Den Haag, 18 december 2018

HERZIENE AGENDA
Agendapunten nieuw: 6,7 en
11 t/m 15 (Minister); 35-41 (Europa); 46 t/m 49 (Overig)
Gewijzigd: 45 (Stafnotitie)
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

BiZa
EU
EZK
I&W
SZW

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 19 december 2018
15.30 - 16.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering Financiën

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

6, 19, 28, 42
3, 9, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41
23, 24, 33, 37
25
23

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering d.d. 6 december 2018
vaststellen.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Rapport Brexit; Voorbereiding op financiële en economische gevolgen,
en consequenties voor de Douane

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 10 december 2018
Rapport Brexit; Voorbereiding op financiële en economische gevolgen, en
consequenties voor de Douane - 31934-18
Middels e-mailprocedure is reeds besloten tot een feitelijke vragenronde over
het rapport met de Algemene Rekenkamer en een schriftelijk overleg met de
staatssecretaris van Financiën. Inbrengtermijnen zijn vastgesteld op 20
december, te 14.00 uur.
EU

Voorstel:

Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Najaarsnota en suppletoire begroting

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 december 2018
Beantwoording vragen commissie over de Najaarsnota 2018 (Kamerstuk
35095-1) - 2018Z23819
Desgewenst betrokken bij het plenair debat over de Najaarsnota op woensdag
19 december 2018.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

5.

Agendapunt:

Reactie op het bericht ‘Belastingdienst ontsloeg vijftien frauderende
medewerkers’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 5 december 2018
Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 20 november 2018, over het bericht ‘Belastingdienst
ontsloeg vijftien frauderende medewerkers’ - 31066-447
Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg over de Belastingdienst op
donderdag 6 december 2018.

Voorstel:

6.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 december 2018
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de
begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat
van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met
de Najaarsnota) (Kamerstuk 35095-IX) - 2018Z23821
Desgewenst betrokken bij het plenair debat over de Najaarsnota op woensdag
19 december 2018.

Agendapunt: NIEUW

Afschrift van de Instellingsregeling Commissie toekomst
accountancysector

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 december 2018
Afschrift van de Instellingsregeling Commissie toekomst accountancysector 2018Z24115
Betrokken bij het algemeen overleg Accountancy op 18 december 2018.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

(Voortgang) wet- en regelgeving
7.

Agendapunt: NIEUW

Wet implementatie prospectusverordening

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 december 2018
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten in
verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het
Europees Parlement en de Raad 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat
moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden
aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden
toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168)
(Wet implementatie prospectusverordening) - 35108
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 7 februari 2019 om
14.00 uur.
De staf van de commissie zal uiterlijk donderdag 24 januari 2019 een
wetgevingsrapport verspreiden.

Voorstel:
Noot:
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Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door minister van Financiën
8.

Agendapunt:

Aanpassing kostenkaders AFM en DNB voor 2019 en 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 6 december 2018
Aanpassing kostenkaders AFM en DNB voor 2019 en 2020 - 33957-31
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Financiële markten.

Voorstel:

9.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek over het gebruik van contant geld in de
samenleving

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 december 2018
Reactie op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 7 juni 2018, over het gebruik van contant geld in de
samenleving - 27863-75
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over het gebruik van contant
geld in de samenleving.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

10.

Agendapunt:

Jaarbericht van het Agentschap van de Generale Thesaurie van het
Ministerie van Financiën: Outlook 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 14 december 2018
Jaarbericht van het Agentschap van de Generale Thesaurie van het Ministerie
van Financiën: Outlook 2019 - 35000-IX-12
Voor kennisgeving aannemen.
• De Outlook 2019 is het jaarbericht van het Agentschap van de Generale
Thesaurie van het Ministerie van Financiën. In de Outlook kunnen
(potentiële) investeerders en andere geïnteresseerde partijen informatie
vinden over de Nederlandse schulduitgifte.
• Naast een terugblik op de financiering van de staatsschuld in 2018 bevat
de Outlook 2019 een beschrijving van de geschatte omvang en de
totstandkoming van de financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat
voor 2019, alsmede een overzicht van de manier waarop het Agentschap
van plan is deze in te vullen. Ook wordt ingegaan op de in 2019 voor het
eerst uit te geven groene obligaties (green bonds).

Voorstel:
Noot:

11.

Agendapunt: NIEUW

Trefzekerheid raming belasting- en premieontvangsten

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 december 2018
Trefzekerheid raming belasting- en premieontvangsten - 35000-80
Agenderen voor het algemeen overleg over rijksbrede ontwikkelingen in
begroten en verantwoorden op donderdag 14 februari 2019.

Voorstel:

12.

Agendapunt: NIEUW

Beleidsmatige mutaties na de Najaarsnota 2018 op begroting
Financiën en Nationale Schuld

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 december 2018
Beleidsmatige mutaties die na de Najaarsnota 2018 en de bijbehorende
tweede suppletoire begrotingswet zijn opgetreden op begroting IX (Financiën
en Nationale Schuld) - 2018Z24021
Voor kennisgeving aannemen.
De minister informeert in deze brief de Kamer conform de
Rijksbegrotingsvoorschriften over de beleidsmatige mutaties die ná de
Najaarsnota en de bijbehorende tweede suppletoire begrotingswet zijn
opgetreden op de begroting van Financiën en Nationale Schuld (IX). De
mutaties worden verwerkt in de Slotwet 2018.

Voorstel:
Noot:
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13.

Agendapunt: NIEUW

Agenda financiële sector

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 december 2018
Agenda financiële sector - 2018Z24053
Ter bespreking.
• Met deze brief biedt de minister van Financiën zijn agenda voor de
financiële sector aan, waarvan hij het centrale thema heeft omschreven
als: de dienstbaarheid van de financiële sector aan de samenleving, zowel
aan burgers als aan bedrijven.
• In de agenda staan drie domeinen centraal: stabiliteit, integriteit en
innovatie. Per thema zijn de maatregelen beschreven, die de minister
voornemens is in deze regeerperiode te nemen.
• Gelet op de omvang en reikwijdte van de brief kunt u overwegen deze in
een separaat algemeen overleg te behandelen. Een alternatief kan zijn om
de brief te agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Financiële
markten.
• Bij de Regeling van werkzaamheden van 18 december jl. is, naar
aanleiding van de ontvangst van deze brief, op voorstel van de heer
Nijboer besloten het dertigledendebat over de staat van de financiële
sector 10 jaar na de start van de financiële crisis om te zetten in een
meerderheidsdebat.

Voorstel:
Noot:

14.

Agendapunt: NIEUW

Beloningsmaatregelen financiële sector

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 december 2018
Beloningsmaatregelen financiële sector - 2018Z24054
Ter bespreking.
• Zoals aangekondigd in zijn brief van 22 oktober 2018 (Kamerstuk 33 964,
nr. 47) informeert de minister de Kamer thans nader (mede onder
verwijzing naar zijn Agenda voor de financiële sector; zie bovenstaande
agendapunt) over zijn bevindingen uit de maatschappelijke consultatie
naar maatregelen met betrekking tot vaste beloningen en over de
uitwerking van zijn voorgenomen wettelijke maatregelen.
• De minister merkt op dat hij de voorlichting van de Raad van State over
de Europeesrechtelijke houdbaarheid van de voorgenomen claw backmaatregel verwacht aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 en
zegt toe de Kamer nog in de eerste helft van 2019 te informeren over de
wijze waarop hij die voorlichting in zijn besluitvorming zal betrekken.
• De brief bevat voorts een beschrijving van de wijze waarop de
minister drie moties en vier toezeggingen uitvoert resp. nakomt.

Voorstel:
Noot:

15.

Agendapunt:NIEUW

Planningsbrief 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 december 2018
Reactie op verzoek commissie inzake jaarplanning 2019 - 2018Z24126
Betrekken bij de bespreking van de jaarplanning commissie Financiën 2019.
Uw commissie ontvangt een stafnotitie ter voorbereiding van de bespreking
van de jaarplanning van de commissie.

Voorstel:
Noot:

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

Agendapunt:

Afschrift van het antwoord op de brief van de Nederlandse Orde van
Belastingadviseurs (NOB) inzake commentaar op de concept
aanpassing van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in
verband met het wetsvoorstel btw-behandeling van vouchers
(Kamerstuk 34755)
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Zaak:

17.

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 4 december 2018
Afschrift van het antwoord op de brief van de Nederlandse Orde van
Belastingadviseurs (NOB) inzake commentaar op de concept aanpassing van
het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in verband met het wetsvoorstel
btw-behandeling van vouchers (Kamerstuk 34755) - 2018Z22865
Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

Agendapunt:

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over douanesamenwerking

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 5 december 2018
Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over douanesamenwerking 25087-226
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

18.

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 - 7 december 2018
Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken van enkele nog
openstaande moties en toezeggingen Tweede Kamer - 35000-IX-11
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

19.

Agendapunt:

Informatie over het beleid van het kabinet ten aanzien van het
aanbieden van stukken aan de Kamer die als gevolg van een Wobbesluit openbaar zijn gemaakt

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 10 december 2018
Informatie over het beleid van het kabinet ten aanzien van het aanbieden van
stukken aan de Kamer die als gevolg van een Wob-besluit openbaar zijn
gemaakt - 28362-18
Voor kennisgeving aannemen.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Reactie op toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg van 6
december 2018 over de Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 december 2018
Reactie op toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg van 6
december 2018 over de Belastingdienst - 31066-448
Desgewenst betrekken bij het VAO Belastingdienst.

Voorstel:

21.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de teruggaafregeling voor LNG
in de accijnzen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 december 2018
Antwoorden op vragen commissie over de tussentijdse evaluatie van de Wet
uitwerking Autobrief II (alleen wat betreft de vragen en opmerkingen inzake
de teruggaafregeling voor LNG in de accijnzen) (Kamerstuk 32800-44) en de
evaluatie van de teruggaafregeling LNG in de accijnzen - 32800-47
Agenderen voor het algemeen overleg over autogerelateerde belastingen op
woensdag 13 februari 2019.

Voorstel:
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22.

Agendapunt:

Rapport ‘Evaluatie middelingsregeling’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 12 december 2018
Rapport ‘Evaluatie middelingsregeling’ - 32140-49
Aanhouden tot ontvangst van de aangekondigde brief (voorjaar 2019) van de
staatssecretaris van Financiën over bouwstenen voor fiscale
stelselverbeteringen.

Voorstel:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
23.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op de evaluatie fiscale ondernemersregelingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 7 december 2018
Kabinetsreactie op de evaluatie fiscale ondernemersregelingen en
aanbevelingen OESO over zzp’ers - 31311-211
Aanhouden tot ontvangst van de aangekondigde brief (voorjaar 2019) van de
staatssecretaris van Financiën over bouwstenen voor fiscale
stelselverbeteringen.
EZK, SZW

Voorstel:

Volgcommissie(s):

24.

Agendapunt:

Reactie op het bericht dat met dividendbelasting Unilever nooit naar
Nederland kon komen

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 12 december
2018
Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 27 november 2018, over het bericht dat met
dividendbelasting Unilever nooit naar Nederland kon komen - 32637-340
Desgewenst betrekken bij het dertigledendebat over eventuele toezeggingen
aan Unilever inzake de vestiging van het hoofdkantoor in Nederland.
EZK

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Rijksuitgaven
25.

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 Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 10
december 2018
Kabinetsreactie op beleidsdoorlichting Klimaat - 30991-34
Ter informatie.
Voortouwcommissie: EZK
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 18 december 2018
•Voorstel: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Klimaat en Energie.
I&W

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 7
december 2018
Beleidsdoorlichting begrotingsartikel 37.2 toegang, toelating en opvang van
vreemdelingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid - 33199-29
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Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

26.

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 10 december
2018
Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de plenaire
behandeling op 6 december 2018 van de Wet herziening partneralimentatie,
over de inhoud van het interdepartementale onderzoek naar deeltijdarbeid
(IBO Deeltijd) (Kamerstuk 34231) - 29544-853
Ter informatie.
Voortouwcommissie: JV
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 19 december 2018
•Voorstel: Desgewenst betrokken bij de stemming over het wetsvoorstel
herziening partneralimentatie (Kamerstuk 34231).

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 - 5 december
2018
Aanbieding speciaal verslag "Noodtrustfonds van de Europese Unie voor
Afrika: flexibel, maar een gebrek aan gerichtheid" van ERK - 2018Z23190
Ter informatie.
Voortouwcommissie: BuHa-OS
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 13 december 2018
•Besluit: Voor kennisgeving aannemen. NB. Reeds schriftelijke vragen gesteld
door het lid Van Haga.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Noot:

27.

Ter informatie.
Voortouwcommissie: JV
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 19 december 2018
•Voorstel: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 6 december
2018
Aanbieding overzicht ('landscape review'): "Naar een succesvolle
vervoerssector in de EU: uitdagingen in het verschiet" van ERK - 2018Z23266
Ter informatie.
Voortouwcommissie: IW
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 19 februari 2018
•Voorstel: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Transportraad (7
maart) op 20 februari 2019

Agendapunt:

Actualisering webdossier kredietcrisis

Zaak:

Brief regering - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 4
december 2018
Actualisering webdossier kredietcrisis - 2018Z22960
Voor kennisgeving aannemen.
De Algemene Rekenkamer volgt de maatregelen en interventies van de
Minister van Financiën waarmee hij de gevolgen van de kredietcrisis wil
tegengaan. Het webdossier van de Rekenkamer met een overzicht van de
ontwikkelingen rond deze maatregelen en interventies
(https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/kredietcrisis) is per 4 december
2018 geactualiseerd.

Voorstel:
Noot:
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28.

Agendapunt:

Stafnotitie - Conceptbrief commissie Financiën over open data

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 14 december 2018
Stafnotitie - Conceptbrief commissie Financiën over open data - 2018Z23893
De brief aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën vaststellen.
Voorgesteld wordt namens de commissie Financiën een brief te sturen met
enkele vragen aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën over
open data. De vragen zijn opgenomen in de stafnotitie.
BiZa

Agendapunt:

Verslag rapporteurs verslaggevingsstelsel rijksoverheid

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 14 december 2018
Verslag rapporteurs verslaggevingsstelsel rijksoverheid - 2018Z23882
Het verslag van de rapporteurs openbaar maken.
Agenderen voor het algemeen overleg over rijksbrede ontwikkelingen in
begroten en verantwoorden op woensdag 14 februari 2019.

Voorstel:
Noot:

29.

Voorstel:
Voorstel:

30.

Agendapunt:

Conceptbrief aan commissies over de V-100

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 14 december 2018
Stafnotitie - Conceptbrief aan commissies over de V-100 - 2018Z23890
De brief aan de overige commissies over thema's voor de V-100 vaststellen.
Voorgesteld wordt bijgaande conceptbrief aan alle commissies vast te stellen,
waarin het verzoek is opgenomen thema's aan te leveren in het kader van de
V-100 in 2019.

Voorstel:
Noot:

Europa
31.

Agendapunt:

Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de eerste helft van 2019

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, F.
van Oosten (VVD) - 23 november 2018
Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de eerste helft van
2019 - 2018Z22047
Ter informatie en agendering in de commissieagenda. Wanneer het
programma van de conferentie bekend is, zal belangstelling voor deelname
worden geïnventariseerd.
Dit overzicht wordt u doorgezonden door de commissie Europese Zaken ten
behoeve van deelname en een actieve delegatie-inbreng vanuit de Kamer.
Op het terrein van de commissie Financiën is op 18/19 februari 2019 in
Brussel de Europese parlementaire week voorzien (artikel 13 conferentie,
Europees Semester).

Voorstel:

Noot:

32.

Agendapunt:

Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 3 en 4 december 2018 te Brussel

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 december 2018
Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 3 en 4 december 2018 te Brussel 21501-07-1560
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 17 januari
2019.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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33.

Agendapunt:

Kabinetsappreciatie najaarspakket Europees Semester 2019

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 7
december 2018
Kabinetsappreciatie najaarspakket Europees Semester 2019 - 21501-20-1407
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 17 januari
2019.
EZK, EU

Agendapunt:

Lijst nieuwe EU-voorstellen op beleidsterrein commissie Financiën

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 14 december 2018
Lijst nieuwe EU-voorstellen 2018, week 51 (FIN), 2018 - 2018Z23899
Besluiten conform de voorstellen in de lijst.

Voorstel:

34.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

35.

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
Kennis nemen van de Commissiemededeling.
• 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

Noot:

Volgcommissie(s):

Agendapunt: NIEUW

Reactie op de mededeling van de Europese Commissie
(COM/2018/666) over het Roemeense voorstel tot gesplitste betaling
van btw

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 17 december 2018
Reactie op verzoek commissie inzake de mededeling van de Europese
Commissie (COM/2018/666) over het Roemeense voorstel tot gesplitste
betaling van btw - 22112-2735
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

37.

agenderen voor een SO
EU

Agendapunt: NIEUW

Voorstel:

36.

(Uitgebreide informatie over zowel naam en toelichting van de nieuwe EU-voorstellen als
over de behandelvoorstellen zelf vindt u in de lijst.)
COM (2018) 766) – behandelvoorstel: betrekken bij volgend AO ECOFIN.
COM (2018) 767 en COM (2018) 796 - Behandelwijze: U ontvangt een separate
stafnotitie
COM (2018) 768 - Behandelvoorstel: ter kennisgeving aannemen.
COM (2018) 900 - Behandelvoorstel: ter kennisgeving aannemen.
COM (2018) 812 - Behandelvoorstel: BNC-fiche na binnenkomst als gebruikelijk
agenderen voor een SO
COM (2018) 813 - Behandelvoorstel: BNC-fiche na binnenkomst als gebruikelijk

Agendapunt: NIEUW

Uitstel BNC-fiche over het versterken van de internationale rol van de
euro en over een aanbeveling over het gebruik van de euro op het
gebied van energietransacties
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Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 december 2018
Uitstel toezending van het BNC-fiche over de mededeling over het versterken
van de internationale rol van de euro en over een aanbeveling over het
gebruik van de euro op het gebied van energietransacties - 22112-2736
Voor kennisgeving aannemen.
EU, EZK

Agendapunt: NIEUW

Voorstel rondetafelgesprek belastingheffing digitale economie

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 17 december 2018
Stafnotitie - Voorstel rondetafelgesprek belastingheffing digitale economie 2018Z23997
Ter bespreking.
De rapporteurs belastingheffing digitale economie (Alkaya en Sneller) stellen
voor een rondetafelgesprek te organiseren over dit onderwerp op woensdag
20 februari 2019. Een nadere toelichting is opgenomen in de notitie.
EU

Voorstel:

38.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

39.

40.

Agendapunt: NIEUW

Antwoorden op vragen over de BNC-fiches inzake de versterking van
het Uniekader voor prudentieel en antiwitwastoezicht voor financiële
instellingen

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 december 2018
Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Mededeling over de
versterking van het Uniekader voor prudentieel en antiwitwastoezicht voor
financiële instellingen en het fiche: Gewijzigd voorstel tot aanpassing van de
verordeningen met betrekking tot de Europese Toezichthoudende Autoriteiten
en tot wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn - 22112-2737
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt: NIEUW

Factsheets over Europese btw-voorstellen

Zaak:

Wetenschappelijke factsheet - , - 17 december 2018
Factsheets over Europese btw-voorstellen - 2018Z24009
De auteurs van de factsheets uitnodigen voor een gesprek over Europese btwvoorstellen.
De commissie Financiën heeft op 7 november 2018 naar aanleiding van het
voorstel van de rapporteurs op het Europese btw-dossier (Lodders en Omtzigt)
besloten aan zowel deskundigen uit de wetenschap als de praktijk gevraagd
een factsheet op te stellen over enkele Europese btw-voorstellen. De
rapporteurs hebben destijds voorgesteld na ontvangst van de factsheets
de auteurs uit te nodigen voor een gesprek met de commissie Financiën.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

41.

Agendapunt: NIEUW

Voortgang Europese besluitvorming rond herzien prudentieel kader
beleggingsondernemingen

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 december 2018
Voortgang Europese besluitvorming rond herzien prudentieel kader
beleggingsondernemingen - 2018Z24055
Voor kennisgeving aannemen.
• In deze brief informeert de minister de Kamer, overeenkomstig de
gemaakte informatieafspraken, over de voortgang op dit dossier, gelet op
de wisseling van het EU-voorzitterschap van Oostenrijk naar Roemenië.

Voorstel:
Noot:
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•

•

Volgcommissie(s):

Het Oostenrijkse voorzitterschap heeft in de raadswerkgroepen gewerkt
aan een compromisvoorstel, dat zich - volgens deze brief - op de
belangrijkste elementen bevindt binnen de Nederlandse inzet, zoals
verwoord in het BNC-fiche van 16 februari 2018 en in de antwoorden van
17 juli 2018 op schriftelijke vragen daarover.
In de brief gaat de minister in op de voor Nederland belangrijkste
elementen in het nieuwe prudentiële kader voor
beleggingsondernemingen. Hij zegt daarbij toe de Kamer nader te
informeren, indien zich in de onderhandelingen relevante ontwikkelingen
voordoen.

EU

Overig
42.

Agendapunt:

Aanbod ABD-module ICT voor Kamerleden

Zaak:

Overig - griffier, F.M.J. Hendrickx - 20 november 2018
Informatie over mogelijke ICT-cursus voor Kamerleden - 2018Z21629
Belangstelling voor deelname inventariseren.
De commissie Biza (voortouw) heeft ingestemd met het voorstel voor een ABD
Module ICT-cursus voor Kamerleden en met het voorstel bij de overige
commissies te inventariseren of ook uit die commissies leden zich hiervoor
willen aanmelden.
BZK

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

43.

Agendapunt:

Brief van de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken
over de ambassadeursconferentie op 31 januari a.s

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Buitenlandse Zaken, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 5 december 2018
Ambassadeursconferentie 31 januari 2019 - 2018Z23105
Ter bespreking
Betreft verzoek aan de commissie of zij specifieke onderwerpen aan de orde
wil stellen tijdens de bijeenkomst met de ambassadeurs en welke leden van de
commissie hieraan deelnemen.

Voorstel:
Noot:

44.

Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Alkaya: 100% veilig sparen en betalen

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, M.Ö. Alkaya (SP) - 12 december 2018
Initiatiefnota van het lid Alkaya: 100% veilig sparen en betalen - 35107
De minister van Financiën verzoeken de Kamer een reactie namens het
kabinet op deze initiatiefnota te sturen.

Voorstel:

45.

Agendapunt:

Aanvullende voorlichting van de Raad van State over de naleving van
afspraken uit het Verdrag van Maastricht en het Stabiliteits- en
Groeipact

Zaak:

Motie - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 12 december 2018
Motie van de leden Omtzigt en Bruins over een aanvullend advies van de Raad
van State over de gevolgen van structureel niet nakomen van afspraken 21501-20-1405
Ter informatie.
De motie Omtzigt/Bruins verwijst naar de voorlichting van de Raad van State
van 7 november 2017 (De staat van de euro), Kamerstuk 3487, nr.6.

Voorstel:
Noot:
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Zaak: GEWIJZIGD

46.

Voorstel:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 14 december 2018
Stafnotitie - Commissievoorstel aanvullende voorlichting Raad van State n.a.v.
motie Omtzigt/Bruins - 2018Z23901
Vaststellen van de in de stafnotitie opgenomen conceptbrief

Agendapunt: NIEUW

Werkbezoek De Nederlandsche Bank (DNB)

Voorstel:

Ter bespreking
• Op 21 januari 2019 vindt het jaarlijkse werkbezoek aan De Nederlandsche
Bank (DNB).
• Naar aanleiding van de bespreking in de vorige procedurevergadering is
gebleken dat een tweede werkbezoek aan DNB zou kunnen plaatsvinden
op maandag 2 september 2019 te Amsterdam: wenst de commissie van
dat aanbod gebruik te maken?

Noot:

47.

Agendapunt: NIEUW

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

Voorstel:

Ter informatie (gebaseerd op de langetermijnagenda van vrijdag
14 december 2018)
Plenaire activiteiten
a) Wetgeving:
- Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen
Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen
gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en
winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194) (34853-R2096): op 5
juli 2018 aangemeld voor plenaire behandeling, welke thans is voorzien in de
vergaderweek van 29-31 januari 2019
- Wet spoedreparatie fiscale eenheid (34 959); op 7 november
2018 aangemeld voor plenaire behandeling, welke thans is voorzien in de
vergaderweek van 29-31 januari 2019

Noot:

b) (Meerderheids)debatten:
1) Debat met de minister over het gebruik van contant geld in de samenleving
(aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS) op 7 maart 2018; nr. 11 op
de lijst)
2) Debat met de staatssecretaris over het evaluatierapport over het onterecht
terugvorderen van kinderopvangtoeslagen (aangevraagd door het lid Omtzigt
(CDA) op 4 september 2018; nr. 46 op de lijst)
3) Debat met de minister over het faciliteren van witwassen door Nederlandse
banken (aangevraagd door het lid Alkaya (SP) op 4 september 2018;
gewijzigde naam; nr. 47 op de lijst)
4) Debat met de staatssecretaris (en de minister van BuHa-OS) over het
tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (aangevraagd
door het lid Lodders (VVD) op 26 september 2018; nr. 61 op de lijst)
5) Debat met de minister en staatssecretaris over fraude met de
dividendbelasting (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66) op 18
oktober 2018; nr. 65 op de lijst)
6) Debat met de staatssecretaris over het bericht dat Shell in Nederland geen
belasting betaalt (aangevraagd door het lid Nijboer (PvdA) op 29 november
2018; nr. 73 op de lijst)
c) Dertigledendebatten/interpellaties:
1) Dertigledendebat met de minister over het bericht dat Brussel overweegt
een financiële bijdrage van €56 miljard te vragen aan de ECB (aangevraagd
door het lid Van Rooijen (50PLUS) op 29 maart 2018; nr. 19 op de lijst)
2) Dertigledendebat met de minister over de risico’s van investeringen in
fossiele brandstoffen (aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) op 10 april
2018; nr. 25 op de lijst)
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3) Dertigledendebat met de minister over het bericht dat Nederlandse banken
betrokken zijn bij misstanden in de palmoliesector (aangevraagd door het lid
Van Raan (PvdD) op 3 juli 2018; nr. 51 op de lijst)
4) Interpellatiedebat met de minister over een apart wetsvoorstel inzake het
afschaffen van de dividendbelasting (aangevraagd door het lid Van Rooijen
(50PLUS) op 4 september 2018; nr. 60 op de lijst)
5) Dertigledendebat met de minister over de staat van de financiële sector 10
jaar na de start van de financiële crisis (aangevraagd door het lid Nijboer
(PvdA) op 4 september 2018; nr. 66 op de lijst)
6) Dertigledendebat met de minister-president over eventuele toezeggingen
aan Unilever inzake de vestiging van het hoofdkantoor in Nederland
(aangevraagd door het lid Leijten (SP) op 13 december 2018; nr. 113 op de
lijst)
d) Tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
- VAO Belastingdienst (algemeen overleg d.d. 6 december jl.);
agendering voorzien in de vergaderweek van 15-17 januari 2019
Reeds geplande algemeen overleggen (AO) van de commissie
Financiën
do 17-01-2019 10.00 - 13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad
do 24-01-2019 10.00 - 13.00 AO Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen
2017
do 07-02-2019 10.00 - 13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 13-02-2019 13.30 - 16.30 AO Autogerelateerde belastingen
do 14-02-2019 10.00 - 13.00 AO Rijksbrede ontwikkelingen in begroten en
verantwoorden
do 21-02-2019 13.00 - 15.00 AO Belastingontwijking
do 21-02-2019 15.00 - 17.00 AO Vernieuwde rulingpraktijk
do 07-03-2019 13.00 - 16.00 AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 03-04-2019 10.00 - 13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad
do 04-04-2019 10.00 - 12.00 AO IMF
do 06-06-2019 10.00 - 13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad
Overige commissieactiviteiten:
ma 21-01-2019 10.30 - 13.30 Besloten werkbezoek aan de Autoriteit
Financiële Markten (AFM)
ma 21-01-2019 14.00 - 17.00 Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche
Bank (DNB)
vr 08-02-2019
09.00 - 17.00 Besloten werkbezoek aan de Douane
Nog te plannen activiteiten:
- een werkbezoek aan Frankfurt (ECB, ESRB en EIOPA)
- een werkbezoek aan Rome

Rondvraag

Geen agendapunten
Besloten
48.

Agendapunt: NIEUW

Opzet voor de organisatie van een rondetafelgesprek met en over
werkende armen

Noot:

•
•

In de vorige procedurevergadering is op voorstel van het lid Nijboer
besloten om een rondetafelgesprek te organiseren over werkende armen.
Een opzet voor dit rondetafelgesprek is in voorbereiding en wordt zo
spoedig mogelijk nagezonden.
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49.

Agendapunt: NIEUW

Voorstel voor de organisatie van een interparlementaire bijeenkomst
over ontwikkeling van de EMU

Noot:

In de procedurevergadering van 6 december 2018 is een werkgroep ingesteld.
U ontvangt zo spoedig mogelijk een schriftelijke uitwerking van het voorstel
dat deze werkgroep, waarin de leden Aukje de Vries, Omtzigt en Sneller
participeren, ter besluitvorming aan de commissie wil voorleggen.

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2018A02230
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