Den Haag, 18 juni 2019

HERZIENE AGENDA
Zie rubriek toegevoegde agendapunten
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

EU
J&V
SZW

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 19 juni 2019
15.30 - 16.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering Financiën

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

5, 29, 30, 31, 32, 33, 37
31
19

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering Financiën van 5 juni
2019 vaststellen.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) van De Nederlandsche Bank
(DNB)

Zaak:

Brief derden - De Nederlandsche Bank (DNB) te Amsterdam - 5 juni 2019
Commentaar DNB t.b.v. openbaar gesprek over macro-economische risico's
voor het financiële stelsel d.d. 12 juni 2019 - 2019Z11448
Reeds behandeld in het openbaar gesprek over macro-economische risico's
voor het financiële stelsel op 12 juni 2019.

Voorstel:

4.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 9 april 2019, over het bericht ‘Aegon
verhoogt salaris topman Wynaendts opnieuw’

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 juni 2019
Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 9 april 2019, over het bericht ‘Aegon verhoogt salaris
topman Wynaendts opnieuw’ - 32013-216

5.

Voorstel:

Betrokken bij het algemeen overleg Financiële markten op 12 juni 2019.

Agendapunt:

Werkgroep kapitaalmarktunie

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 juni 2019
Werkgroep kapitaalmarktunie - 22112-2806
(Desgewenst) betrokken bij het op 11 juni 2019 gehouden plenaire debat over
het verslag van het algemeen overleg (VAO) Eurogroep/Ecofinraad.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

6.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake het NOS-artikel ‘ING leest af- en
bijschrijvingen om eigen reclame te maken’

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 juni 2019
Reactie op verzoek commissie inzake het NOS-artikel ‘ING leest af- en
bijschrijvingen om eigen reclame te maken’ - 32761-134
Betrokken bij het algemeen overleg Financiële markten op 12 juni 2019.

Voorstel:

7.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een aantal recente brieven van
belastingplichtigen die niet tevreden zijn over de dienstverlening van
de Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 14 juni 2019
Reactie op verzoek commissie over een aantal recente brieven van
belastingplichtigen die niet tevreden zijn over de dienstverlening van de
Belastingdienst - 31066-496
Reeds behandeld in het algemeen overleg Belastingdienst d.d. 19 juni 2019

Voorstel:

8.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de 23e Halfjaarsrapportage
van de Belastingdienst en Beheerst vernieuwen (Kamerstuk 31066480)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 14 juni 2019
Beantwoording vragen commissie over de 23e Halfjaarsrapportage van de
Belastingdienst en Beheerst vernieuwen - 31066-495
Reeds behandeld in het algemeen overleg Belastingdienst d.d. 19 juni 2019

Voorstel:

(Voortgang) wet- en regelgeving

Geen agendapunten
Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
9.

Agendapunt:

Wettelijke uitwerking van meldplichten aandeelhouders uitgevende
instellingen in regeerakkoord

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 mei 2019
Wettelijke uitwerking van meldplichten aandeelhouders uitgevende
instellingen in regeerakkoord - 32545-105
Aanhouden (op verzoek van het lid Alkaya) tot de procedurevergadering van 2
juli 2019.

Voorstel:
Noot:
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Noot:

•

•

10.

Agendapunt:

Ontwerp wijzigingsbesluit financiële markten 2019 in verband met
voorgenomen wijziging artikel 18 Besluit toezicht
accountantsorganisaties

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 juni 2019
Ontwerp wijzigingsbesluit financiële markten 2019 in verband met
voorgenomen wijziging artikel 18 Besluit toezicht accountantsorganisaties 33977-26
Agenderen voor het - nog te plannen - algemeen overleg Accountancy in het
najaar.
• Met het voorgehangen ontwerpbesluit wordt voorzien in de mogelijkheid
om ook andere personen dan externe accountants in te zetten voor het
uitvoeren van een zogenoemde opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling
(okb).
• De voorhang van het ontwerpbesluit bij de Kamer is gebaseerd op artikel 4
van de Wet toezicht accountantsorganisaties. De voorhangperiode loopt
t/m 5 juli 2019; daarna kan de voordracht voor de vaststelling van het
Wijzigingsbesluit financiële markten 2019 aan de Koning worden gedaan.

Voorstel:
Noot:

11.

Agendapunt:

Aanpassing Kapitaalbeleid DNB

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 juni 2019
Aanpassing Kapitaalbeleid DNB - 32013-215
Agenderen voor het na het zomerreces te houden algemeen overleg over
effecten van het ECB-beleid.

Voorstel:

12.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het Rapport "Afdekking
financiële risico’s DNB; Rol minister van Financiën"

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 juni 2019
Antwoorden op vragen commissie over het Rapport "Afdekking financiële
risico’s DNB; Rol minister van Financiën" - 28165-303
Voor kennisgeving aannemen.
In het antwoord op een van de vragen van de commissie verwijst de minister
naar de bij het vorige agendapunt genoemde brief over de aanpassing van het
kapitaalbeleid van DNB.

Voorstel:
Noot:

13.

Reeds aangehouden in de vorige procedurevergadering, om het lid Alkaya
in de gelegenheid te stellen een voorstel te doen voor een
rondetafelgesprek over dit onderwerp. Op zijn verzoek wordt deze brief
nogmaals geagendeerd in de volgende procedurevergadering.
In de brief meldt de minister dat hij een internetconsultatie is gestart
over een voorstel tot het introduceren in de Wet op het financieel toezicht
van een generieke meldplicht voor aandeelhouders die een belang van
minimaal 2% hebben in een beursvennootschap. De consultatie loopt t/m
4 juli a.s.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde over het nieuws dat
mogelijk een terrorist bij verschillende banken belast is geweest met
internationaal betalingsverkeer

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 juni 2019
Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 18 april 2019, over het nieuws dat mogelijk een
terrorist bij verschillende banken belast is geweest met internationaal
betalingsverkeer (BNR, 18 april 2019) - 31477-40
Agenderen voor het plenaire debat, aangevraagd door het lid Van der Linde,
over de screening op terrorisme bij financiële instellingen

Voorstel:
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Noot:

•
•

14.

Agendapunt:

Reactie op het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) “Geld en schuld: De publieke rol van banken”

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 juni 2019
Reactie op het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) “Geld en schuld: De publieke rol van banken” –
35107-3
Agenderen voor het plenaire debat, aangevraagd door het lid Alkaya, over de
toekomst van ons geldstelsel.
Het plenaire debat, aangevraagd tijdens de Regeling van werkzaamheden van
22 januari 2019 door het lid Alkaya, staat op nr. 42 (langetermijnagenda van
14 juni 2019).

Voorstel:
Noot:

15.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Alkaya: 100% veilig
sparen en betalen (Kamerstuk 35107)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 juni 2019
Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Alkaya: 100% veilig sparen en
betalen (Kamerstuk 35107) - 2019Z11706
Agenderen voor het plenaire debat, aangevraagd door het lid Alkaya, over de
toekomst van ons geldstelsel.

Voorstel:

16.

In de brief geeft de minister een toelichting op de vraag hoe medewerkers
van banken worden gescreend en hoe vermenging van onder- en
bovenwereld wordt voorkomen.
Om deze brief is gevraagd bij de regeling van werkzaamheden van 18 april
jl. Het bij die gelegenheid door het lid Van der Linde aangevraagde debat
over de screening op terrorisme bij financiële instellingen staat op nr. 83
(langetermijnagenda van 14 juni 2019). De commissie heeft eerder
besloten te zijner tijd een algemeen overleg Witwassen en
terrorismefinanciering te houden.

Agendapunt:

Afschrift van de reactie op de brief van Verenigde Bitcoinbedrijven
Nederland (VBNL) en Privacy First over de FATF-Aanbevelingen ten
aanzien van crypto’s

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 juni 2019
Afschrift van de reactie op de brief van Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland
(VBNL) en Privacy First over de FATF-Aanbevelingen ten aanzien van crypto’s
- 32013-217
Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg Financiële markten op 12 juni
2019
Adressanten erover informeren dat de reacties van de minister op hun brieven
desgewenst zijn betrokken bij het algemeen overleg dat de commissie op 12
juni 2019 met de minister heeft gehouden.

Voorstel:
Voorstel:

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

Agendapunt:

Stukken over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag (CAF-11zaak)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 11 juni 2019
Richting een oplossing voor ouders in de CAF 11-zaak (kinderopvangtoeslag) 31066-490
Desgewenst betrekken bij het debat over etnisch profileren door de
Belastingdienst.

Voorstel:
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Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is na ontvangst van de
brief vastgesteld op vrijdag 14 juni om 14.00 uur.

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 11 juni 2019
Beantwoording vragen commissie over de toezeggingen gedaan tijdens het
debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van
kinderopvangtoeslagen over o.a. gemaakte kosten voor inschakeling van de
Landsadvocaat in het CAF-11 dossier - 31066-493
Desgewenst betrekken bij het debat over etnisch profileren door de
Belastingdienst.
Desgewenst betrokken bij de feitelijke vragen over de brief 'Richting een
oplossing voor ouders in de CAF 11-zaak' d.d. vrijdag 14 juni 2019.

Voorstel:
Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Voorstel:

18.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake duidelijkheid over duur
renteaftrek en berekening hypotheekbedragen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 5 juni 2019
Reactie op verzoek commissie inzake duidelijkheid over duur renteaftrek en
berekening hypotheekbedragen - 2019Z11352
Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

Voorstel:

19.

Agendapunt:

Uitstel reactie op motie van het lid Stoffer c.s. over wegnemen van
pijnpunten in de marginale druk

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 14 juni 2019
Uitstel reactie op motie van het lid Stoffer c.s. over wegnemen van pijnpunten
in de marginale druk - 35026-66
Voor kennisgeving aannemen.
SZW

Voorstel:
Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken van enkele
nog openstaande moties en toezeggingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 14 juni 2019
Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken van enkele nog
openstaande moties en toezeggingen - 35000-IX-25
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

21.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 juni 2019
Reactie op verzoek commissie over aanvullende stukken over de CAF-11-zaak
- 31066-492
Desgewenst betrekken bij het debat over etnisch profileren door de
Belastingdienst.
Desgewenst betrokken bij de feitelijke vragen over de brief 'Richting een
oplossing voor ouders in de CAF 11-zaak' d.d. vrijdag 14 juni 2019.

Agendapunt:

Afhandeling bezwaren tegen btw-correctie privégebruik auto 1e helft
2011

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 14 juni 2019
Afhandeling bezwaren tegen btw-correctie privégebruik auto 1e helft 2011 31066-494
Voor kennisgeving aannemen.

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

Geen agendapunten
Rijksuitgaven
22.

Agendapunt:

Verantwoording bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld
2018 (IX)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 juni 2019
Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van
Financiën en Nationale Schuld 2018 - 35200-IX-5
Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 ministerie
Financiën en Nationale Schuld en Slotwet 2018 op 26 juni 2019.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:
Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

23.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 juni 2019
Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport
Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Financiën en
Nationale Schuld 2018 (IX) - 35200-IX-6
Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 ministerie
Financiën en Nationale Schuld en Slotwet 2018 op 26 juni 2019.
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 juni 2019
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35200-IX-7
Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 ministerie
Financiën en Nationale Schuld en Slotwet 2018 op 26 juni 2019.
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 5 juni 2019
Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer,
over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie
van Financiën en Nationale Schuld 2018 (IX) - 35200-IX-8
Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 ministerie
Financiën en Nationale Schuld en Slotwet 2018 op 26 juni 2019.

Agendapunt:

Financieel jaarverslag van het Rijk 2018, Staat van de
Rijksverantwoording 2018 en Nationale Verklaring 2019

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 11 juni 2019
Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer,
over het rapport Staat van de rijksverantwoording 2018 - 35200-31
Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 ministerie
Financiën en Nationale Schuld en Slotwet 2018 op 26 juni 2019.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 juni 2019
Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport
Staat van de Rijksverantwoording 2018 - 35200-11
Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 ministerie
Financiën en Nationale Schuld en Slotwet 2018 op 26 juni 2019.
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 juni 2019
Beantwoording vragen commissie over het Financieel jaarverslag van het Rijk
2018 - 35200-10
Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 ministerie
Financiën en Nationale Schuld en Slotwet 2018 op 26 juni 2019.
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Zaak:

Voorstel:

Zaak:
Voorstel:

24.

Rapport "Datagedreven selectie van aangiften door de
Belastingdienst"

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 11 juni 2019
Rapport "Datagedreven selectie van aangiften door de Belastingdienst" 31066-488
Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst op 19 juni
2019 (voorafgaand aan de procedurevergadering).

Agendapunt:

Reactie Rekenkamer op verzoek om onderzoek naar erf- en
schenkbelasting

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 12 juni 2019
Reactie op brief van het Presidium inzake het verzoek aan de Algemene
Rekenkamer over onderzoek naar de erf- en schenkbelasting (Kamerstuk
31066-481) - 31066-489
Minister verzoeken om een update aangaande het tijdpad van de ADRonderzoeken en de publicatie daarvan.
• De Rekenkamer geeft aan de publicatie van de ADR-onderzoeken af te
wachten alvorens een besluit te nemen over het verzoek van de Kamer.
• De minister geeft in zijn brief van 14 maart jl. (31066, nr. 465) aan dat de
ADR medio april kan starten met het onderzoek naar het
uitnodigingenbeleid bij de erfbelasting en verwachtte dat dit onderzoek
eind mei zou zijn afgerond.
• Naar aanleiding van een schriftelijk overleg over deze brief (31066, nr.
484) heeft de commissie op 23 mei jl. de bewindspersonen verzocht de
bijstellingen van de ramingen van de inkomsten uit erf- en
schenkbelasting mee te nemen in de onderzoeksopdracht aan de ADR
(2019D21367).

Voorstel:
Noot:

26.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 juni 2019
Addendum Financieel Jaarverslag van het Rijk 2018 - 35200-8
Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 ministerie
Financiën en Nationale Schuld en Slotwet 2018 op 26 juni 2019.

Agendapunt:

Voorstel:

25.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 juni 2019
Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport
bij de Nationale verklaring 2019 - 35200-12
Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 ministerie
Financiën en Nationale Schuld en Slotwet 2018 op 26 juni 2019.

Agendapunt:

Aanbod Algemene Rekenkamer inzake besloten technische briefing
voorafgaand aan publicatie onderzoek naar forfaits als fiscaal
instrument

Voorstel:

Ter bespreking
De Algemene Rekenkamer is voornemens om op woensdag 26 juni 2019 het
onderzoek naar forfaits als fiscaal instrument te publiceren. Zij biedt de
commissie een besloten technische briefing aan op de
dag van publicatie. Vanwege het korte tijdsbestek en de druk op de agenda
heeft de staf deze briefing reeds ingepland op 26 juni van 11.30u tot 12.30u.
Uit de inventarisatie is echter vooralsnog onvoldoende belangstelling gebleken.
De staf zal uiterlijk een uur na deze procedurevergadering concluderen of
alsnog voldoende belangstelling bestaat voor deze briefing.

Noot:
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27.

Agendapunt:

Aanbod Algemene Rekenkamer inzake besloten technische briefing
voorafgaand aan de publicatie van een brief over de huidige stand van
zaken van de fiscale stimulering van elektrisch rijden

Voorstel:

Ter bespreking
De Algemene Rekenkamer is voornemens om op woensdag 26 juni 2019 een
brief over de huidige stand van zaken van de fiscale stimulering van elektrisch
rijden te publiceren. In de brief draagt de Rekenkamer feitelijke informatie aan
over de opvolging van eerdere aanbevelingen uit 2013 en 2014. Zij geeft in de
brief nog geen oordeel over de doeltreffendheid en doelmatigheid, omdat daar
meer onderzoek in breder verband voor nodig is.

Noot:

De Rekenkamer biedt de commissie een besloten technische briefing aan op
de dag van publicatie. Vanwege het korte tijdsbestek en de druk op de agenda
heeft de staf deze briefing reeds ingepland op 26 juni, aansluitend op de
briefing inzake forfaits als fiscaal instrument, van 12.30u tot 13.30u. De
inventarisatie voor deelname aan deze briefing sluit op dinsdag 18 juni 2019
om 14.00 uur.

28.

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 Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 7 juni 2019
Kabinetsreactie beleidsdoorlichting begrotingsartikel 4.3 VWS-begroting 32772-35
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: VWS
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 19 juni 2019
•Voorstel: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. De
commissiestaf zal een notitie toe te sturen over het plan van aanpak van de
beleidsdoorlichting.
en
Inbreng feitelijke vragen: termijn volgt

Voorstel:
Noot:

29.

Agendapunt:

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

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 16 mei 2019
Aanbieding speciaal verslag 'De aanpak van fraude bij EU-cohesie-uitgaven:
de beheersautoriteiten moeten de opsporing, reactie en coördinatie
versterken' van ERK - 2019Z11460
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: BiZa
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 20 juni 2019
•Voorstel: nog niet bekend

Voorstel:
Noot:

Europa
30.

Agendapunt:

Fiche: Wijziging btw-richtlijn en accijnsrichtlijn op het gebied van
defensie-inspanningen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 mei 2019
Fiche: Wijziging btw-richtlijn en accijnsrichtlijn op het gebied van defensieinspanningen - 22112-2808
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Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking ligt de vraag voor of de commissie over dit fiche een schriftelijk
overleg wenst te houden.
Aangehouden in de vorige procedurevergadering op verzoek van het lid
Lodders.
EU

Agendapunt:

Fiche: mededeling Fraudebestrijdingsstrategie

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 7 juni 2019
Fiche: mededeling Fraudebestrijdingsstrategie - 22112-2812
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op dinsdag 2 juli 2019 om 14.00 uur.
J&V, EU

Noot:

31.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

32.

Agendapunt:

Jaarverslag Europese Investeringsbank ten behoeve van de
jaarvergadering van de Raad van gouverneurs

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 juni 2019
Jaarverslag Europese Investeringsbank ten behoeve van de jaarvergadering
van de Raad van gouverneurs - 21501-07-1606
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 3 juli 2019.
EU

Agendapunt:

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 6 juni 2019
Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 21-23 (FIN) 2019 - 2019Z11422
Behandelvoorstellen in de noot volgen.
I. COM (2019) 205: ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 3 BIJ DE
ALGEMENE BEGROTING 2019 bij het voorstel betreffende de
beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese
Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: In deze wijziging van de begroting wordt een overzicht gegeven van de
budgettaire gevolgen van de steunaanvraag van Italië, Oostenrijk en
Roemenië uit het solidariteitsfonds van het MFK. De commissie stelt voor om
financiële steun ter waarde van 293,5 miljoen euro in mindering te brengen op
het totaal beschikbare maximumbedrag voor 2018 en 2019 van 704,6 miljoen.
De drie landen hebben een steunaanvraag gedaan vanwege hoge kosten door
overstromingen.

Voorstel:

33.

Voorstel:
Noot:

II. COM (2019) 206: Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit
het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië
en Oostenrijk
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: Dit besluit sluit aan bij bovengenoemde wijziging van de begroting. Het
betreft een besluit ten aanzien van de steunaanvraag van 293,5 miljoen euro
voor Italië, Oostenrijk en Roemenië.
III. COM (2019) 540: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Update verscherpt
toezicht – Griekenland, juni 2019
Behandelvoorstel: betrekken bij AO Eurogroep/Ecofinraad op 3 juli
Noot: Het derde enhanced surveillance rapport voor Griekenland zal bij de
Eurogroep in juli worden besproken en kan mogelijke gevolgen hebben voor
besluiten rondom schuldverlichting.
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IV. COM (2019) 500: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES
PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD, DE RAAD, DE EUROPESE CENTRALE BANK,
HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ, HET COMITÉ VAN DE
REGIO'S EN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK Europees Semester 2019:
landspecifieke aanbevelingen
Behandelvoorstel: betrekken bij AO Eurogroep/Ecofinraad op 3 juli
Noot: De mededeling betreft het lentepakket Europees Semester waarover u
reeds een kabinetsappreciatie heeft ontvangen. Deze appreciatie wordt
geagendeerd voor het komende AO.
Het lentepakket Europees Semester bestaat uit: de landenspecifieke
aanbevelingen voor elk land en de analyses van de begrotingssituatie voor
Italië, Frankrijk, België en Cyprus in het kader van de zogeheten Artikel
126(3) rapporten (de eerste stap van de buitensporigtekortprocedure). Alleen
de mededeling ligt aan u voor op deze PV, maar impliceert een bundeling van
alle meer dan 30 individuele documenten uit het lentepakket.
V. COM (2019) 539: Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij
wordt vastgesteld dat Hongarije geen doeltreffende maatregelen heeft
genomen naar aanleiding van de aanbeveling van de Raad van 4 december
2018
Behandelvoorstel: desgewenst betrekken bij AO Eurogroep/Ecofinraad
Noot: Het besluit stelt vast dat de maatregelen die Hongarije heeft genomen
sinds de vorige aanbeveling aan Hongarije onvoldoende zijn om ervoor te
zorgen dat het nominale stijgingstempo van de netto primaire
overheidsuitgaven in 2019 niet uitkomt boven 3,3 %. Het besluit moet gezien
worden binnen het kader van de missie voor verscherpt toezicht binnen de
significante afwijkingsprocedure. De significante afwijkingsprocedure heeft als
doel om landen te bewegen om hun middellange termijn begrotingsdoelstelling
te halen en hiermee een buitensporigtekortprocedure te voorkomen. Hongarije
heeft in de afgelopen jaren meermaals de preventieve arm van het SGP
geschonden. Dit specifieke besluit stelt geen vervolgstappen voor, een apart
ander besluit geeft echter de aanbeveling om vóór 15 oktober 2019 met
aanvullende maatregelen te komen. Aangezien Hongarije niet tot de eurozone
behoort zal geen boete kunnen volgen.
VI. COM (2019) 538: Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij
wordt vastgesteld dat Roemenië geen doeltreffende maatregelen heeft
genomen in reactie op de Aanbeveling van de Raad van 4 december 2018
Behandelvoorstel: desgewenst betrekken bij AO Eurogroep/Ecofinraad
Noot: Het besluit stelt vast dat de maatregelen die Roemenië heeft genomen
sinds de vorige aanbeveling aan Roemenië onvoldoende zijn om ervoor te
zorgen dat het nominale stijgingstempo van de netto primaire
overheidsuitgaven in 2019 niet uitkomt boven 4,5%. Het besluit moet gezien
worden binnen het kader van de missie voor verscherpt toezicht binnen de
significante afwijkingsprocedure. De significante afwijkingsprocedure heeft als
doel om landen te bewegen om hun middellange termijn begrotingsdoelstelling
te halen en hiermee een buitensporigtekortprocedure te voorkomen. Roemenië
heeft in de afgelopen jaren meermaals de preventieve arm van het SGP
geschonden. Dit specifieke besluit stelt geen vervolgstappen voor, een apart
ander besluit geeft echter de aanbeveling om vóór 15 oktober 2019 met
aanvullende maatregelen te komen. Aangezien Roemenië niet tot de eurozone
behoort zal geen boete kunnen volgen.
VII. COM (2019) 262: Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende
het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de
Raad van de Werelddouaneorganisatie ten aanzien van een aanbeveling van
de WDO tot wijziging van het geharmoniseerde systeem op grond van artikel
16 van het GS-verdrag
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: Dit voorstel betreft het besluit tot bepaling van het namens de Unie in
de Raad van de Werelddouaneorganisatie in te nemen standpunt met
betrekking tot de voorgenomen vaststelling van een ontwerpaanbeveling
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inzake de wijziging van de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem
(GS-nomenclatuur).

Volgcommissie(s):

VIII. COM (2019) 265: Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD
betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER
in te nemen standpunt over een wijziging van protocol 31 bij de EERovereenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de
vier vrijheden (Begrotingsonderdeel 12.02.01 - Financiële diensten)
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: Dit besluit stelt Noorwegen, IJsland en Liechtenstein in staat deel te
nemen aan de tenuitvoerlegging en ontwikkeling van de interne markt voor
financiële diensten.
EU

Overig

Geen agendapunten
Toegevoegde agendapunten
34.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen 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 - 14 juni 2019
Antwoorden op vragen commissie inzake onderzoek van de Autoriteit
Persoonsgegevens naar de informatiebeveiliging van de afdeling Data en
Analytics van de Belastingdienst - 32761-136
Reeds behandeld in het algemeen overleg over de Belastingdienst van
woensdag 19 juni 2019.

Voorstel:

35.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over medewerking onderzoek artikel
3.1 CW 2016

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 17 juni 2019
Reactie op verzoek commissie over medewerking onderzoek artikel 3.1 CW
2016 - 31865-148
Ter informatie.

Voorstel:

36.

Agendapunt:

Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over
het Stabiliteits- en Groeipact

Zaak:

Overig - vicepresident van de Raad van State, Th.C. de Graaf - 17 juni 2019
Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over het
Stabiliteits- en Groeipact - 21501-20-1457
Reeds betrokken bij de op 18 juni 2019 gehouden besloten technische briefing
door de Raad van State.

Voorstel:

37.

Agendapunt:

Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 juni 2019 te Luxemburg

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 juni 2019
Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 juni 2019 te Luxemburg 21501-07-1612
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 3 juli
2019.

Voorstel:
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38.

Volgcommissie(s):

EU

Agendapunt:

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

Voorstel:

Onderstaande overzichten van plenaire activiteiten en commissieactiviteiten
dienen ter informatie.
Plenaire activiteiten:
a) Wetgeving:
(week 27 - 3 juli) - Voorjaarsnota 2019
(week 40 - 2 en 3 oktober) - Algemene Financiële Beschouwingen
(week 46 - 12, 13 en 14 november) - Belastingplan 2020

Noot:

b) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
20. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op
wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
24. Debat over fraude met de dividendbelasting (Van Weyenberg) (minister
en staatssecretaris Financiën)
36. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt)
(minister Financiën)
42. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
50. Debat over de poortwachtersfunctie van banken bij financiële transacties
(Van der Linde) (minister Financiën)
52. Debat over de stijging van de energienota (Snels) (minister Financien,
minister EZK, minister SZW)
70. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister
Financiën, minister SZW)
83. Debat over de screening op terrorisme bij financiële instellingen (Van der
Linde) (minister Financiën)
103. Debat over etnisch profileren door de belastingdienst (Snels)
(staatssecretaris Financiën)
104. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een
beleidsvakantie vraagt (Van Rooijen) (minister Financiën, staatssecretaris
Financiën)
114. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het
terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
c) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties:
53. Dertigledendebat over de prijsstijgingen en de hoge
consumentenprijsindex (Alkaya) (minister Financiën)
71. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische
auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, staatssecretaris IW)
79. Dertigledendebat over een stiekeme verhoging van de feitelijke
belastingtarieven (Leijten) (minister Financiën)
80. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het
Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
d) Nog niet geagendeerde tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
-geen.
Commissieactiviteiten van de commissie Financiën
Wetgevings/Notaoverleggen
Reeds geplande wetgevingsoverleggen:
26 juni 2019, 19.00-21.30 uur - Jaarverslag 2018 ministerie Financiën en
Nationale Schuld en Slotwet 2018;
28 oktober 2019, 11.00-19.00 uur - Belastingplan 2020;
4 november 2019, 11.00-23.00 uur - Belastingplan 2020.
Reeds geplande algemeen overleggen (AO)
wo 19-06-2019 10.00-14.00 AO Belastingdienst
do 27-06-2019 09.30-13.30 Fiscale beleidsagenda 2019
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wo 03-07-2019 10.00-13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 04-09-2019 10.15-13.15 AO Eurogroep/Ecofinraad
di 01-10-2019 16.30-19.30 AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 16-10-2019 16.30-18.30 AO IMF
wo 06-11-2019 10.15-13.15 AO Eurogroep/Ecofinraad
do 28-11-2019 10.15-13.15 AO Eurogroep/Ecofinraad
Nog niet geplande AO's waartoe de commissie heeft besloten:
AO Accountancy
AO Autobelastingen
AO Begroten en verantwoorden
AO Effecten van het ECB-beleid (na het zomerreces te houden)
AO Europese btw
AO ICT Belastingdienst/Douane
AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane (tot nader
order uitgesteld)
AO Revolverende fondsen
AO Staatsdeelnemingen
AO Toekomst van de Volksbank (in het najaar te houden)
AO Witwassen en terrorismefinanciering
Overige commissieactiviteiten:
20-06 2019 Besloten gesprek met Japan-deskundigen
06-07 t/m 13-07-2019 Werkbezoek Japan
ma 02-09-2019 10.30-13.30 - Besloten werkbezoek aan de Autoriteit
Financiële markten (AFM)
ma 02-09-2019 14.00-17.00 - Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche
Bank (DNB)
ma 09-09-2019 Conferentie over de EMU
vr 04-10-2019 - Accountability Hack 2019
Opnieuw te plannen (na het zomerreces):
Openbaar gesprek met Eurocommissaris Moscovici

Rondvraag

Geen agendapunten
Besloten
39.

Agendapunt:

Stafnotitie - Bespreekpunten bij de voortgangsrapportage en
inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de
commissies

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.C.T.M. Franke - 29 mei 2019
Stafnotitie - Bespreekpunten bij de voortgangsrapportage en inventarisatie
van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies 2019Z10847
De vier aanbevelingen bespreken (in het besloten gedeelte van de
vergadering) die zijn opgenomen in de tektsboxen van de notitie waarmee een
voortgangsrapportage is aangeboden.
• Op verzoek van het Presidium is een voortgangsrapportage en
inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van
commissies uitgevoerd.
• Deze nieuwe werkwijze is in 2017 Kamerbreed ingevoerd. Dit betreft de
concentratie van inhoudelijke en procedurele dienstverlening rond
commissies (integrale dienstverlening, helder aanspreekpunt), het werken
met een kennisagenda en het verbeteren van informatie- en
kennisproducten.

Voorstel:

Noot:
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•

40.

In de oplegnotitie bij de voortgangsrapportage zijn de vier aanbevelingen
uit de voortgangsrapportage opgenomen die ter bespreking aan alle
commissies worden voorgelegd. De leden van de commissies worden
uitgenodigd om actief suggesties te doen om de werkwijze verder te
verbeteren.

Agendapunt:

Actualisatie kennisagenda 2019

Zaak:

Stafnotitie - kenniscoördinator, M. Öncu - 14 juni 2019
Actualisatie kennisagenda 2019 - 2019Z12227
Ter bespreking.

Voorstel:

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2018A04579
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