Den Haag, 18 januari 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

BiZa
EU

i.v.m. agendapunt
i.v.m. agendapunt

EZK
I&W
J&V
OCW
SZW

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 23 januari 2019
15.30 - 16.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering Financiën

8, 20
4, 6, 10, 17, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31,
33
29, 31
20, 33
5, 29
33
11, 33

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering d.d. 19 december 2018
vaststellen
Brievenlijst

2.

Agendapunt:

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

3.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag Beheer
Staatsdeelnemingen 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 december 2018
Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag Beheer
Staatsdeelnemingen 2017 - 28165-297
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Jaarverslag
Staatsdeelnemingen d.d. 30 januari 2018

Voorstel:

4.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 21 en 22 januari
2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 januari 2019
Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 21 en 22 januari 2019 21501-07-1564
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 17
januari 2019
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

5.

Agendapunt:

Brief over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 14 januari 2019
Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 5 december 2018, over het faciliteren van witwassen
door Nederlandse banken - 31477-28
Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over het faciliteren van
witwassen door Nederlandse banken op 16 januari 2019.
J&V

Voorstel:
Volgcommissie(s):

6.

Agendapunt:

Reactie op de verklaring van het Contactcomité over tekortkomingen
in de verantwoording en controle van het bankentoezicht in de
eurozone

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 januari 2019
Reactie op de verklaring van het Contactcomité over tekortkomingen in de
verantwoording en controle van het bankentoezicht in de eurozone - 2150107-1565
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 17
januari 2019
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

(Voortgang) wet- en regelgeving
7.

Agendapunt:

Wet fiscale arbitrage

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 17 december 2018
Invoering van een wettelijk mechanisme ten behoeve van de beslechting van
belastinggeschillen tussen lidstaten van de Europese Unie (Wet fiscale
arbitrage) - 35110
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 februari 2019 om 14.00.
• Het wetgevingsrapport ontvangt u uiterlijk op donderdag 31 januari 2019.

Voorstel:
Noot:

8.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere
wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet
financiële markten 2019)

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 14 januari 2019
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het
terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2019) 35117
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 februari 2019 om 14.00.
• Het wetgevingsrapport ontvangt u uiterlijk op donderdag 31 januari 2019.
BiZa

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

9.

Agendapunt:

Besluit tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van
de belastingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 27 december 2018
Besluit tot wijziging van het Besluit fiscale eenheid 2003 en het
Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 (herdruk) - 35026-59
Voor kennisgeving aannemen.
• Bij brief van 27 december 2018 zond de staatssecretaris van Financiën de
Kamer een afschrift van het Besluit van 19 december 2018 tot wijziging
van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen. Dit

Voorstel:
Noot:
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•

•

•

zogenoemde Eindejaarsbesluit 2018 is op 28 december in het Staatsblad
gepubliceerd (stb. 2018, nr. 514).
Voor de bij het Eindejaarsbesluit tot stand gebrachte wijzigingen van het
Besluit fiscale eenheid 2003 (BFE 2003) is de inwerkingtreding daarvan
afhankelijk van het moment van publicatie in het Staatsblad: op grond van
artikel 15, vijftiende lid Wet Vpb 1969 treden deze wijzigingen acht weken
na die publicatie in werking.
Op de bij het Eindejaarsbesluit tot stand gebrachte wijzigingen van het
Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 is een nahangprocedure van
toepassing, die is gebaseerd op artikel 33a, zesde lid Invorderingswet
1990. Het tijdstip van inwerkingtreding van de bedoelde wijzigingen wordt
bepaald bij Koninklijk besluit, tenzij een deel van de Eerste of Tweede
Kamer binnen een termijn van vier weken na het overleggen van het
Eindejaarsbesluit te kennen geeft dat het onderwerp bij wet wordt
geregeld.
De wens dat de inwerktreding van de maatregel bij wet wordt geregeld
kan door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig
leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 24
januari 2019.

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

Agendapunt:

Reactie op de motie Bruins/Slootweg over de negatieve effecten van
kwantitatieve verruiming door de Europese Centrale Bank

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 december 2018
Reactie op de motie van de leden Bruins en Slootweg over de negatieve
effecten van kwantitatieve verruiming door de Europese Centrale Bank 33566-104
Voor kennisgeving aannemen.
• De minister reageert met deze brief op de bij de Algemene financiële
beschouwingen 2018 ingediende en met algemene stemmen aangenomen
motie Bruins/Slootweg (35 000, nr. 55).
• De Kamer verzocht bij deze motie de minister te onderzoeken wat de
negatieve (neven)effecten van kwantitatieve verruiming in combinatie met
de lage rente zijn in de diverse maatschappelijke sectoren, en daarbij met
name aandacht te besteden aan het toegenomen buy-to-letfenomeen in
de grote steden, aan de (on)wenselijkheid daarvan en een mogelijke
aanpak daarvan te verkennen.
• De brief geeft eerst een overzicht van het effect van het monetaire beleid op de

Voorstel:
Noot:

rente, en gaat vervolgens in op de invloed van de lage rente op de pensioenfondsen
en de woningmarkt.

Volgcommissie(s):

11.

EU

Agendapunt:

Energielasten in de koopkrachtberekeningen

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 december 2018
Energielasten in de koopkrachtberekeningen - 35000-81
Voor kennisgeving aannemen.
• Met deze brief geeft de minister uitvoering aan zijn toezegging, gedaan
tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen 2018 aan het lid Snels, om
met het Centraal Planbureau in gesprek te gaan over de manier waarop
energielasten in de koopkrachtramingen zijn meegenomen.
• De minister beschrijft in deze brief hoe in de koopkrachtramingen rekening
wordt gehouden met de energielasten (via het algehele inflatiecijfer) en
vermeldt de daaraan ten grondslag liggende motivering.
SZW

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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12.

Agendapunt:

Uitstel toezending beleidsdoorlichting artikel 12 schatkistbankieren en
betalingsverkeer Rijk Kasbeheer

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 december 2018
Uitstel toezending beleidsdoorlichting artikel 12 schatkistbankieren en
betalingsverkeer Rijk Kasbeheer - 31935-52
Voor kennisgeving aannemen.
• In afwijking van de toezegging gedaan bij Kamerbrief van 11 september
2017 wordt de beleidsdoorlichting van artikel 12 Kasbeheer, inclusief
kabinetsreactie, in het voorjaar van 2019 aan de Kamer gezonden (in
plaats van eind 2018).
• Deze beleidsdoorlichting wordt gecombineerd met de evaluatie van de wet
Financiering decentrale overheden (Fido), die op 11 december 2013 is
ingegaan.

Voorstel:
Noot:

13.

Agendapunt:

Ontwikkelingen op het terrein van financieel advies voor consumenten

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 januari 2019
Ontwikkelingen op het terrein van financieel advies voor consumenten 32545-100
Ter bespreking.
• In de procedurevergadering van 7 februari 2018 heeft de commissie
Financiën, naar aanleiding van de ontvangst van de evaluatie van het
provisieverbod (Kamerstuk 32545, nr. 74), besloten de minister van
Financiën te verzoeken voor de zomer van 2018 zijn visie op de
provisietransparantie te geven en na ontvangst daarvan deze tezamen
met de genoemde evaluatie te agenderen voor een te zijner tijd te houden
algemeen overleg.
• In de nu ontvangen brief van 15 januari 2019 rapporteert de minister over
de overleggen die hij in de afgelopen maanden heeft gevoerd en de
analyse die hij op basis daarvan heeft gemaakt. Hij beschrijft de concrete
vervolgstappen die hij voornemens is te gaan zetten.
• Ter bespreking ligt voor of de commissie de nu verkregen informatie thans
met de minister wil bespreken in een separaat algemeen overleg over de
evaluatie van het provisieverbod, dan wel of het onderwerp kan worden
betrokken in een breder algemeen overleg, bijvoorbeeld over de Agenda
financiële sector, waarover feitelijke vragen zullen worden gesteld (de
inbrengtermijn daarvoor is in de vorige procedurevergadering vastgesteld
op 7 februari 2019).

Voorstel:
Noot:

14.

15.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de uitgifte van groene
obligaties (Kamerstuk 35000-IX-8)

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 januari 2019
Beantwoording vragen commissie over de uitgifte van groene obligaties 35000-IX-16
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Regulering van crypto's

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 januari 2019
Regulering van crypto's - 2019Z00800
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Financiële
markten.

Voorstel:
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Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
van Financiën
16.

Agendapunt:

Uitvoeringstoetsen aangenomen amendementen pakket Belastingplan
2019

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 december 2018
Uitvoeringstoetsen aangenomen amendementen pakket Belastingplan 2019 35026-58
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

17.

Agendapunt:

Opening formele onderzoeksprocedure door de Europese Commissie in
het dossier fiscale rulings

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 10 januari 2019
Opening formele onderzoeksprocedure door de Europese Commissie in het
dossier fiscale rulings - 2019Z00206
Agenderen voor het algemeen overleg vernieuwde rulingpraktijk op donderdag
21 februari 2019.
Ter bespreking.
• De staatssecretaris is bereid de leden van de vaste commissie van
Financiën door middel van een besloten en vertrouwelijke technische
briefing te informeren over het besluit en deze rulings. Ter bespreking is
de vraag of de commissie hier gebruik van wil maken.
EU

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

18.

Agendapunt:

Bezwaarschriften aangaande de btw-correctie voor het privégebruik
van een zakelijke auto

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 21 december 2018
Bezwaarschriften aangaande de btw-correctie voor het privégebruik van een
zakelijke auto - 31066-450
Agenderen voor het algemeen overleg inzake Autogerelateerde belastingen
d.d. 13 februari 2019.

Voorstel:

19.

Agendapunt:

Uitstel beantwoording vragen commissie over de reactie op verzoek
commissie inzake onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens naar
de informatiebeveiliging van de afdeling Data en Analytics van de
Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 december 2018
Uitstel beantwoording vragen commissie over de reactie op verzoek commissie
inzake onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens naar de
informatiebeveiliging van de afdeling Data en Analytics van de Belastingdienst
- 32761-130
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

20.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de concept regeling EMU-norm
2019-2022 decentrale overheden

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 december 2018
Antwoorden op vragen commissie over de concept regeling EMU-norm 20192022 decentrale overheden - 35000-IX-15
Voor kennisgeving aannemen.
BiZa, I&W

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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21.

Agendapunt:

Rapport van de commissie van deskundigen BSN en btwidentificatienummer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 19 december 2018
Rapport van de commissie van deskundigen BSN en btw-identificatienummer 32761-128
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg ICT
Belastingdienst/Douane.

Voorstel:

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

Geen agendapunten
Rijksuitgaven
22.

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 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 14 december 2018
Beleidsdoorlichting van artikel 7 “Arbeidszaken overheid” van de begroting van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 30985-29
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: BIZA
• Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 20 december 2018
• Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Functioneren Rijksdienst.
• Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op
24 januari 2019 te 14.00 uur.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 14 december 2018
Kabinetsreactie beleidsdoorlichting artikel 10 Tegemoetkoming ouders en
evaluatie Wet hervorming kindregelingen - 30982-46
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: SZW
• Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 15 en 29 januari 2019
• Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en de
commissiestaf verzoeken om tijdig voorafgaand aan die vergadering een
notitie op te stellen over de beleidsdoorlichting.
• Nader voorstel: nog niet bekend
Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 14 december 2018
Uitstel toezending beleidsdoorlichting "Vorming Defensie Helikopter
Commando" - 31516-26
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: Defensie
• Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 20 december 2018
• Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 21 december 2018
Beleidsdoorlichting artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's - 32861-42
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: IenM
• Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 23 januari 2019
• Voorstel: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen

6

op 7 februari 2019.
Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

23.

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 21 december
2018
Aanpassing planning beleidsdoorlichtingen 2018 - 31271-32
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: BUZA
• Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 24 januari 2018
• Voorstel: nog niet bekend
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 21 december 2018
Beleidsdoorlichting artikel 1, Openbaar bestuur en democratie, van de
begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(Hoofdstuk VII) - 30985-31
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: BiZa
• Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 17 januari 2019
• Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op
donderdag 7 februari 2019 te 14.00 uur.

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

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 17 december
2018
Aanbieding advies ERK over het voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking 2018Z24149
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: BuHa-OS
• Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 24 januari 2019
• Voorstel: nog niet bekend
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Noot:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 18 december
2018
Aanbieding speciaal verslag "Transparantie van door ngo’s uitgevoerde EUmiddelen: meer inspanningen nodig" van ERK - 2018Z24214
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: BuHa-OS
• Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 24 januari 2019
• Voorstel: nog niet bekend
EU
Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 15 januari
2019
Aanbieding speciaal verslag 'Chemical hazards in our food: EU food safety
policy protects us but faces challenges' van ERK - 2019Z00401
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: LNV
• Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 23 januari 2019
• Voorstel: Betrekken bij het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) op 31 januari 2019.
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Europa
24.

Agendapunt:

Toezegging stand van zaken Griekenland

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 december 2018
Toezegging stand van zaken Griekenland - 21501-07-1561
Agenderen voor algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van 7 februari 2019.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

25.

Agendapunt:

Stafnotitie prioritair EU-voorstel “Investeringsplan voor Europa:
stand van zaken en volgende stappen”

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 17 december 2018
Stafnotitie prioritair EU-voorstel “Investeringsplan voor Europa: stand van
zaken en volgende stappen” - 2018Z23993
Kennisnemen van de Commissiemededeling.
• Aangehouden in de vorige procedurevergadering op verzoek van het lid
Aukje de Vries.
• In de procedurevergadering van 6 december 2018 is aangekondigd dat u
een stafnotitie over deze mededeling zou ontvangen.
• De mededeling van de Commissie blijkt zich te beperken tot een terugblik
op de behaalde resultaten van het EFSI en het schetsen van (reeds
bekende) hoofdlijnen voor het opzetten van InvestEU als vervanger van
EFSI.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

26.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over BNC-fiches inzake duurzame
financiering

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 december 2018
Antwoorden op vragen commissie over BNC-fiches inzake duurzame
financiering - 22112-2740
Voor kennisgeving aannemen.
De minister van Financiën beantwoordt in deze brief de vragen van de
commissie over de BNC-fiches inzake de Verordening raamwerk voor
duurzame investeringen, de Verordening duurzaamheidsoverwegingen bij
investeringen en advisering en de Wijziging van Verordening (EU) 2016/1011
in verband met low-carbon benchmarks en positive carbon impact
benchmarks (Kamerstuk 22 112, nrs. 2654, 2655 en 2656).

Voorstel:
Noot:

27.

Agendapunt:

Uitstel toezending BNC-fiche over voorstellen om door middel van
btw-relevante betaalgegevens de fraude in e-commerce beter te
kunnen bestrijden

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 21 december 2018
Uitstel toezending BNC-fiche over voorstellen om door middel van btwrelevante betaalgegevens de fraude in e-commerce beter te kunnen bestrijden
- 22112-2744
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

28.

Agendapunt:

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2018-2019 beleidsterrein commissie
Fïnanciën

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 11 januari 2019
Lijst nieuwe EU-voorstellen 2018-2019, week 2 (FIN) 2019 - 2019Z00241
Behandelvoorstellen in de noot volgen.

Voorstel:
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Noot:

COM (2018) 819 Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging
van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 wat betreft de
bepalingen inzake afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen van
goederen
Behandelvoorstel: BNC-fiche na binnenkomst als gebruikelijk agenderen
voor een SO
Noot: Bij dit voorstel worden de nadere uitvoeringsbepalingen vastgesteld die
een aanvulling moeten vormen op de btw-richtlijn e-commerce, die deel
uitmaakt van het btw-actieplan. Het gaat in het bijzonder om de bepalingen
met betrekking tot elektronische interfaces ter facilitering van de levering van
goederen in de EU door niet in de EU gevestigde belastingplichtigen en de
bijzondere regeling voor de aangifte en de betaling van btw bij invoer wanneer
het éénloketsysteem voor invoer niet wordt gebruikt.
COM (2018) 844 VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD inzake een overzicht en beoordeling van de
statistieken en informatie over de automatische uitwisseling van inlichtingen
op het gebied van directe belastingen
Behandelvoorstel: betrekken bij het algemeen overleg over de
Eurogroep/Ecofinraad van woensdag 7 februari 2019.
Noot: Het verslag presenteert een overzicht en beoordeling van de
automatische uitwisseling van inlichtingen tussen belastingdiensten (AEOI)
over inkomsten die binnenlands belastingplichtigen in het buitenland
verdienen en activa die zij in het buitenland houden. Het verslag bevat een
beschrijving van de voornaamste bevindingen aangaande de implementatie
van AEOI, de kosten en voordelen ervan, evenals acties die door de lidstaten
zijn ondernomen om de ontvangen inlichtingen te gebruiken.
De EC concludeert in het verslag dat enkele lidstaten nauwelijks of zelfs
helemaal geen gebruik maken van de ontvangen gegevens. Ten tweede
concludeert zij dat lidstaten flink hebben moeten investeren in de ontwikkeling
van AEOI en het in stand houden hiervan. Ten derde verzenden lidstaten vaak
inlichtingen die niet alle identificatie-elementen omvatten die nodig zijn om ze
automatisch te matchen met de gegevens die nationaal beschikbaar zijn. De
EC doet een aantal suggesties voor verbetering van het gebruik van AEOI.

COM (2018) 824 VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD over de
"octroi de mer"-belastingregeling in de Franse ultraperifere gebieden
(voorgelegd door de Commissie overeenkomstig artikel 3 van Besluit nr.
940/2014/EU van de Raad van 17 december 2014)
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: Het “octroi de mer” is een Franse belasting die uitsluitend geldt in de
Franse ultraperifere gebieden (zoals het eiland Réunion bij de kust van
Madagaskar) en is van toepassing op de invoer van goederen. Volgens het EU
Verdrag mogen producten uit de ultraperifere gebieden en producten uit
Europees Frankrijk niet verschillend worden belast. De Franse autoriteiten
hebben een verzoek gedaan tot uitbreiding van de lijst van lokale producten
die hierop een uitzondering mogen vormen. De Commissie geeft steun aan het
voorstel om de lokale productieactiviteit in deze gebieden te ondersteunen.

Volgcommissie(s):

COM (2018) 825 Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van
Besluit nr. 940/2014/EU wat betreft de producten die in aanmerking komen
voor een vrijstelling of verlaging van de "octroi de mer"
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: Dit besluit volgt op bovenstaand verslag en betreft de goedkeuring van
een uitzondering voor een reeks lokale producten uit Franse ultraperifere
gebieden voor de verplichting tot belastinggelijkstelling.
EU

9

29.

Agendapunt:

Akkoord EU-jaarbegroting 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 december 2018
Akkoord EU-jaarbegroting 2019 - 21501-03-125
Voor kennisgeving aannemen.
• Het kabinet heeft ingestemd met het bereikte akkoord over de Europese
begroting voor 2019. Het akkoord is in lijn met de Nederlandse inzet zoals
beschreven in de Kamerbrief over de Nederlandse inzet voor de
Ecofinbegrotingsraad.
EZK, J&V, EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

30.

Agendapunt:

Reactie op het verslag van de Europese Commissie over recente
ontwikkelingen met betrekking tot euromunten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 14 januari 2019
Reactie op het verslag van de Europese Commissie over recente
ontwikkelingen met betrekking tot euromunten - 2019Z00308
Voor kennisgeving aannemen.
• Deze brief heeft betrekking op het gebruik van één en twee eurocenten en
de veiligheidskenmerken met betrekking tot hogere denominaties.
EU

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

31.

Agendapunt:

Prioritair EU-voorstel "Naar een sterkere internationale rol voor de
euro"

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 januari 2019
Fiche: Mededeling over een sterkere internationale rol van de euro en
aanbeveling over de internationale rol van de euro op het gebied van energie 2019Z00803
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op woensdag 6 februari 2019 om 14.00 uur.
EZK, EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 18 januari 2019
Stafnotitie prioritair EU-voorstel "Naar een sterkere internationale rol voor de
euro" - 2019Z00793
Desgewenst betrekken bij het schriftelijk overleg over het BNC-fiche.
EU

Overig
32.

Agendapunt:

Stafnotitie - Presentatie WRR-rapport "Geld en schuld: De publieke rol
van banken"

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 27 december 2018
Stafnotitie - Presentatie WRR-rapport "Geld en schuld: De publieke rol van
banken" - 2018Z24797
Het aanbod aanvaarden van de WRR om het rapport "Geld en schuld: de
publieke rol van banken" toe te lichten op dinsdag 5 februari 2019, van 16.15
tot 17.30 uur.

Voorstel:

33.

Agendapunt:

Ontvangst delegatie Benelux-Parlamentariergruppe van de Duitse
Bondsdag

Zaak:

Brief commissie - griffier, F.M.J. Hendrickx - 14 januari 2019
Uitnodiging voor de vakcommissies OCW, SZW, I&W, FIN en EU voor het
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Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

34.

Agendapunt:
Noot:

35.

Agendapunt:

bijwonen van themasessies op 5 februari 2019 i.v.m. het ontvangst delegatie
Benelux-Parlamentariergruppe van de Duitse Bondsdag van 3 t/m 7 februari
2019 door de Contactgroep Duitsland. - 2019Z00336
Leden die belangstelling hebben kunnen zich aanmelden voor deze
bijeenkomst bij de staf van de commissie Financiën.
• Van 17.30-18.00 staat Fin/EU op de agenda.
• Er wordt in dit blok gesproken over fiscale zaken, ontwikkelingen EMU en
brexit.
OCW, SZW, I&W, FIN, EU

Buitenlandse werkbezoeken van de commissie Financiën in 2019
• Het lid Nijboer (PvdA) heeft aangekondigd aan de commissie Financiën een
voorstel te willen doen tot het afleggen van een werkbezoek aan Japan in
de eerste week van het zomerreces van 2019. Een uitwerking van dit
voorstel wordt voor de procedurevergadering nagezonden.
• Voorafgaand aan de procedurevergadering ontvangt u tevens een
stafnotitie, waarin onder meer zal worden ingegaan op het beschikbare
budget voor het afleggen van buitenlandse werkbezoeken.
• Ter bespreking ligt, naast het voorstel van de heer Nijboer, tevens voor of,
en - zo ja - in welke periode de commissie de werkbezoeken aan Frankfurt
en Rome waartoe zij eerder heeft besloten wil afleggen.

Voorstellen van nieuwe EU-adviseur en adjunct-griffier

Rondvraag

Geen agendapunten
Besloten

Geen agendapunten

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2018A04570
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