breiden naar installaties voor stadsverwarming die grotendeels gebruik maken
van aardwarmte of vaste of vloeibare biomassa, al dan niet in combinatie met
restwarmte. De budgettaire derving als gevolg van de uitbreiding van de
stadsverwarmingsregeling (geraamd op 3 miljoen euro per jaar) zal in het
voorstel worden gedekt uit een verhoging van het tarief in de eerste schijf op
aardgas. De benodigde wetswijziging voor de uitbreiding van de
stadsverwarmingsregeling wordt opgenomen in het Belastingplan 2018.
EZ

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

30.

Agendapunt:

Reactie op motie van de leden Groot en Omtzigt over ondernemers
alsnog compenseren voor fiscale nadelen (Kamerstuk 31066-346)
(Bbz-problematiek)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 4 juli 2017
Reactie op motie van de leden Groot en Omtzigt over ondernemers alsnog
compenseren voor fiscale nadelen (Kamerstuk 31066-346) - 31066-370
De staatssecretaris voor Financiën verzoeken de Kamer binnen twee weken een
brief te sturen, waarin hij aangeeft hoe hij alsnog uitvoering zal geven aan de
motie van de leden Groot en Omtzigt.
In deze brief gaat de staatssecretaris in op de motie waarin wordt gevraagd de
juridische mogelijkheden te onderzoeken om het mogelijk te maken dat
gedupeerden een aanvraag kunnen indienen om alsnog gecompenseerd te

Besluit:

Noot:

10

Volgcommissie(s):

31.

Agendapunt:

Schriftelijk overleg over rapport onderzoek uitgaven voor specifieke
zorgkosten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 5 juli 2017
Antwoorden op vragen commissie over het rapport onderzoek uitgaven voor
specifieke zorgkosten - 34550-IX-27
Aanhouden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw
kabinet.
• De staatssecretaris schrijft in zijn antwoorden o.a. dat de verkenning naar
een alternatieve regeling voor specifieke zorgkosten inmiddels is gestart.
Aangezien het een complexe materie betreft is de verwachting dat deze
verkenning niet eerder dan in het najaar van 2017 kan worden afgerond.
De Kamer zal door een nieuw kabinet geïnformeerd worden over de
uitkomsten.
• In de extra procedurevergadering van 29 maart 2017 is geen besluit
genomen over het al dan niet controversieel verklaren van deze zaak, maar
eerst de antwoorden in het kader van het schriftelijk overleg af te wachten.
VWS

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

32.

Uitvoering van de motie van de leden Omtzigt en Leijten over geen
rulings afgeven aan personen en rechtspersonen die op een sanctielijst
staan (Kamerstuk 25087-163)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 5 juli 2017
Uitvoering van de motie van de leden Omtzigt en Leijten over geen rulings
afgeven aan personen en rechtspersonen die op een sanctielijst staan
(Kamerstuk 25087-163) - 25087-175
Agenderen voor het eerstvolgende algemeen overleg waarbij dit onderwerp aan
de orde kan worden gesteld.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage implementatie aanbevelingen van de Commissie
onderzoek Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 6 juli 2017
Voortgangsrapportage implementatie aanbevelingen van de Commissie
onderzoek Belastingdienst - 31066-374
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de - nog te ontvangen - herijking
van de Investeringsagenda.

Besluit:

34.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 september
2016
Rapport onderzoek uitgaven voor specifieke zorgkosten - 34550-IX-4
Aanhouden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw
kabinet.
In de extra procedurevergadering van 29 maart 2017 is geen besluit genomen
over het al dan niet controversieel verklaren van deze zaak, maar eerst de
antwoorden in het kader van het schriftelijk overleg af te wachten.
VWS

Agendapunt:

Besluit:

33.

worden voor de fiscale nadelen als gevolg van het papieren inkomen voor de
jaren 2014, 2015 en 2016. Gezien het ontbreken van de financiële dekking op
dit moment, de benodigde wetswijziging en de demissionaire status van het
kabinet, stelt de staatssecretaris voor de besluitvorming in deze kwestie aan
het nieuwe kabinet te laten.
SZW

Agendapunt:

Voortgang Investeringsagenda en BIT-advies

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 7 juli 2017
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Besluit:
Noot:

35.

Agendapunt:

Internetconsultatie en technische briefing richtlijn ter bestrijding van
belastingontwijkingspraktijken (ATAD1)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 juli 2017
Internetconsultatie en technische briefing richtlijn ter bestrijding van
belastingontwijkingspraktijken (ATAD1) - 25087-179
Aanhouden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw
kabinet.
• Internetconsulatie:
https://www.internetconsultatie.nl/consultatiedocumentatad1.
• Gehanteerde werkhypothese
Met het oog op de demissionaire status van het kabinet en de lopende
onderhandelingen over een nieuwe regeerakkoord is in dit
conceptwetsvoorstel het implementeren van de minimumnorm als
uitgangspunt genomen. Op deze wijze is ruimte voor een nieuw kabinet
standpunten in te nemen over de expliciete keuzes die ATAD1 biedt en
verder te gaan dan de minimumnorm. Daar waar strikte implementatie van
de minimumnorm echter leidt tot een onevenredige toename van de
uitvoeringskosten is er in het conceptwetsvoorstel wel voor gekozen verder
te gaan dan de minimumnorm.
• Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel het eerste kwartaal van 2018 aan
de Kamer wordt aangeboden.
• Vanwege de technische aard van het wetsvoorstel biedt de
staatssecretaris in het derde kwartaal van 2017 de mogelijkheid van een
technische briefing aan. Hierin kan worden ingegaan op de achtergrond en
hoofdlijnen van het conceptwetsvoorstel en de gehanteerde werkhypothese.
Technische briefing honoreren.

Agendapunt:

Tijdstip afschaffen inkeerregeling

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 juli 2017
Tijdstip afschaffen inkeerregeling - 31066-372
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het - nog te ontvangen Belastingplan 2018.
De staatssecretaris is voornemens het voorstel tot afschaffing van de
inkeerregeling op te nemen in het pakket Belastingplan 2018. De afschaffing
kan dan geschieden met ingang van 1 januari 2018. Dit houdt in dat met
ingang van 1 januari 2018 geen beperkte termijn meer zal gelden waarbinnen
volledige boetematiging plaatsvindt. Opneming in het pakket Belastingplan
2018 betekent verder dat deze maatregel – anders dan eerder aangegeven –
niet zal worden gepubliceerd ter internetconsultatie.

Besluit:
Noot:

36.

Besluit:
Noot:

37.

Voortgang Investeringsagenda en BIT-advies - 31066-375
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de - nog te ontvangen - herijking
van de Investeringsagenda.
• In deze brief staat de staatssecretaris nog kort stil bij enkele aanbevelingen
van de Commissie Onderzoek Belastingdienst en informeert hij de
Kamer over de voortgang van de herijking van de Investeringsagenda. Ook
geeft hij zijn reactie op de adviezen van het Bureau ICT-toetsing (BIT).
• De herijking van de Investeringsagenda wordt naar verwachting uiterlijk op
Prinsjesdag aan de Kamer aangeboden. Dan ontvangt de Kamer ook het
gevraagde inzicht in de uitgaven voor de Investeringsagenda.

Agendapunt:

Schriftelijk overleg over toezeggingen gedaan tijdens het algemeen
overleg FATCA van 20 december 2016

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 juli 2017
Antwoorden op vragen commissie inzake toezeggingen gedaan tijdens het
algemeen overleg FATCA van 20 december 2016 - 34371-(R2066)-12
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Besluit:
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Zaak:

Besluit:

38.

Agendapunt:

Afschrift reactie op de brief van Sociaal Werk Nederland over recente
uitspraken van de Raad van State over de gevolgen voor toeslagen van
het meetellen van inkomen van de vertrekkende partner of
medebewoner

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 juli 2017
Afschrift reactie op de brief van Sociaal Werk Nederland over recente
uitspraken van de Raad van State over de gevolgen voor toeslagen van het
meetellen van inkomen van de vertrekkende partner of medebewoner 2017Z10364
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het - nog te ontvangen Belastingplan 2018.
De brief van Sociaal Werk van 17 februari 2017 gaat over de uitspraken van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) met betrekking
tot het na beëindiging van partnerschap of medebewonerschap meetellen van
gestegen inkomen van de vertrokken partner of medebewoner voor het recht
op toeslagen over de periode van partnerschap of medebewonerschap. De
AbRvS oordeelde dat deze handelwijze strijdigheid oplevert met het
discriminatieverbod van artikel 26 IVBPR. In zijn brief aan Sociaal Werk
Nederland stelt de staatssecretaris dat hij met hen van mening is dat voor deze
situaties een structurele oplossing moet komen. Het voornemen van de
staatssecretaris is voor dat doel een voorziening in de Algemene wet
inkomensafhankelijke regelingen (Awir) op te nemen en daartoe op Prinsjesdag
een wijzigingsvoorstel in te dienen bij de Tweede Kamer als onderdeel van het
pakket Belastingplan 2018.

Besluit:
Noot:

39.

Agendapunt:

Schriftelijk overleg over het verzoek van de heer H. om aandacht voor
Belastingdienst die, de schade uitspraak Hoge Raad over vermindering
afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (Wva),
probeert te beperken

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 18 juli 2017
Antwoorden op vragen commissie over het verzoek van de heer H. om
aandacht voor Belastingdienst die, de schade uitspraak Hoge Raad over
vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
(Wva), probeert te beperken - 31066-373
Voor kennisgeving aangenomen.
OCW

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

40.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 april 2017
Toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 20 december
2016 - 34371-(R2066)-11
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 23 november
2016
Verzoek van de heer H. om aandacht voor Belastingdienst die, de schade
uitspraak Hoge Raad over vermindering afdracht loonbelasting en premie voor
de volksverzekeringen (Wva), probeert te beperken - 2016Z21929
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Onderzoeksrapport “Evaluatie effecten administratieve lasten bedrijven
Wet uniformering loonbegrip”

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 18 juli 2017
Onderzoeksrapport “Evaluatie effecten administratieve lasten bedrijven Wet
uniformering loonbegrip” - 33682-16
Aanhouden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw
kabinet

Besluit:
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Noot:

Volgcommissie(s):

41.

Richtlijnvoorstel uitwisseling inlichtingen op belastinggebied over
grensoverschrijdende constructies COM (2017) 335

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 23 augustus 2017
Reactie op verzoek commissie om het BNC fiche over het richtlijnvoorstel van
de Europese Commissie over uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied
over grensoverschrijdende constructies COM (2017) 335 naar de Kamer te
sturen - 22112-2379
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Volgcommissie(s):

Agendapunt:

Schriftelijk overleg over de aanpak van btw-(carrousel)fraude met
telecommunicatiediensten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 4 september 2017
Antwoorden op vragen commissie over de aanpak van btw-(carrousel)fraude
met telecommunicatiediensten - 31066-376
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 mei 2017
Aanpak btw-(carrousel)fraude met telecommunicatiediensten - 31066-359
Voor kennisgeving aangenomen.
V&J

Agendapunt:

Interactie met belastingplichtigen, toeslagen en overige onderwerpen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 6 september 2017
Interactie met belastingplichtigen, toeslagen en overige onderwerpen - 31066377
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de - nog te ontvangen halfjaarlijkse rapportage van de Belastingdienst.
Desgewenst betrekken bij het door de heer Omtzigt aangevraagde plenaire
debat over de digitale berichtenbox.

Besluit:

43.

Hierbij biedt de staatssecretaris van Financiën, mede namens de ministers
van SZW en de VWS, het externe onderzoeksrapport "Evaluatie effecten
administratieve lasten bedrijven Wet uniformering loonbegrip" aan de
Kamer aan.
• Conclusie is onder meer dat sprake is van een vereenvoudiging door de
unifomering van het loonbegrip, alhoewel deze beperkt is en niet door
iedereen wordt ervaren. De gerealiseerde regeldrukverlichting wordt maar
als zeer beperkt ervaren.
• Het beantwoorden van de vraag of en zo ja welke beleidsconclusies aan de
uitkomsten van dit onderzoeksrapport worden verbonden is aan het
nieuwe kabinet.
SZW, VWS

Agendapunt:

Besluit:

42.

•

Besluit:
Besluit:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
44.

Agendapunt:

Verdragen in voorbereiding (onderdeel Financiën)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 7 juli 2017
Verdragen in voorbereiding met als peildatum 30 juni 2017 - 23530-115
Ter informatie.
• Het overzicht van ontwerp-verdragen (verdragen in voorbereiding),
peildatum 30 juni 2017, vermeldt onder "Buitenlandse Zaken" een aantal
TIEA's, belastingverdragen en douaneverdragen t.b.v. Aruba, Curaçao en
Sint Maarten en onder "Financiën" een aantal douaneverdragen en een

Besluit:
Noot:

14

Volgcommissie(s):

aantal belastingverdragen.
Vergeleken met de lijst van 6 april 2017 (23 530, nr. 114) is er op het
terrein van Financiën één nieuw verdrag aan de lijst toegevoegd:
Overeenkomst tot oprichting van de Caribische Douaneorganisatie inzake
wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken.
DEF, SZW, BiZa, EZ, EU, I&M, OCW, V&J

Agendapunt:

Schriftelijk overleg borging publieke belangen inzake URENCO

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 juni 2017
Borging publieke belangen inzake URENCO - openbaarmaking wetsontwerp 28165-267
Agenderen voor het algemeen overleg staatsdeelnemingen na het kerstreces
(zie agendapunt 26).
EZ, BuZa

•

45.

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 augustus
2017
Antwoorden op vragen commissie over Borging publieke belangen inzake
URENCO - openbaarmaking wetsontwerp - 28165-272
Agenderen voor het algemeen overleg staatsdeelnemingen na het kerstreces
(zie agendapunt 26).
EZ
Rijksuitgaven

46.

Agendapunt:

Beëindiging status van groot project RRAAM

Zaak:

Brief commissie - griffier, L. Tijdink - 13 juli 2017
Verzoek om advies aan de commissie voor Financiën inzake de beëindiging van
de Groot-Projectstatus van RRAAM - 2017Z10363
De commissie voor Infrastructuur en Milieu positief adviseren over het
voorgenomen voorstel tot beëindiging van de Groot-Projectstatus.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

47.

Agendapunt:

Benoeming drs. E. Irrgang tot lid van de Algemene Rekenkamer

Zaak:

Brief regering - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 29 augustus
2017
Toezending Koninklijk Besluit: benoeming drs. E. Irrgang tot lid van de
Algemene Rekenkamer - 2017Z11163
Ter informatie.

Besluit:

48.

Stafnotitie - griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 7 september 2017
Stafnotitie - Conceptadvies verzoek beëindiging status van groot project RRAAM
- 2017Z11698
Vaststellen van de bijgevoegde conceptbrief richting de commissie voor
Infrastructuur en Milieu.

Agendapunt:

Wijziging begrotingsstructuur begrotingshoofdstuk IX Financiën en
Nationale Schuld

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 30
augustus 2017
Wijziging begrotingsstructuur begrotingshoofdstuk IX Financiën en Nationale
Schuld - 34550-IX-28
Voor kennisgeving aangenomen.
Met deze brief wordt de Kamer op de hoogte gesteld van het voornemen van de
minister artikel 7 (beheer materiële activa) van de begroting van Financiën en
Nationale Schuld (IX) op te heffen met ingang van de ontwerpbegroting 2018.

Besluit:
Noot:
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Het op dit artikel verantwoorde beleid en het bijbehorende budget is reeds
eerder overgedragen aan andere departementen.
49.

Agendapunt:

Reactie op de motie Van Rooijen over inzichtelijk maken van lopende
taakstellingen na 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 31
augustus 2017
Reactie op de motie van het lid Van Rooijen over inzichtelijk maken welk deel
van de lopende taakstellingen nog zal neerslaan na 2016 - 34725-28
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de - nog te ontvangen ontwerpbegrotingen 2018.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

50.

Agendapunt:

Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van)
beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken
(IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan
Financiën

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.
Plasterk - 7 juli 2017
Beleidsdoorlichting artikel 1 begroting Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties - 30985-22
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: BiZa
• Behandelgeschiedenis:
• Procedurevergadering dd. 7 september 2017
• Voorstel: Desgewenst een inbrengdatum voor het stellen van
feitelijke vragen vaststellen op 21 september 2017 te 14:00 uur.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
(PvdA) - 14 juli 2017
Opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming
kindregelingen - 30982-34
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: SZW
• Behandelgeschiedenis:
• Procedurevergadering dd. 5 september 2017
• Voorstel: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en het
Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) verzoeken om tijdig
voorafgaand aan die vergadering aan de commissie een notitie toe
te sturen over het plan van aanpak van de beleidsdoorlichting.
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.
Plasterk - 14 juli 2017
Opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 7 ‘Arbeidszaken
overheid’ van hoofdstuk VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 3098523
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: BiZa
• Behandelgeschiedenis:
• Procedurevergadering dd. 7 september 2017
• Voorstel: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en het
Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) verzoeken om tijdig
voorafgaand aan die vergadering aan de commissie een notitie toe
te sturen over het plan van aanpak van de beleidsdoorlichting.
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 31 augustus
2017
Beleidsdoorlichting artikel 37.3 'Terugkeer vreemdelingen' - 33199-19
Ter informatie.
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51.

Noot:

•
•

Agendapunt:

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

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30
augustus 2017
Visserij op het IJsselmeer, de zeevisvergunning voor sportvissers (zeevispas)
en mijn reactie op het rapport van de Europese Rekenkamer (ERK) over
visserijcontroles - 29664-176
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: EZ
• Behandelgeschiedenis:
• Procedurevergadering dd. 12 september 2017
•
Voorstel: Ter bespreking.

Besluit:
Noot:

52.

Voortouwcommissie: VenJ
Behandelgeschiedenis:
• Procedurevergadering dd. 13 september 2017
• Voorstel: Ter bespreking.

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:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.
Plasterk - 12 juli 2017
Onderzoeksopzet taken- en middelenanalyse voor de Algemene Rekenkamer,
de Nationale Ombudsman en de Raad van State - 34550-IIB-9
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: BiZa
• Behandelgeschiedenis:
• Procedurevergadering dd. 7 september 2017
• Besluitsoort: Agenderen - algemeen overleg
Voorstel: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg op 13
september 2017.
Vervolg op verantwoordingsdebat van 31 mei jl. (Handelingen II 2016/17, nr.
81, items 3 en 6).

Besluit:
Noot:

Europa
53.

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen tweede kwartaal 2017
(onderdeel Financiën)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 21 juli 2017
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2017 21109-229
Ter informatie.
Het betreft een periodiek overzicht van de stand van zaken bij de
implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het
einde van het tweede kwartaal van 2017. De brief behandelt achtereenvolgens:
(i) de implementatieachterstand zoals die op 30 juni gold; (ii) oorzaken van
deze achterstand; (iii) dreigende implementatieachterstanden indien van
toepassing; (iv) de ingebrekestellingprocedures die de Europese Commissie
tegen Nederland is gestart als gevolg van niet-tijdige implementatie en (v)
lopende infracties wegens (vermeende) onjuiste implementatie per
departement. Deze zijn opgenomen in de bijlage.

Besluit:
Noot:

Ad (i/ii): Voor het ministerie van Financiën geldt de volgende
implementatieachterstand en oorzaken daarvan:
• Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei
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2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor
het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en
tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de
Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie. Uiterste
implementatiedatum 26 juni 2017.
Op 20 mei 2015 is in de EU de vierde anti-witwasrichtlijn aangenomen. Het
streven is het reeds geconsulteerde conceptwetsvoorstel ter implementatie
van deze richtlijn kort na de zomer van 2017 bij de Tweede Kamer in te
dienen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een separaat
implementatiewetsvoorstel voor de bepalingen uit de richtlijn die betrekking
hebben op de verplichting tot het oprichten van een register van uiteindelijk
belanghebbenden (ultimate beneficial owner, UBO). Ook dit
conceptwetsvoorstel is geconsulteerd. De verwachting is dat dit
conceptwetsvoorstel in de tweede helft van 2017 bij de Tweede
Kamer wordt ingediend. In juli 2016 heeft de Europese Commissie een
richtlijnvoorstel gepresenteerd dat strekt tot wijziging van de vierde antiwitwasrichtlijn. Sinds juli 2016 is hierover in hoog tempo onderhandeld in
de Raad. Thans wordt met het Europees Parlement verder onderhandeld.
Nederland neemt in deze onderhandelingen een actieve en constructieve
houding aan, ten einde een snelle voortgang van het onderhandelingsproces
te bevorderen. Deze wijzigingen van de richtlijn zullen door middel
van separate nationale wet- en regelgeving worden geïmplementeerd.
Ad (iii): Voor het ministerie van Financiën geldt de volgende dreigende
implementatieachterstand:
• Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei
2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van
Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU en Gedelegeerde
Richtlijn (EU) 2017/593 van de Commissie van 7 april 2016 tot aanvulling
van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met
betrekking tot het vrijwaren van financiële instrumenten en geldmiddelen
die aan cliënten toebehoren, productgovernanceverplichtingen en de regels
die van toepassing zijn op het betalen of het ontvangen van provisies,
commissies en geldelijke of niet-geldelijke tegemoetkomingen. Uiterste
implementatiedatum 3 juli 2017.
Richtlijn 2014/65/EU reguleert de activiteiten van
beleggingsondernemingen, exploitanten van gereglementeerde markten en
datarapporteringsdienstverleners. De gedelegeerde richtlijn 2017/593/EU
geeft uitvoering aan enkele in de richtlijn 2014/65/EU opgenomen
voorschriften met betrekking tot het verlenen van beleggingsdiensten. De
implementatie van die richtlijn (alsmede van de gedelegeerde richtlijn)
geschiedt door wijziging van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en van
enige andere wetten. Het voorstel van wet is op 24 oktober 2016 ingediend
bij de Tweede Kamer; het verslag is op 2 december 2016 vastgesteld en de
nota naar aanleiding van het verslag is 3 juli 2017
ontvangen (Kamerstukdossier 34 583). De lidstaten dienen de richtlijn (en
de gedelegeerde richtlijn) voor 3 juli 2017 te implementeren en vanaf 3
januari 2018 de in de richtlijn opgenomen voorschriften (en daarop
gebaseerde voorschriften) toe te passen. De laattijdige implementatie wordt
veroorzaakt door de complexiteit van de richtlijn die wordt versterkt door
de omvangrijke lagere Europese wet- en regelgeving die uitvoering geeft
aan de richtlijn. Een belangrijk deel van die lagere Europese wet- en
regelgeving is eind maart 2017 vastgesteld en gepubliceerd door de
Europese Commissie. Eerst na kennisneming daarvan is gebleken dat een
deel van die lagere Europese wet- en regelgeving bij wet in formele zin zal
moeten worden geïmplementeerd. Daartoe wordt een nota van wijziging
voorbereid die naar verwachting op korte termijn bij de Tweede Kamer kan
worden ingediend. De regering streeft ernaar dat het voorstel van de wet
uiterlijk op 1 januari 2018 in werking treedt zodat de daarin opgenomen
voorschriften vanaf 3 januari 2018 toepassing kunnen vinden.
Ad (iv): Op het terrein van Financiën heeft de Europese Commissie
Nederland voor geen nieuwe zaken in gebreke gesteld sinds het vorige
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kwartaaloverzicht.

Volgcommissie(s):

54.

Agendapunt:

Reactie op de consultatie “Public consultation on the conflict of laws
rules for third party effects of transactions in securities and claims”

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 3 juli
2017
Reactie op de consultatie “Public consultation on the conflict of laws rules for
third party effects of transactions in securities and claims” - 22112-2363
Agenderen voor het gecombineerde algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad en
IMF van woensdag 4 oktober 2017.
Link naar consultatiepagina van de Europese Commissie:
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-conflict-laws-rulesthird-party-effects-transactions-securities-and-claims_en.
EU

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

55.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 10 en 11
juli 2017 te Brussel

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 4 juli
2017
Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 10 en 11 juli 2017
te Brussel - 21501-07-1450
Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 6 juli
2017.
EU

Agendapunt:

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2017, week 26-28 (FIN), 2017

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, R.F. Berck - 6 juli 2017
Lijst nieuwe EU-voorstellen 2017, week 26-32 (FIN), 2017 - 2017Z09978
COM(2017) 541: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 bij de algemene
begroting 2017. Gewijzigde EU-begroting in verband met het verlenen van
bijstand aan Italië. Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Openbare raadpleging over de ontwikkeling van secundaire markten voor
oninbare leningen en probleemactiva. Besluit: De Kamer ontvangt krachtens de
standaard-informatieafspraken de definitieve kabinetsreactie op alle
consultaties van de Europese Commissie waarop het kabinet reageert.
Public consultation on the exchange of customs related information with third
countries. Besluit: De Kamer ontvangt krachtens de standaardinformatieafspraken de definitieve kabinetsreactie op alle consultaties van de
Europese Commissie waarop het kabinet reageert.
COM(2017) 485: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene
begroting voor 2017. Besluit: voor kennisgeving aannemen.
Public consultation on REFIT review of Directive 2009/103/EC on motor
insurance. Besluit: De Kamer ontvangt krachtens de standaardinformatieafspraken de definitieve kabinetsreactie op alle consultaties van de
Europese Commissie waarop het kabinet reageert.
COM(2017) 343: Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en
de Raad inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP). Besluit:
Het BNC-fiche is inmiddels ontvangen en staat seperaat geagendeerd op deze
procedurevergadering.
Public consultation on the prevention and amicable resolution of disputes
between investors and public authorities within the single market. Besluit: De

Besluit:

56.

Ad (v): Zie de bijlage bij de brief van de minister voor het overzicht per 30
juni 2017 van lopende infracties wegens (vermeende) onjuiste implementatie
op het terrein van Financiën (2017D21911).
BuZa, EZ, I&M, SZW

Besluit:

Besluit:

Besluit:

Besluit:
Besluit:

Besluit:

Besluit:
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Volgcommissie(s):

57.

Agendapunt:

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 10 en 11 juli 2017 te
Brussel

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 14 juli
2017
Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 10 en 11 juli 2017 te Brussel 21501-07-1453
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is
gepland op woensdag 13 september 2017.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

58.

Agendapunt:

Toezegging aan het lid Omtzigt, gedaan tijdens het algemeen overleg
Ecofin van 14 juni 2017, over de aanpassing van de
crediteurenhiërarchie

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 14 juli
2017
Toezegging aan het lid Omtzigt, gedaan tijdens het algemeen overleg Ecofin
van 14 juni 2017, over de aanpassing van de crediteurenhiërarchie - 21501-071454
Voor kennisgeving aangenomen.
De minister heeft in eerdere brieven over Europese bankcasussen benadrukt
dat het voor de toekomst van groot belang is dat banken meer dan nu
beschikken over een substantiële laag relatief eenvoudig bail-inbaar vermogen.
Daarmee zullen banken beter in staat zijn verliezen op te vangen, en kunnen zij
zo nodig ook makkelijker worden geherkapitaliseerd. Het voorstel voor een
nieuwe schuldlaag in de crediteurenhiërarchie kan hieraan bijdragen. In het
verslag van de Ecofinraad van juni 2017 is gemeld dat de Raad tot een
algemene oriëntatie is gekomen over dit voorstel. Hierover zullen triloogonderhandelingen worden gestart met het Europees Parlement (EP) zodra het
EP daar klaar voor is. Wanneer daaruit een politiek akkoord komt, is er een
formele tekst die in Nederland kan worden geïmplementeerd. Tot die tijd zal de
ambtelijke voorbereiding doorgaan, om ervoor te zorgen dat de Nederlandse
implementatie, na afronden van het EU-traject, zo snel mogelijk verloopt.
EU

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

59.

Kamer ontvangt krachtens de standaard-informatieafspraken de definitieve
kabinetsreactie op alle consultaties van de Europese Commissie waarop het
kabinet reageert.
EU

Agendapunt:

Raadscompromis inzake het Financieel Reglement van de EU-begroting
en kabinetsreactie op het rapport Europese Commissie inzake fouten
EU-begroting

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 18
augustus 2017
Raadscompromis inzake het Financieel Reglement van de EU-begroting en
kabinetsreactie op het rapport Europese Commissie inzake fouten EU-begroting
- 21501-03-109
Ter informatie doorgeleiden aan de rapporteurs Meerjarig Financieel Kader.
De brief behandelt de positie van de Raad en de Nederlandse inbreng in het
compromis inzake het Financieel Reglement. De lidstaten hebben een akkoord
bereikt, welke als basis dient voor de onderhandelingen die in het najaar van
start zullen gaan tussen de Raad en het Europees Parlement. Dit onderwerp
keert aldus terug op de agenda van de Ecofin Raad. Daarnaast geeft de brief
een appreciatie van het rapport van de Europese Commissie over de
aanhoudend hoge foutenpercentages bij de besteding van de EU-begroting en
de maatregelen die zijn genomen dit te bestrijden.

Besluit:
Noot:
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60.

Volgcommissie(s):

EU

Agendapunt:

Fiche: Richtlijn mandatory disclosure voor financiële tussenpersonen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 1 september
2017
Fiche: Richtlijn mandatory disclosure voor financiële tussenpersonen - 221122383
Reeds betrokken bij het algemeen overleg op 5 september 2017 over de
richtlijn uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied over
grensoverschrijdende constructies COM (2017) 335.
EU

Agendapunt:

Fiche: Verordening Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 1 september
2017
Fiche: Verordening Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP) - 221122384
Geagendeerd voor het schriftelijk overleg over de kabinetsreactie mid-term
review actieplan kapitaalmarktunie en de verordening Pan-Europese
Persoonlijke Pensioenproduct (PEPP) (inbrengdatum donderdag 14 september
2017 te 14.00 uur).
• Tijdens de procedurevergadering van 6 juli 2017 is besloten over het EUvoorstel (PEPP) een schiftelijk overleg te houden en het destijds nog te
ontvangen BNC-fiche te agenderen voor dit schriftelijk overleg.
• Dit voorstel is een uitwerking van het Actieplan Kapitaalmarktenunie. Het
betreft een prioritair dossier voor de Kamer.
EU

Besluit:

61.

Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):

62.

Agendapunt:

Fiche: Verordening aanpassing van het toezicht op centrale
tegenpartijen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 21 juli 2017
Fiche: Verordening aanpassing van het toezicht op centrale tegenpartijen 22112-2377
Agenderen voor het gecombineerde algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad en
IMF van woensdag 4 oktober 2017.
Betreft wijziging van de bestaande EMIR-verordening om het toezicht op
centrale tegenpartijen (CCPs) voor derivatencontracten te versterken. Een
belangrijke aanleiding voor het voorstel is de uittreding van het Verenigd
Koninkrijk uit de EU, waarmee veel CCPs die van belang zijn voor Europese
financiële markten buiten EU-regelgeving en toezicht zouden vallen. Het kabinet
steunt in principe het voorstel maar is kritisch over de timing: eerst zouden er
afspraken over herstel en afwikkeling van CCPs gemaakt moeten worden. Een
EU-voorstel hierover (COM(2016)856, BNC-fiche Kst 22112-2281) is sinds
november 2016 in behandeling in de Raad en het Europees Parlement.
EU

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

63.

Agendapunt:

Raadspositie over de EU begroting 2018 en de 4e aanvullende
begroting op de Europese begroting van 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 14 juli
2017
Raadspositie over de EU begroting 2018 en de 4e aanvullende begroting op de
Europese begroting van 2017 - 21501-03-107
Agenderen voor het gecombineerde algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad en
IMF van woensdag 4 oktober 2017.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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64.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en informele Ecofinraad van
15 en 16 september te Tallinn

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 8
september 2017
Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en informele Ecofinraad van 15 en 16
september te Tallinn - 21501-07-1457
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van 13
september 2017.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig
65.

Agendapunt:
Besluit:
Noot:

66.

(Nog te ontvangen) voorstel van de heer Nijboer (PvdA) voor een
rondetafelgesprek
De heer Nijboer (PvdA) en mevrouw Aukje de Vries (VVD) doen de commissie
een voorstel na het werkbezoek aan het Kifid op dinsdag 26 september 2017.
In de procedurevergadering van 21 juni 2017 is gesproken over de
mogelijkheid een openbaar rondetafelgesprek te organiseren met het Kifid en
enkele andere partijen. Besloten is dat de heer Nijboer (PvdA) een voorstel
aan de commissie zou voorbereiden en dat voorstel te agenderen voor deze
procedurevergadering.

Agendapunt:

Ontvangen schriftelijke commentaren op de evaluatie van de 30%regeling

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 juni 2017
Evaluatierapport 30%-regeling - 34552-84
Ter informatie.
De commissie heeft op 21 juni 2017 besloten om enkele organisaties
en individuen te vragen om gericht schriftelijk commentaar op de evaluatie van
de 30%-regeling. Tevens heeft de commissie besloten de evaluatie aan te
houden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw
kabinet.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Position paper - , Prinsenbeek - 28 augustus 2017
Position paper L. Stevens t.b.v. schriftelijk commentaar gericht op het
evaluatierapport over de 30%-regeling d.d. 7 september 2017 - 2017Z11141
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de evaluatie van de
30%-regeling.
Position paper - , Badhoevedorp - 31 augustus 2017
Position paper ABU t.b.v. schriftelijk commentaar gericht op het
evaluatierapport over de 30%-regeling d.d. 7 september 2017 - 2017Z11286
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de evaluatie van de
30%-regeling.
Position paper - , Amsterdam - 1 september 2017
Position paper NOB, namens de Kerngroep Nederland Investeringsland, t.b.v.
schriftelijk commentaar gericht op het evaluatierapport over de 30%-regeling
d.d. 7 september 2017 - 2017Z11361
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de evaluatie van de
30%-regeling.
Position paper - , Amsterdam - 4 september 2017
Position paper UvA - FEB t.b.v. schriftelijk commentaar gericht op het
evaluatierapport over de 30%-regeling d.d. 7 september 2017 - 2017Z11392
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de evaluatie van de
30%-regeling.
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Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Position paper - , Amsterdam - 4 september 2017
Position paper StartupDelta t.b.v. schriftelijk commentaar gericht op het
evaluatierapport over de 30%-regeling d.d. 7 september 2017 - 2017Z11398
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de evaluatie van de
30%-regeling.
Position paper - , Amsterdam - 4 september 2017
Position paper AmCham t.b.v. schriftelijk commentaar gericht op het
evaluatierapport over de 30%-regeling d.d. 7 september 2017 - 2017Z11415
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de evaluatie van de
30%-regeling.
Position paper - , Den Haag - 4 september 2017
Position paper Algemene Rekenkamer t.b.v. schriftelijk commentaar gericht op
het evaluatierapport over de 30%-regeling d.d. 7 september 2017 2017Z11429
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de evaluatie van de
30%-regeling.
Position paper - , Den Haag - 5 september 2017
Position paper NFIA t.b.v. schriftelijk commentaar gericht op het
evaluatierapport over de 30%-regeling d.d. 7 september 2017 - 2017Z11495
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de evaluatie van de
30%-regeling.
Position paper - , Culemborg - 4 september 2017
Position paper RB t.b.v. schriftelijk commentaar gericht op het evaluatierapport
over de 30%-regeling d.d. 7 september 2017 - 2017Z11391
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de evaluatie van de
30%-regeling
Position paper - , Amstelveen - 4 september 2017
Position paper ISA t.b.v. schriftelijk commentaar op het evaluatierapport over
de 30%-regeling d.d. 7 september 2017 - 2017Z11390
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de evaluatie van de
30%-regeling
Position paper - , Den Haag - 6 september 2017
Position paper VSNU t.b.v. schriftelijk commentaar gericht op het
evaluatierapport over de 30%-regeling d.d. 7 september 2017 - 2017Z11552
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het evaluatierapport
over de 30%-regeling
Position paper - , Utrecht - 6 september 2017
Position paper FNV t.b.v. schriftelijk commentaar gericht op het
evaluatierapport over de 30%-regeling d.d. 7 september 2017 - 2017Z11530
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het evaluatierapport
over de 30%-regeling
Position paper - , Den Haag - 6 september 2017
Position paper VNO-NCW en MKB-Nederland t.b.v. schriftelijk commentaar
gericht op het evaluatierapport over de 30%-regeling d.d. 7 september 2017 2017Z11579
Desgewenst betrekken bij verdere behandeling van het evaluatierapport over
de 30%-regeling
Position paper - , Rotterdam - 7 september 2017
Position paper FEI - EUR t.b.v. schriftelijk commentaar gericht op het
evaluatierapport over de 30%-regeling d.d. 7 september 2017 - 2017Z11615
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het evaluatierapport
over de 30%-regeling
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Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

67.

Agendapunt:

Besluit:
Noot:

Position paper - , Wageningen - 7 september 2017
Position paper WUR t.b.v. schriftelijk commentaar gericht op het
evaluatierapport over de 30%-regeling d.d. 7 september 2017 - 2017Z11610
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het evaluatierapport
over de 30%-regeling
Position paper - , Zeist - 7 september 2017
Position paper KNVB en meerdere organisaties t.b.v. schriftelijk commentaar
gericht op het evaluatierapport over de 30%-regeling d.d. 7 september 2017 2017Z11658
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het evaluatierapport
over de 30&-regeling... (zaak).
Position paper - , Den Haag - 7 september 2017
Position paper ONL voor Ondernemers t.b.v. schriftelijk commentaar gericht op
het evaluatierapport over de 30%-regeling d.d. 7 september 2017 2017Z11687
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het evaluatierapport
over de 30%-regeling
Position paper - , Den Haag - 7 september 2017
Position paper A. Mertens t.b.v. schriftelijk commentaar gericht op het
evaluatierapport over de 30%-regeling d.d. 7 september 2017 - 2017Z11702
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het evaluatierapport
over de 30%-regeling.
Position paper - , Den Haag - 7 september 2017
Position paper Belastingdienst t.b.v. schriftelijk commentaar gericht op het
evaluatierapport over de 30%-regeling d.d. 7 september 2017 - 2017Z11718
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het evaluatierapport
over de 30%-regeling.
Position paper - , Utrecht - 8 september 2017
Position paper CNV Vakcentrale t.b.v. schriftelijk commentaar gericht op het
evaluatierapport over de 30%-regeling d.d. 7 september 2017 - 2017Z11750
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het evaluatierapport
over de 30%regeling
Position paper - , ‘s-Gravenhage - 8 september 2017
Position paper VCP t.b.v. schriftelijk commentaar gericht op het
evaluatierapport over de 30%-regeling d.d. 7 september 2017 - 2017Z11775
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het evaluatierapport
over de 30&-regeling

Mogelijke tweede technische briefing pakket Belastingplan 2018
De tweede technische briefing over het pakket Belastingplan inplannen zoals
omschreven in de noot.
Tijdens het gesprek over het proces rondom de parlementaire behandeling van
het pakket Belastingplan 2018 is op 22 juni 2017 besloten met potlood een
tweede technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Financiën
in plannen. Deze tweede technische briefing over het pakket Belastingplan
2018 staat inmiddels met potlood ingepland op donderdag 5 oktober van
10.30 tot 12.00 uur. U wordt verzocht hier rekening mee te houden in uw
agenda's. Het voorstel is tijdens de eerste technische briefing die gepland
staat op woensdag 27 september 2017, van 10.00 tot 12.30 uur, te besluiten
of u daadwerkelijk van de tweede technische briefing gebruik wenst te maken
en zo ja, welke onderwerpen u wenst te behandelen tijdens de tweede
technische briefing.
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68.

Agendapunt:

Verzoek Dynamiet Nederland tot aanbieding petitie m.b.t. nieuw beleid
Bureau Krediet Registratie (BKR)

Zaak:

Brief derden - Dynamiet Nederland te Zoetermeer - 11 juli 2017
Verzoek Dynamiet Nederland tot aanbieding petitie m.b.t. nieuw beleid Bureau
Krediet Registratie (BKR) - 2017Z10361
Honoreren.

Besluit:

69.

Agendapunt:
Besluit:

70.

Agendapunt:

Verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale
constructies

Zaak:

Parlementair onderzoeksrapport - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 5 juli
2017
Verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies 34566-3
De staatssecretaris van Financiën verzoeken een kabinetsreactie te geven na
het aantreden van een nieuw kabinet.
• Tijdens de regeling van werkzaamheden van 6 juli 2017 heeft de heer
Nijboer (PvdA) namens de parlementaire ondervragingscommissie fiscale
constructies een plenair debat aanvraagd met het kabinet.
• Het ligt voor de hand dat dit debat zal plaatsvinden na het aantreden van
een nieuw kabinet.
• In de procedurevergadering die tevens op 6 juli 2017 plaatsvond heeft de
commissie vastgesteld dat dit verslag reeds was geagendeerd voor het nog te plannen - plenaire debat inzake het verslag van de Parlementaire
ondervragingscommissie Fiscale constructies (POFC).

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:

71.

Agendapunt:
Besluit:
Noot:

72.

Gesprek met Mw. Nadia Calviño (directeur-generaal voor Begroting van
de Europese Commissie)
Een (openbaar) gesprek plannen met mevrouw Calviño op dinsdag 31 oktober
van 16.30 tot 18.00.

Agendapunt:

Brief commissie - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 21 augustus 2017
Brief van de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies over
vermeende meineed tijdens de parlementaire ondervraging in juni 2017 34566-5
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het verslag van de
Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies

Aanbod besloten technische briefing over Rekenkamerrapport 'Toezicht
op banken in Nederland'
Ingaan op het aanbod van de Rekenkamer en een technische briefing
organiseren op woensdag 27 september 2017 van 17.00-18.00 uur.
De Algemene Rekenkamer is voornemens om op woensdag 27 september
2017 te publiceren het onderzoeksrapport 'Toezicht op banken in Nederland'.
Dit onderzoek richt zich op het prudentieel toezicht van DNB op middelgrote
en kleine banken in de periode 2015-2016. In het bijzonder heeft het
onderzoek betrekking op de beoordeling door DNB van de kapitaal- en
liquiditeitspositie van deze banken in het kader van de prudentiële toetsing en
evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process; SREP). De centrale
onderzoeksvragen zijn: hoe is het toezicht op middelgrote en kleine banken in
Nederland georganiseerd na de inwerkingtreding van het gemeenschappelijk
toezichtmechanisme (Single Supervisory Mechanism; SSM) en hoe werkt het
toezicht in de praktijk?

Uitnodiging commissie ECON van Europees Parlement voor
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interparlementaire bijeenkomst over landenspecifieke aanbevelingen
en gemeenschappelijke (geconsolideerde) heffingsgrondslag voor de
vennootschapsbelasting (CCTB) d.d. 10 oktober 2017
Zaak:

Besluit:
Noot:

73.

Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 18 juli 2017
Uitnodiging commissie ECON van Europees Parlement voor interparlementaire
bijeenkomst over landenspecifieke aanbevelingen en gemeenschappelijke
(geconsolideerde) heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCTB)
d.d. 10 oktober 2017 - 2017Z10750
Overlaten aan individuele leden / fracties.
• Dit betreft een uitnodiging van de Commissie economische en monetaire
zaken in het Europees Parlement (ECON) voor een gedachtewisseling
tussen Europees Parlement en nationale parlementen over landenspecifieke
aanbevelingen en de CCTB.
• Dit gesprek kan ook worden gevolgd via een livestream.

Agendapunt:

Brief van het lid Azarkan (DENK) met het verzoek tot het stellen van
schriftelijke vragen inzake het recent verschenen Europol-rapport over
witwassen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F. Azarkan (DENK) - 7
september 2017
Brief van het lid Azarkan (DENK) met het verzoek tot het stellen van
schriftelijke vragen inzake het recent verschenen Europol-rapport over
witwassen - 2017Z11689
Inventariseren van vragen ten behoeve van de bij de regeling van
werkzaamheden van 6 september 2017 aangevraagde brief.
Het lid Azarkan (DENK) stelt voor een schriftelijke vragenronde te organiseren
ten behoeve van de brief die hij bij de regeling van werkzaamheden van 6
september 2017 heeft aangevraagd over het Europol-rapport 'From Suspicion to
Action – Converting financial intelligence into greater operational impact' inzake
witwassen.
Tijdens de regeling van werkzaamheden hebben verschillende leden reeds de
onderstaande vragen gesteld ten behoeve van de brief:
• Herkent de minister zich in het cijfer van 1 miljoen verdachte
banktransacties, waarvan een kwart via Nederland zou lopen?
• Welke maatregelen neemt de minister tegen witwassen en ziet hij
aanleiding zijn inzet te intensiveren?
• Welke activiteiten gaan schuil achter deze cijfers en welke impact heeft dit
op de economie?
• Kunnen criminelen hun geld makkelijk naar Nederlandse banken brengen?
• Welke 10% van transacties wordt gecontroleerd en wat gebeurt er met de
overige 90%?
• Kan de minister ingaan op de implementatie van de Vierde antiwitwasrichtlijn?

Besluit:
Noot:

Rondvraag
74.

Agendapunt:

Het verzoek van het minister van Financiën honoreren tot het
samenvoegen van het algemeen overleg over IMF en het algemeen
overleg over de Eurogroep/Ecofinraad op 4 oktober 2017 van 10.00 tot
13.00 uur

75.

Agendapunt:

De brief van Aukje de Vries een reactie te vragen van de ministers van
Financiën en Wonen/BZK op de brief van de NVM en De Hypotheekshop
over het toets moment van hypotheken in relatie tot de MCD (Mortgage
Credit Directive) honoreren

76.

Agendapunt:

Het afscheidsetentje van Pieter Duisenberg wordt vastgesteld op 26
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september te 19.00 uur.
77.

Agendapunt:

Voorafgaand aan het plenair debat met de staatssecretaris van
Financiën over de digitale berichtenbox Mijn Overheid een gesprek met
de Nationale Ombudsman voeren.

Griffier:

P.F.L. Tielens-Tripels

Activiteitnummer:

2017A01441
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