Den Haag, 5 oktober 2018

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

BuZa
EU
EZK
I&W
J&V
LNV
OCW
SZW

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 10 oktober 2018
15.30 - 17.00 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering Financiën

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

14
4, 9, 27, 28, 31
16, 20, 30
30
30
30
13
30

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van 12 september 2018 vaststellen

2.

Agendapunt:

De besluitenlijst van 26 september 2018 vaststellen

Brievenlijst
3.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
4.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 1 en 2 oktober 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 24 september 2018
Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 1 en 2 oktober 2018 - 2150107-1545
Reeds behandeld in het schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

5.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda voor de IMF Jaarvergadering van het
International Monetary and Financial Committee (IMFC) op 12 en 13
oktober

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 september 2018
Geannoteerde agenda over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor
de vergadering van het International Monetary and Financial Committee
(IMFC) op 12 en 13 oktober 2018 in Bali - 26234-217

6.

Voorstel:

Reeds behandeld in het schriftelijk overleg IMF d.d. 1 oktober 2018

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Snels over de
dividendbelastingraming van fiscalist Michiel Spanjers

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 3 oktober 2018
Reactie op het verzoek van het lid Snels, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 2 oktober 2018, over de dividendbelastingraming van
fiscalist Michiel Spanjers - 35000-47
Reeds behandeld tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen op 3 en 4
oktober 2018.

Voorstel:

7.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Snels over een reactie van het CPB
inzake de koopkrachteffecten van de energiebelasting in 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 oktober 2018
Reactie op het verzoek van het lid Snels, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 2 oktober 2018, over een reactie van het CPB inzake de
koopkrachteffecten van de energiebelasting in 2019 - 35000-48
Reeds behandeld tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen op 3 en 4
oktober 2018.

Voorstel:

8.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen over de Miljoenennota 2019 c.a.

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 september 2018
Beantwoording vragen commissie over de Nota over de toestand van ’s Rijks
Financiën (Miljoenennota 2019) - 35000-44
Reeds behandeld bij de Algemene Financiële Beschouwingen op 3 en 4 oktober
2018.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

9.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 september 2018
Beantwoording vragen commissie over de Macro Economische Verkenning
(MEV) 2019 - 35000-46
Reeds behandeld bij de Algemene Financiële Beschouwingen op 3 en 4 oktober
2018.

Agendapunt:

Nederlandse Ontwerpbegrotingsplan 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 september 2018
Nederlandse Ontwerpbegrotingsplan 2019 - 21501-03-123
Desgewenst betrokken bij de Algemene Financiële Beschouwingen /
begrotingsbehandeling Financiën/Nationale Schuld
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

10.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 september 2018
Beantwoording vragen commissie over het Bijlagenboek bij de Nota over de
toestand van ’s Rijks Financiën - 35000-45
Reeds behandeld bij de Algemene Financiële Beschouwingen op 3 en 4 oktober
2018.

Agendapunt:

Brief over de raming van de schenk- en erfbelasting in de
Miljoenennota 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 september 2018
Toezegging tijdens het Algemeen Overleg over Schenk- en erfbelasting van 25
september 2018 over de raming van de schenk- en erfbelasting in de
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Voorstel:

Miljoenennota 2019 - 31066-432
Reeds behandeld bij de Algemene Financiële Beschouwingen op 3 en 4 oktober
2018.

(Voortgang) wet- en regelgeving
11.

Agendapunt:

Begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) en de Nationale
Schuld (IXA) voor het jaar 2019

Zaak:

Begroting - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 september 2018
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en
de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 - 35000-IX
De voorgestelde thema's van rapporteurs Sneller (D66) en Snels (GL)
vaststellen en de conceptbrief aan de bewindspersonen afwachten.
• De commissie Financiën heeft 12 september 2018 besloten de leden
Sneller (D66) en Snels (GL) aan te wijzen als rapporteurs voor de
begroting van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld. Ten
behoeve van het verslag werd na de plenaire behandeling bij de Algemene
Financiële Beschouwingen een kort begrotingsonderzoek voorzien.
• De rapporteurs stellen voor in het verslag aandacht te besteden aan
de opvolging en waar van toepassing verwerking in de begroting 2019
van enkele thema's van het rapporteurschap van dezelfde leden over het
jaarverslag 2017: toetsbare beleidsplannen, personeelsbeleid financiële
functie, verplichtingen en risicoregelingen. Aanvullend stellen de
rapporteurs voor het thema inzichtelijkheid van financiële risico's te
bespreken, waarbij de vraag centraal staat in hoeverre scenario-informatie
vergelijkbaar met de schokproef overheidsfinanciën kan worden gebruikt
om ook op microniveau, in de begrotingen, meer inzicht in de risico’s van
instrumenten te geven.
• De rapporteurs stellen voor het verslag per brief aan de bewindspersonen
te sturen. Hiervoor zullen zij een concept opstellen dat opnieuw aan de
commissie wordt voorgelegd. Het begrotingsonderzoek komt hiermee te
vervallen.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:
Voorstel:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 26 september 2018
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk IX) van het
Ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (Kamerstuk 35000-IX) en de
Miljoenennota 2019 (Kamerstuk 35000) - 35000-IX-5
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de begroting van het
ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX).
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 september 2018
Reactie op verzoek commissie over de brief van de Algemene Rekenkamer
met aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van
Financiën en de Nationale Schuld en de Miljoenennota 2019 (Kamerstuk
35000-IX-5) - 35000-IX-6
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de begroting van het
ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX).
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 september 2018
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35000-IX-7
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de begroting van het
ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX).
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12.

Agendapunt:

Pakket Belastingplan 2019

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 september 2018
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan
2019) - 35026
Ter bespreking.
• In de vorige procedurevergadering is gesproken over de wijze van
behandeling van het pakket Belastingplan 2019, dat uit zeven
wetsvoorstellen bestaat. Daarbij is de staf verzocht na te gaan of het
mogelijk is op verzoek van een van de leden een wetsvoorstel uit het
pakket Belastingplan 2019 apart plenair te behandelen.
• Over de wijze waarop het Belastingplan 2019 wordt behandeld, heeft uw
commissie een besluit genomen in de procedurevergadering van 29 maart
2018. Daarbij is het behandelschema vastgesteld, dat voorziet in
behandeling van het gehele pakket in wetgevingsoverleggen op 29 oktober
en 5 november 2018, met plenaire behandeling op 13 en 14 november
2018. Overeenkomstig artikel 39 van het Reglement van Orde heeft de
Kamer op 12 april 2018 tijdens de Regeling van werkzaamheden besloten
de commissie toestemming te geven tot het houden van de
wetgevingsoverleggen op de genoemde data. Ten tijde van deze
besluitvormingsmomenten was de samenstelling en omvang van het
pakket Belastingplan nog niet bekend.
• Er is geen bepaling in het Reglement van Orde die zich ertegen verzet dat
een individueel lid aan de Kamer een voorstel doet tot een wijze van
behandeling van een van de wetsvoorstellen van het pakket die afwijkt
van hetgeen eerder (in commissieverband of plenair) is besloten.

Voorstel:
Noot:

13.

Agendapunt:

Wet fiscale maatregel rijksmonumenten

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 september 2016
Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van
de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden (Wet fiscale maatregel
rijksmonumenten) - 34556
Aanmelden voor plenaire behandeling.
• Aangehouden in de vorige procedurevergadering op verzoek van het lid
Omtzigt.
• Ter bespreking is de vraag of het wetsvoorstel, gelet op de hieronder
vermelde Nota van Wijziging, als hamerstuk kan worden aangemeld.
OCW

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Noot:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 september
2018
Nota van wijziging - 34556-14
Ter bespreking.
• Het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing is
in 2016 op verzoek van de minister van OCW door de Kamer
aangehouden. Dit wetsvoorstel regelt de afschaffing van de aftrek van
uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven.
• Het kabinet heeft op 22 juni 2018 de Kamer geïnformeerd dat zij de fiscale
aftrek voor onderhoud aan rijksmonumentenpanden per 1 januari 2019 wil
afschaffen en omzetten naar een subsidieregeling. De Kamer heeft daar op
11 september 2018 een plenair debat over gevoerd, waarbij twee moties
over de subsidieregeling zijn ingediend (en later aangenomen). Bij brief
van 17 september 2018 heeft de minister van OCW de Kamer
geïnformeerd over hoe zij de moties wil uitvoeren en is de aangepaste
conceptsubsidieregeling naar de Kamer gestuurd. De commissie OCW
heeft deze brief in haar procedurevergadering van 4 oktober 2018 voor
kennisgeving aangenomen.
• Deze Nota van Wijziging wijzigt de datum van inwerkingtreding van 1
januari 2017 in 1 januari 2019. Op die datum wordt vervolgens de
subsidieregeling van kracht. De afschaffing van de fiscale aftrek van
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Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 september 2018
Begeleidende brief inzake nota van wijziging Wet fiscale maatregelen
rijksmonumenten en scholing - 34556-13
Ter bespreking.
OCW

Agendapunt:

Wijziging van het belastingverdrag met Denemarken

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 3 oktober 2018
Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden
en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en het
voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar
het inkomen en naar het vermogen; Kopenhagen, 9 mei 2018 - 35053-1
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 31 oktober 2018 om 14.00 uur.
• De minister van Buitenlandse Zaken heeft het verdrag ter stilzwijgende
goedkeuring overlegd.
• De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de StatenGeneraal wordt onderworpen kan door of namens één van de Kamers of
door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden
van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 2 november
2018.
BuZa

Voorstel:

14.

scholingsuitgaven is uit het wetsvoorstel gehaald, omdat het kabinet deze
maatregel op een later moment wil opnemen in een ander wetsvoorstel.
OCW

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
15.

Agendapunt:

Rapportage voortgang Kifid op verbeterpunten uit de 2016 evaluatie

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 september 2018
Rapportage voortgang Kifid op verbeterpunten uit de 2016 evaluatie - 29507149
Agenderen voor het algemeen overleg Financiële markten op 8 november
2018.

Voorstel:

16.

Agendapunt:

Investeringsagenda TenneT

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 oktober 2018
Investeringsagenda TenneT - 2018Z17825
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 8 november 2018 om 14.00 uur.
• Deze brief is het vervolg op de brief van 23 maart 2018, waarin de
Kamer werd geïnformeerd over de in ontwikkeling zijnde toekomstvisie
van de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken en
Klimaat op de rol van TenneT binnen de Noordwest-Europese
elektriciteitsmarkt.
• In de procedurevergadering van 29 maart 2018 heeft de commissie
besloten om na de ontvangst van de nadere informatie over de
investeringsagenda van TenneT schriftelijk overleg te voeren.
EZK

Voorstel:
Noot:

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

Agendapunt:

Aanvullende reactie op motie van het lid Aukje de Vries c.s. over de
vrijstelling voor het nultarief van zeeschepen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 1 oktober 2018
Reactie op motie van het lid Aukje de Vries c.s. over de vrijstelling voor het
nultarief van zeeschepen - 35026-7
Desgewenst betrokken bij de op 4 oktober 2018 geleverde inbreng voor het
schriftelijk overleg over de op 5 juli 2018 gegeven reactie van de
staatssecretaris op de motie.

Voorstel:

18.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake onderzoek van de Autoriteit
Persoonsgegevens bij de Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 28 september 2018
Reactie op verzoek commissie inzake onderzoek van de Autoriteit
Persoonsgegevens naar de informatiebeveiliging van de afdeling Data en
Analytics van de Belastingdienst - 32761-125
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over de Belastingdienst.

Voorstel:

19.

Agendapunt:

Brief over een doorlichting van de IV-organisatie van de
Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 1 oktober 2018
Uitvoering van de toezegging, gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 25
september 2018 over schenk- en erfbelasting, over een doorlichting van de
IV-organisatie van de Belastingdienst - 31066-433
Betrekken bij het VAO over de stand van zaken erf- en schenkbelasting

Voorstel:

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

Geen agendapunten
Rijksuitgaven
20.

Agendapunt:

Het integreren van de Monitor Brede Welvaart in de algehele
besluitvorming

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14
september 2018
Het integreren van de Monitor Brede Welvaart in de algehele besluitvorming 34298-25
Agenderen voor een algemeen overleg over rijksbrede ontwikkelingen in
begroten en verantwoorden.
EZK

Voorstel:
Volgcommissie(s):

21.

Agendapunt:

Noot:

Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van)
beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken
(IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan
Financiën
Geen nieuwe stukken ontvangen;
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22.

Agendapunt:

Noot:

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
Ten behoeve van de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2018 zijn
brieven met aandachtspunten van de Algemene Rekenkamer ontvangen bij de
volgende begrotingshoofdstukken:
35000-IV-10 Koninkrijksrelaties (IV) en BES-fonds (H)

2018Z17628 Ministerie van BZK en gemeentefonds en provinciefonds (VII, B
en C)
2018Z17626 Ministerie van Defensie (X)
2018Z17625 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)
2018Z17624 Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI)
2018Z17623 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)
2018Z17620 Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)
2018Z17616 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII)
2018Z17615 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)
2018Z17613 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
2018Z17611 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)
2018Z17609 minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

23.

Agendapunt:

Noot:

24.

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
Geen nieuwe stukken ontvangen.

Agendapunt:

Reactie Algemene Rekenkamer op focusonderwerp verantwoording
2018

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 4 oktober 2018
Focusonderwerp verantwoording 2018: De onderbouwing van de ramingen
van inkomsten en uitgaven - 31865-120
Agenderen voor het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer op 20
november 2018.

Voorstel:

25.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 27 september 2018
Focus op kosten windenergie op zee - 33561-43
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: EZK
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 9 oktober 2018
•Voorstel: Betrekken bij een te zijner tijd te plannen algemeen overleg
Klimaat en energie.
FIN

Agendapunt:

Rapport Algemene Rekenkamer Zicht op extra geld kabinet-Rutte III

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 26 september 2018
Publicatie: Zicht op extra geld kabinet-Rutte III; Navolgbaarheid en
onderbouwing maatregelen - 34700-63
Agenderen voor een algemeen overleg over rijksbrede ontwikkelingen in
begroten en verantwoorden.

Voorstel:
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26.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de Operatie Inzicht in Kwaliteit

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 oktober 2018
Reactie op verzoek commissie over de Operatie Inzicht in Kwaliteit 2018Z17820
Aanhouden tot de ontvangst van het voorstel van de leden Sneller (D66) en
Snels (GL) over de betrokkenheid van de Kamer bij de operatie Inzicht in
kwaliteit.
• De commissie Financiën heeft 12 september 2018 besloten de leden
Sneller (D66) en Snels (GL) voorstel voor te bereiden voor de
betrokkenheid van de Kamer bij de Operatie Inzicht in Kwaliteit.
• Met betrekking tot de korte termijn heeft de comissie de minister van
Financiën verzocht in een volgende rapportage nader in te gaan op de
navolgbaarheid van de operatie voor de Kamer en te borgen dat de
verantwoordelijke bewindspersonen de Kamer informeren over de
aangekondigde departementale initiatieven. In de voorliggende brief
reageert de minister op het genoemde verzoek.

Voorstel:

Noot:

Europa
27.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het Verslag Eurogroep en
informele Ecofinraad van 7 en 8 september 2018 te Wenen en over de
agenda van de Eurogroep en Ecofinraad op 1 en 2 oktober 2018

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 september 2018
Antwoorden op vragen commissie over het Verslag Eurogroep en informele
Ecofinraad van 7 en 8 september 2018 te Wenen en over de agenda van de
Eurogroep en Ecofinraad op 1 en 2 oktober 2018 - 21501-07-1546
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 1 november
2018.
Dit op 27 september 2018 gevoerde schriftelijk overleg over de
Eurogroep/Ecofinraad van 7 en 8 september 2018 is in de plaats gekomen van
het aanvankelijk geplande algemeen overleg.
EU

Agendapunt:

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2018, week 38 (FIN), 2018

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 27 september 2018
Lijst nieuwe EU-voorstellen 2018, week 38 (FIN), 2018 - 2018Z17026
Zie behandelvoorstellen in de noot.
COM (2018) 658 Uitvoeringsbesluit van het Europees Parlement en de Raad over de
beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese
Unie om Letland bijstand te verlenen
Behandelvoorstel: Ter informatie
Noot:
• Letland heeft na noodweer in 2017 een beroep gedaan op het European
Union Solidarity Fund (EUSF) voor ruim €17 mln. ten behoeve van herstel
van aardverschuivingen en overstroomd gebied.
• De aard van de situatie en omvang (0,6% bbp) van de schade kwalificeren
als majeure natuurramp in de regulering van het EUSF.
• Na eventuele financiering schade Letland resteert ruim €121 mln. van het
budget van €421 mln. in het fonds voor 2018.

Voorstel:
Noot:

28.

Voorstel:
Noot:

COM (2018) 653 Uitvoeringsbesluit van de Raad waarbij de Republiek Slovenië

wordt gemachtigd een bijzondere maatregel in te stellen betreffende het
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde
Behandelvoorstel: Ter informatie
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29.

Volgcommissie(s):

Noot:
• Betreft een voorstel tot verlenging administratieve lastenverlichting
Slovenië door kwijtschelding btw-plicht bij jaaromzet <€50.000 tot en met
31/12/2021. Dit betreft 48% van de bedrijven in het land (totaal 1% van
btw-opbrengst).
• Momenteel loopt btw-kwijtschelding <€50.000 via Uitvoeringsbesluit (EU)
2015/2089 tot 31/12/2018.
• Meerdere lidstaten kennen een dergelijke derogatie.
• Voorstel kent geen budgettaire gevolgen EU-begroting vanwege
compensatieberekening door Slovenië cf. art. 6 verordening 1553/89.
COM (2018) 652 Uitvoeringsbesluit van de Raad waarbij het Verenigd
Koninkrijk wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen
betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde
waarde
Behandelvoorstel: Ter informatie
Noot:
• Het VK is gemachtigd om bijzondere vereenvoudigingsmaatregelen toe te
passen over de verschuldigde btw ter zake brandstofuitgaven voor auto’s
van de zaak die voor privédoeleinden wordt gebruikt op forfaitaire basis
vast te stellen.
• Dit Uitvoeringsbesluit (EU)2015/2109 loopt tot 31/12/2018.
• Het VK heeft verzocht tot verlenging van de maatregel tot 31 december
2020 met onderbouwing dat de regeling heeft geleid tot vereenvoudiging
van de procedures voor zowel belastingplichtigen als belastingdienst
doordat geen administratie van privékilometers meer bijgehouden hoeft te
worden voor de btw.
• NB: indien het VK op 30 maart 2019 zoals voorgenomen uit de EU treedt,
is dit besluit niet langer van toepassing.
EU

Agendapunt:

Dekking van deposito’s door het depositograntiestelsel

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 september 2018
Dekking van deposito’s door het depositograntiestelsel - 21501-07-1547
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 1 november
2018

Voorstel:

30.

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in
tweede kwartaal 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 juli 2018
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2018 21109-235
Ter informatie.
De brief bevat een overzicht van (dreigende) overschrijdingen van
implementatietermijnen en van formele ingebrekestellingen. Op het overzicht
staan wat betreft het werkterrein van de commissie voor Financiën twee
richtlijnen waarvan de implementatietermijn is overschreden, maar
waarvoor de implementatiewetsvoorstellen inmiddels bij de Eerste Kamer in
behandeling zijn (de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn en de
Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten).

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

EZK, FIN, I&W, J&V, LNV, SZW
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31.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de nadere reactie op het AO
Europese fiscale zaken van 7 juni 2018 over btw en pensioenen, en
belastingheffing in de digitale economie (Kamerstuk 21501-07-1528)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 2 oktober 2018
Antwoorden op vragen commissie over de nadere reactie op het AO Europese
fiscale zaken van 7 juni 2018 over btw en pensioenen, en belastingheffing in
de digitale economie - 21501-07-1549
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Overig
32.

Agendapunt:

Stand van zaken uitvoering jaarplanning 2018 en traject voor
opstellen jaarplanning 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 21 september 2018
Uitvoering jaarplanning 2018 en traject opstellen jaarplanning 2019 2018Z16480
Ter bespreking.
• Aangehouden in de vorige procedurevergadering. In die vergadering heeft
uw commissie al wel de planningsbrief september-december 2018 van de
minister van Financiën voor kennisgeving aangenomen.
• Zie de drie beslispunten in de notitie over (1) het eventueel aanpassen
van de jaarplanning 2018, (2) het tijdschema om te komen tot een
jaarplanning voor 2019 en (3) het doen van een verzoek aan de minister
om een planningsbrief voor 2019 op te stellen.
• Het werken met een jaarplanning is deel van de nieuwe werkwijze van de
Kamer om de kennis- en informatiepositie te versterken. Zie daarover ook
agendapunt 34, in het besloten gedeelte van deze procedurevergadering.

Voorstel:
Noot:

Rondvraag
33.

Agendapunt:
Noot:

Openbaar gesprek Europese Rekenkamer
Voorstel: De Europese Rekenkamer (ERK) verzoeken in het openbare gesprek
aandacht te besteden aan het briefingdocument over een Europees Monetair
Fonds (EMF) en desgevraagd vragen te beantwoorden over het
briefingdocument over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK).
Noot:
De commissie Financiën heeft donderdag 11 oktober 2018 van 16.15-17.45
uur een openbaar gesprek met het Nederlandse lid van de ERK, de heer Alex
Brenninkmeijer, over het jaarverslag 2017 en het speciaal verslag over de
preventieve deel van het Stabiliteits- en Groeipact. Ten aanzien van de agenda
zijn twee voorstellen gedaan:
• De ERK zal maandag 8 oktober 2018 een briefingdocument over een EMF
publiceren. De ERK wijst op de mogelijkheid dit briefingdocument in het
openbare gesprek toe te lichten.
• De commissie Europese Zaken verzoekt het briefingdocument over het
MFK (2018D39462) op de agenda te plaatsen, zodat leden desgewenst de
mogelijkheid hebben hier vragen over te stellen.

Besloten
34.

Agendapunt:

Voorbereiding hoorzitting inzake de schikking van ING wegens het
faciliteren van witwassen.
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35.

Noot:

Ter vergadering zal de stand van zaken rond de organisatie van de hoorzitting
worden toegelicht.

Agendapunt:

Inventarisatie ervaringen commissie Financiën met nieuwe werkwijze
(KVKO)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 5 oktober 2018
Stafnotitie - Inventarisatie ervaringen commissie Financiën met nieuwe
werkwijze (KVKO) - 2018Z17800
Ter bespreking.

Voorstel:

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2018A02225
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