Den Haag, 29 maart 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

BiZa
EU
J&V
SZW

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 27 maart
2019

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

5
3, 14, 20, 21, 23, 33
8
4

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 13 maart 2019
wordt vastgesteld.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 maart 2019 te Brussel

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 maart 2019
Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 maart 2019 te Brussel –
21501-07-1587
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad/IMF d.d.
3 april 2019
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek over het evaluatierapport over het onterecht
terugvorderen van kinderopvangtoeslagen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 21 maart 2019
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 19 maart 2019, over het evaluatierapport over het
onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen - 31066-467
Reeds behandeld bij het plenair debat over het evaluatierapport over het
onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen d.d. 21 maart 2019.
SZW

Besluit:
Volgcommissie(s):

(Voortgang) wet- en regelgeving
5.

Agendapunt:

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
Agenderen voor een wetgevingsoverleg en geen plenair afrondend debat
voeren.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

6.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, W.B.
Hoekstra - 18 maart 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35117-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het
nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de
uitvoering van het depositogarantiestelsel

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 augustus 2018
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader
regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het
depositogarantiestelsel - 35003
Agenderen voor een wetgevingsoverleg en geen plenair afrondend debat
voeren.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, W.B.
Hoekstra - 19 maart 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35003-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
7.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over onderzoeken naar de schenk- en
erfbelasting

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 14 maart 2019
Reactie op verzoek commissie over een opzet voor een onderzoek naar de
schenk- en erfbelasting en verzoek om een toelichting op het tijdpad van de
aangekondigde onderzoeken van CPB en ADR - 31066-465
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op dinsdag 2 april 2019 om 16.00 uur.

Besluit:

8.

Agendapunt:

Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force
(FATF) februari 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 21 maart 2019
Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF)
februari 2019 - 2019Z05602
Voor kennisgeving aangenomen.
J&V

Besluit:
Volgcommissie(s):
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9.

Agendapunt:

Opvolging aanbevelingen commissie De Wit

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 21 maart 2019
Opvolging aanbevelingen commissie De Wit - 32013-211
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Financiële
markten.
Met dit overzicht van de wijze waarop opvolging is gegeven aan de
aanbevelingen van de commissie De Wit komt de minister zijn toezegging aan
het lid Alkaya (SP) na.

Besluit:
Noot:

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

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het onderzoek van de Autoriteit
Persoonsgegevens naar de informatiebeveiliging bij de Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 7 februari 2019
Antwoorden op 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 - 32761-131
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over ICT
Belastingdienst/Douane.
• Op de agenda van bovengenoemd algemeen overleg staan vooralsnog twee
brieven.
• Dit agendapunt is op verzoek van de CDA-fractie aangehouden in de vorige
procedurevergadering.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op dinsdag 9 april 2019 om 16.00 uur.

Besluit:
Noot:

Besluit:

11.

Agendapunt:

Toezeggingen gedaan in het debat over het toezicht op aangiften
vennootschapsbelasting van het mkb van 21 februari 2019

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 14 maart 2019
Toezeggingen gedaan in het debat over het toezicht op aangiften
vennootschapsbelasting van het mkb van 21 februari 2019 - 31066-466
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
De staf wordt verzocht voor de volgende procedurevergadering na te gaan
welke toezeggingen uit dit debat nog niet zijn voldaan.

Besluit:
Noot:

12.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief inzake gevolgen
leenbijstand Bbz voor berekening verzamelinkomen en eigen bijdrage
rechtsbijstand

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 14 maart 2019
Reactie op verzoek commissie over de burgerbrief inzake gevolgen leenbijstand
Bbz voor berekening verzamelinkomen en eigen bijdrage rechtsbijstand 2019Z05075
Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake gesprek over een conflict met de
Belastingdienst over de toepassing Wet BTW binnen de Podotherapie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 15 maart 2019
Reactie op verzoek commissie inzake gesprek over een conflict met de
Belastingdienst over de toepassing Wet BTW binnen de Podotherapie 2019Z05269
Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Besluit:
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14.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de impactanalyse Brexit voor de
Belastingdienst niet-Douane en validatierapport EY

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 22 maart 2019
Antwoorden op vragen commissie over de impactanalyse Brexit voor de
Belastingdienst niet-Douane en validatierapport EY - 31066-476
Agenderen voor het te zijner te houden algemeen overleg over de
Belastingdienst.
Agenderen voor een te plannen algemeen overleg over de operationele
gevolgen van de Brexit voor de Belastingdienst en de Douane.
Dit algemeen overleg is inmiddels gepland op woensdag 5 juni 2019, van 10.00
tot 13.00 uur.
EU

Besluit:
Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
Geen agendapunten
Rijksuitgaven
15.

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 - 14 maart 2019
Aanbieding speciaal verslag "The control system for organic products has
improved, but some challenges remain" van ERK - 2019Z05164
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: LNV
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 27 maart 2019
•Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) op 28 maart 2019.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Noot:

16.

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 20 maart 2019
Aanbieding audit preview ERK over ecologisch ontwerp en energie-etikettering 2019Z05575
Ter informatie.
•EZK
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 23 maart 2019
•Voorstel: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Klimaat en energie
d.d. 16 mei 2019.

Agendapunt:

Verzoek om onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar erf- en
schenkbelasting

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 22 maart 2019
Verzoek om onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar erf- en
schenkbelasting - 2019Z05700
Ingestemd met de vragen in de notitie. De commissie zal nu advies moeten
uitbrengen over dit verzoek. De staf zal dit advies agenderen op de volgende
procedurevergadering.
In de stafnotitie wordt u voorgelegd of u de vragen, zoals voorgelegd door het
lid Omtzigt (CDA), eventueel met aanvullende vragen wilt betrekken in een
verzoek aan de Algemene Rekenkamer voor een onderzoek naar erf- en
schenkbelasting.

Besluit:

Noot:
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17.

Agendapunt:

Plan van aanpak Accountability Hack 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 22 maart 2019
Plan van aanpak Accountability Hack 2019 - 2019Z05707
Ingestemd met de opzet voor het organiseren van de Accountability Hack op
4 oktober 2019, alsmede met de beslispunten in de stafnotitie.

Besluit:

18.

Agendapunt:

Periodiek Overleg Algemene Rekenkamer (10 april 2019)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 22 maart 2019
Geannoteerde agenda Periodiek Overleg Algemene Rekenkamer (10 april 2019)
- 2019Z05712
Ingestemd met de opgestelde geannoteerde agenda. Deze zal met eventuele
aanvullingen van de zijde van de Algemene Rekenkamer definitief worden
gemaakt.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Verslag van de Algemene Rekenkamer over 2018

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 21 maart 2019
Verslag van de Algemene Rekenkamer over 2018 - 35168-1
Geagendeerd voor het periodiek overleg met het college van de Algemene
Rekenkamer op 10 april 2019.

Besluit:

Europa
20.

Agendapunt:

Toezending van de antwoorden op vragen commissie over het Fiche:
MFK – Verordening Hervormingsondersteuningsprogramma en het
Fiche: MFK - Invest EU-programma

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 maart 2019
Toezending van de antwoorden op vragen commissie over het Fiche: MFK –
Verordening Hervormingsondersteuningsprogramma en het Fiche: MFK - Invest
EU-programma - 22112-2780
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad/IMF op 3 april
2019.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

21.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: MFK – Verordening
Hervormingsondersteuningsprogramma en het Fiche: MFK - Invest EUprogramma

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 maart 2019
Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: MFK – Verordening
Hervormingsondersteuningsprogramma en het Fiche: MFK - Invest EUprogramma - 22112-2781
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad/IMF op 3 april
2019.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

22.

Agendapunt:

Onderhandelaarsakkoord herzien prudentieel kader
beleggingsondernemingen

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 maart 2019
Onderhandelaarsakkoord herzien prudentieel kader beleggingsondernemingen 32545-102

5

Besluit:
Noot:

23.

Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad/IMF op 3 april
2019.
De minister schrijft dat het in de triloogfase bereikte onderhandelingsakkoord
zich bevindt binnen de Nederlandse inzet zoals verwoord in het BNC-fiche
inzake Verordening en richtlijn herzien prudentieel kader
Beleggingsondernemingen.

Agendapunt:

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 11-12 (FIN) 2019

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 21 maart 2019
Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 11-12 (FIN) 2019 - 2019Z05524
Behandelvoorstellen in de noot volgen.
COM (2019) 143: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD Vrijstelling voor de Centrale Bank van de
Volksrepubliek China op grond van de verordening markten in financiële
instrumenten (MiFIR)
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: In navolging van een reeks andere centrale banken van derde landen
wordt in dit verslag het oordeel geveld dat ook de Centrale Bank van China een
vrijstelling krijgt van transparantie vereisten onder marktregulering MiFIR. De
centrale bank van China heeft aan alle voorwaarden voldaan en voldoende
informatie verschaft aan de Europese Commissie.

Besluit:
Noot:

COM (2019) 136: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES
PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD, DE RAAD, DE EUROPESE CENTRALE BANK,
HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE
REGIO'S Kapitaalmarktenunie: vooruitgang bij de opbouw van een
eengemaakte markt voor kapitaal voor een sterke economische en monetaire
unie
Behandelvoorstel: betrekken bij AO Eurogroep/Ecofinraad van 3 april
Noot: Het document betreft een voortgangsrapportage van het
kapitaalmarktenunie project waarin een overzicht wordt gegeven van de status
van de verschillende wetgevende initiatieven. In het document wordt de
Europese Raad opgeroepen zich opnieuw te committeren aan de
kapitaalmarktenunie in de nieuwe strategische agenda voor de Europese
Raad.

Volgcommissie(s):

24.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake ambtelijke ondersteuning voor
het werkbezoek aan Frankfurt op 25 maart 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 maart 2019
Reactie op verzoek commissie inzake ambtelijke ondersteuning voor het
werkbezoek aan Frankfurt op 25 maart 2019 - 2019Z05697
Ter informatie.

Besluit:

25.

COM (2019) 138: Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD
waarbij Italië wordt gemachtigd om in bepaalde geografische gebieden een
verlaagd belastingtarief toe te passen op gasolie en lpg voor
verwarmingsdoeleinden in overeenstemming met artikel 19 van Richtlijn
2003/96/EG
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: Italië kent relatief hoge accijnzen op energie, met dit besluit krijgen
enkele afgelegen bergregio’s en eilanden een uitzonderingspositie op de
energiebelastingrichtlijn ter compensatie voor hoge kosten als gevolg van een
gebrekkig energienetwerk.
EU

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake ambtelijke ondersteuning
werkbezoek aan Italië op 9 en 10 mei 2019
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Zaak:

Besluit:
Besluit:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 maart 2019
Reactie op verzoek commissie inzake ambtelijke ondersteuning werkbezoek van
de vaste commissie voor Financiën aan Italië op 9 en 10 mei 2019 2019Z05066
Ter informatie.
De samenstelling van de delegatie voor dit werkbezoek is vastgesteld. Tevens is
besloten dat de commissie, in afwijking van haar eerdere voornemen, reeds op
de avond van 8 mei zal afreizen naar Italië.

Overig
26.

27.

28.

Agendapunt:

Mogelijk werkbezoek AFM op maandag 2 september 2019

Besluit:

De commissie besluit om op maandag 2 september 2019 's ochtends een
werkbezoek af te leggen aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Agendapunt:

Embargoregeling Belastingplan

Zaak:
Besluit:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 22 maart 2019
Stafnotitie - Embargoregeling Belastingplan - 2019Z05706
De minister en de staatssecretaris van Financiën worden verzocht de Kamer te
informeren over of het mogelijk is het Belastingplan de vrijdag voorafgaand aan
Prinsjesdag onder embargo aan de Kamer te verstrekken.

Agendapunt:

Overleg met Raad van State over onafhankelijk begrotingstoezicht

Zaak:

Overig - vicepresident van de Raad van State, Th.C. de Graaf - 22 maart 2019
Overleg met Raad van State over onafhankelijk begrotingstoezicht 2019Z05715
De commissie staat open voor het op een meer structurele basis overleggen
met de Raad van State over zijn rapportages over het onafhankelijk
begrotingstoezicht. De commissiestaf wordt verzocht een geschikte datum voor
te stellen voor het eerstvolgende overleg, waarbij nader kan worden besproken
wat de meest geschikte vormgeving voor dergelijk overleggen zou zijn.

Besluit:

Rondvraag
29.

Agendapunt:

Focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2019

Besluit:

De commissie draagt voor de verantwoording over 2019 wederom het
onderwerp 'de onderbouwing van de ramingen van inkomsten en
uitgaven' aan als focusonderwerp, met als toevoeging 'onderschrijdingen ten
opzichte van het geraamde uitgavenkader'. De keuze van het focusonderwerp
wordt betrokken bij het Periodiek Overleg met de Algemene Rekenkamer op
10 april 2019 en zal vervolgens door de staf worden uitgewerkt.

De Kamer kiest, naar aanleiding van een voorstel van de commissie
Financiën, jaarlijks één of meer focusonderwerpen voor de
verantwoording. Dit is sinds het begrotingsjaar 2009 een instrument van
de Kamer om de verantwoording meer te richten op haar eigen behoeften.
Het kabinet en de Algemene Rekenkamer worden gevraagd in de
verantwoordingsstukken extra aandacht te besteden aan deze
onderwerpen.
• Het focusonderwerp voor de verantwoording over 2018 is 'de
onderbouwing van de ramingen van inkomsten en uitgaven'. Voorgaande
focusonderwerpen waren 'Toetsbare beleidsplannen' en 'Verplichtingen:
pijler van het budgetrecht' (2017) en 'Focus op beleidstoetsing' (2016).

Noot:
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30.

31.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Omtzigt (CDA), Sneller (D66) en De Vries om
Eurocommissaris Moscovici uit te nodigen voor een gesprek over de
begrotingen van Lidstaten

Besluit:

De commissie stemt in met het voorstel voor een in de Kamer te houden
openbaar gesprek met de Eurocommissaris, te houden vóór 25 mei 2019.

Agendapunt:

Voorstel tot uitstel van het Algemeen overleg Vernieuwde
rulingpraktijk

Besluit:

Op voorstel van de leden Leijten en Omtzigt wordt het algemeen overleg (AO)
over de Vernieuwde rulingpraktijk, dat was gepland op 28 maart 2019,
uitgesteld tot een nader te bepalen datum.
Het AO is inmiddels gepland op woensdag 24 april 2019, van 17.00 tot 19.00
uur.

Noot:

32.

Agendapunt:

Voorstel tot het houden van een rondetafelgesprek of hoorzitting over
het Carbontax-model

Besluit:

De commissie spreekt haar steun uit voor het voorstel van het lid Omtzigt
(CDA) tot het houden van een hoorzitting of een rondetafelgesprek over het
Carbontax-model voor elektrische voertuigen. Zij verzoekt het lid Omtzigt
daartoe een uitwerking op te stellen, die per e-mail aan de commissie ter
instemming zal worden voorgelegd.

Besloten
33.

Agendapunt:

Voorbereiding interparlementaire conferentie EMU

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 22 maart 2019
Voorbereiding interparlementaire conferentie EMU - 2019Z05713
De leden van de werkgroep, bestaande uit de leden Omtzigt, De Vries en
Sneller, worden gemandateerd om te beoordelen of uitstel van de conferentie
tot na de zomer opportuun is; indien uitstel niet wenselijk wordt geacht kunnen
de voorbereidingen voor organisatie van de conferentie op 27 mei 2019 worden
voortgezet; een definitieve beslissing over het organiseren daarvan zal dan
worden genomen in de procedurevergadering van 24 april 2019.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

34.

Agendapunt:

Werkafspraken over informatieverstrekking over ingrepen in de
financiële sector (of andere sectoren)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 12 maart 2019
Stafnotitie - Werkafspraken informatievoorziening - 2019Z04806
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Op 13 maart 2019 heeft de commissie besloten de gedachtewisseling over de
bij de aankoop van aandelen Air France-KLM gevolgde procedure van het
vertrouwelijk informeren van Kamerleden in een volgende
procedurevergadering te vervolgen, teneinde zich te beraden op een reactie op
het verzoek van de minister, gedaan in het plenaire debat op 5 maart jl., tot
bekrachtiging van werkafspraken.

Besluit:
Noot:

(Zaak)
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Zaak:
Besluit:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 22 maart 2019
Vervolgnotitie werkafspraken informatievoorziening - 2019Z05688
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2018A04574
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