Den Haag, 6 juli 2018

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHa-OS
BuZa
EU

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

EZK
FIN
I&W
J&V
OCW
SZW

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

Document:

7, 26
21
18
11, 12, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
13, 28
21
28
14, 17
53
39, 53

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 5 juli
2018

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 20 juni 2018 wordt
vastgesteld.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Reactie op het artikel 'Plannen kabinet in gevaar door problemen met
computersystemen Belastingdienst'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 juni 2018
Reactie op verzoek commissie op het artikel uit de Volkskrant van 18 juni 2018
'Plannen kabinet in gevaar door problemen met computersystemen
Belastingdienst' - 31066-416
Reeds geagendeerd bij het plenair debat over problemen bij het innen van de
belastingen op donderdag 21 juni 2018.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Dividendbelasting, rulings en vaststellingsovereenkomsten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 22 juni 2018
Dividendbelasting, rulings en vaststellingsovereenkomsten - 25087-208
Reeds geagendeerd bij het plenair debat over de dividendbelasting op dinsdag

Besluit:

26 juni 2018.

5.

Agendapunt:

Reactie op het bericht dat de afschaffing van de dividendbelasting is
gebaseerd op een discutabel onderzoek

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 22 juni 2018
Reactie op het verzoek van het lid Marijnissen, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 7 juni 2018, over het bericht dat de afschaffing van de
dividendbelasting is gebaseerd op een discutabel onderzoek - 34700-62
Reeds betrokken bij het plenair debat over de dividendbelasting op dinsdag 26
juni 2018.

Besluit:

6.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over een publicatie in dagblad Trouw
van 16 juni 2018 “Shell ontwijkt dividendbelasting”

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 22 juni 2018
Beantwoording vragen commissie over een publicatie in dagblad Trouw van 16
juni 2018 “Shell ontwijkt dividendbelasting” - 25087-209
Betrokken bij het plenair debat over de dividendbelasting op dinsdag 26 juni
2018.

Besluit:

7.

Agendapunt:

Vaststellingsovereenkomsten over de dividendbelasting

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 26 juni 2018
Vaststellingsovereenkomsten over de dividendbelasting - 25087-210
Reeds geagendeerd bij het plenair debat over de dividendbelasting op dinsdag
26 juni 2018.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

8.

Agendapunt:

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over
vaststellingsovereenkomsten over de dividendbelasting

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 26 juni 2018
Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over vaststellingsovereenkomsten
over de dividendbelasting - 25087-211
Betrokken bij het plenair debat over de dividendbelasting op dinsdag 26 juni
2018.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Marijnissen over de
dividendbelasting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 26 juni 2018
Reactie op het verzoek van het lid Marijnissen, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 26 juni 2018, over de dividendbelasting - 28362-11
Reeds geagendeerd bij het plenair debat over de dividendbelasting op dinsdag
26 juni 2018.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Reactie op het artikel ‘Er blijft een achterdeur voor witwassers bestaan'
en het artikel 'Witwassen in een flexkantoor'

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 juni 2018
Reactie op het artikel in de Trouw van 6 juni 2018 ‘Er blijft een achterdeur voor
witwassers bestaan' en het artikel in De Groene Amsterdammer van 6 juni
2018 'Witwassen in een flexkantoor' - 34910-13
Desgewenst betrokken bij het plenair debat over de Wet toezicht trustkantoren
2018 op 27 juni 2018.

Besluit:
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11.

Agendapunt:

Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 21 en 22 juni 2018 te Luxemburg

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 juni 2018
Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 21 en 22 juni 2018 te Luxemburg 21501-07-1530
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 5 juli
2018
EU

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 12 en 13 juli 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 juni 2018
Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 12 en 13 juli 2018 - 21501-071532
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 5 juli
2018.
EU

Besluit:

12.

Besluit:
Volgcommissie(s):

13.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 3 juli 2018, over de versterkingskosten die de
Staat overneemt van Shell en Exxon

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 juli 2018
Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 3 juli 2018, over de versterkingskosten die de Staat
overneemt van Shell en Exxon - 33529-501
Desgewenst betrokken bij het plenair debat over de Voorjaarsnota
EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):

(Voortgang) wet- en regelgeving
14.

Agendapunt:

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2)

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 oktober 2017
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel
toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving
consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van
het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende
betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen
2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010
en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337)
(Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten) - 34813
Aanmelden voor plenaire behandeling.
Bij de aanmelding wordt de wens overgebracht dat het wetsvoorstel spoedig na
het zomerreces zal worden behandeld.
J&V

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, W.B.
Hoekstra - 19 juni 2018
Nota naar aanleiding van het verslag - 34813-11
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
J&V
Nota van wijziging - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 juni 2018
Nota van wijziging - 34813-12
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
J&V
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15.

Agendapunt:

Antwoorden inzake de Voorjaarsnota 2018 c.a.

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 25 juni 2018
Beantwoording vragen commissie over de Voorjaarsnota 2018 - 34960-2
Betrekken bij de verdere behandeling van de Voorjaarsnota 2018.

Besluit:
Zaak:

16.

Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 25 juni 2018
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34960-IX-3
Betrekken bij de verdere behandeling van de suppletoire begrotingswet.

Agendapunt:

Wijzigingswet financiële markten 2018

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 december 2017
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het
terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2018) 34859
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:
Besluit:

17.

Nota van wijziging - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 juni 2018
Tweede nota van wijziging - 34859-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wetsvoorstel implementatie richtlijn inzake ongedekte
schuldinstrumenten in de insolventierangorde

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 maart 2018
Wijziging van de Faillissementswet ter implementatie van richtlijn (EU)
2017/2399 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot
wijziging van richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte
schuldinstrumenten in de insolventierangorde (PbEU 2017 L 345) - 34909
Aanmelden voor plenaire behandeling.
J&V

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

18.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, W.B.
Hoekstra - 27 juni 2018
Nota naar aanleiding van het verslag - 34859-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, W.B.
Hoekstra - 4 juli 2018
Nota naar aanleiding van het verslag - 34909-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen
gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en
winstverschuiving

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 19 december 2017
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)
Aanmelden voor plenaire behandeling.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
M. Snel - 4 juli 2018
Nota naar aanleiding van het verslag - 34853-(R2096)-6
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Besluit:
Volgcommissie(s):

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BuZa

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
19.

Agendapunt:

Inrichting separaat begrotingsartikel Douane

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 21 juni 2018
Inrichting separaat begrotingsartikel Douane in de Financiën begroting - 34775IX-26
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting
financiële markten

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 juni 2018
Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting financiële
markten (Kamerstuk 31935-45) - 2018Z12413
Agenderen voor het algemeen overleg financiële markten op donderdag 8
november 2018.
• De commissie besluit de beleidsdoorlichting financiële markten te bespreken
in een reeds gepland algemeen overleg (AO) op 8 november 2018, waarvan
de naam wordt gewijzigd van AO Bankensector in AO Financiële markten.

Besluit:
Noot:

21.

Agendapunt:

Aanstelling directeur Invest-NL in opbouw

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 juni 2018
Aanstelling directeur Invest-NL in opbouw - 28165-286
De commissie EZK verzoeken de behandeling over te nemen.
BuHa-OS, FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):

22.

23.

Agendapunt:

Uitstel op het verzoek van het lid Van Rooijen inzake het gebruik van
contant geld in de samenleving

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 juli 2018
Uitstel 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 - 27863-72
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Agendapunt:

Maatschappelijke Overleg Betalingsverkeer (MOB) jaarrapportage 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 juli 2018
Jaarrapportage 2017 van het Maatschappelijke Overleg Betalingsverkeer (MOB)
- 27863-73
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Besluit:

24.

Agendapunt:

Toestemming voor een technische briefing over het Commissievoorstel
voor sovereign bond-backed securities (SBBS)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 juli 2018
Toestemming voor een technische briefing over het Commissievoorstel voor
sovereign bond-backed securities (SBBS) - 2018Z13293
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

5

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van
Financiën
25.

Agendapunt:

Nadere reactie m.b.t. belasting inzake besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 19 juni 2018
Nadere reactie m.b.t. belasting inzake besluit bijstandverlening zelfstandigen
(Bbz) - 2018Z11675
De staatssecretaris informeren over de uitdrukkelijke wens van de commissie
dat op Prinsjesdag 2018 een oplossing voor de problematiek wordt voorgesteld,
die recht doet aan de schrijnende gevallen uit het verleden.
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over de Belastingdienst.

Besluit:

Besluit:

26.

Agendapunt:

Reactie op motie van de leden Snels en Dijkgraaf over het beperken
van de aflossingsverplichting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 8 juni 2018
Reactie op motie van de leden Snels en Dijkgraaf over het beperken van de
aflossingsverplichting (Kamerstuk 34819-14) - 34819-20
Agenderen voor het algemeen overleg financiële markten op donderdag 8
november 2018.
Dit agendapunt is aangehouden bij de procedurevergadering van woensdag 20
juni 2018.
BiZa

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):

27.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie Evaluatie
Werkkostenregeling

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 28 juni 2018
Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie Evaluatie
Werkkostenregeling - 34785-97
Aanmelden voor plenaire afronding in een VSO met als eerste spreker het lid
Lodders (VVD).

Besluit:

28.

Agendapunt:

Fiscale vergroeningsbrief

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 29 juni 2018
Fiscale vergroeningsbrief - 32140-47
Uitvoeren van de in de jaarplanning van de commissie Financiën opgenomen
acties ter versterking van de informatiepositie van de commissie. Met
betrekking tot het op te vragen wetenschappelijk factsheet over CO2minimumprijzen doen de leden Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) een voorstel voor
een uitwerking van de vraagstelling aan de wetenschap, dat ter instemming per
e-mail aan de commissie wordt voorgelegd.
• In deze brief kondigt de staatssecretaris van Financiën aan welk deel van
het in het regeerakkoord opgenomen pakket aan fiscale
vergroeningsmaatregelen wordt opgenomen in het Belastingplan 2019.
Daarnaast meldt hij welke andere maatregelen meer tijd vergen en (later)
via separate wetgeving of via een later Belastingplan aan de Kamer worden
voorgelegd.
• Tot de separaat aan de Kamer voor te leggen onderwerpen behoren de
beprijzing van milieuvervuiling door de luchtvaart en de invoering van een
CO2-minimumprijs voor elektriciteitsopwekking. Deze onderwerpen zijn in
de jaarplanning van de commissie Financiën opgenomen als thema's
waarop zij haar kennispositie wil versterken.
• M.b.t. vliegbelasting heeft de commissie in haar jaarplanning besloten tot
het uitvoeren van "een verkenning van de argumenten voor en tegen die

Besluit:

Noot:
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Volgcommissie(s):

29.

Agendapunt:

Aankondiging afschaffing fiscale aftrek op vergoeding aanvullend tier
1-kapitaalinstrumenten

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 29 juni 2018
Aankondiging afschaffing fiscale aftrek op vergoeding aanvullend tier 1kapitaalinstrumenten - 32013-195
Betrekken bij het nog te ontvangen Belastingplan 2019.
EU

Agendapunt:

Stand van zaken erf- en schenkbelasting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 4 juli 2018
Stand van zaken erf- en schenkbelasting - 31066-420
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 19 juli 2018 om 14.00 uur.
Agenderen voor een begin september te houden algemeen overleg erf- en
schenkbelasting.
De staatssecretaris van Financiën verzoeken tijdig voor de inbreng van het
schriftelijk overleg per brief te reageren op vragen gesteld tijdens het debat
over de Voorjaarsnota 2018, voor zover deze niet in de onderhavige brief zijn
beantwoord. De conceptbrief aan de staatssecretaris van Financiën wordt door
de griffie voor verzending per e-mail aan de leden van de commissie
voorgelegd.

Besluit:

30.

eerder (omstreeks 2009) werden gebruikt rondom dit thema, inclusief een
vergelijking van de landen om ons heen en de Europese dimensie".
• M.b.t. CO2-minimumprijs heeft de commissie in haar jaarplanning besloten
tot het opvragen van "een factsheet van de wetenschap waarin
verschillende invalshoeken (kosten/baten, milieueffecten, Europese
dimensie, etc) worden belicht" en tot het houden van een hoorzitting en een
technische briefing.
EZK, I&W

Besluit:
Besluit:
Besluit:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
Geen agendapunten
Rijksuitgaven
31.

32.

Agendapunt:

Conceptbrief dechargeverlening jaarverslagen 2017

Zaak:
Besluit:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 29 juni 2018
Stafnotitie - Conceptbrief dechargeverlening jaarverslagen 2017 - 2018Z12909
De brief wordt vastgesteld en aan de Kamer verzonden.

Agendapunt:

Conceptbrief behandeling ontwerpbegrotingen 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 28 juni 2018
Stafnotitie - Conceptbrief behandeling ontwerpbegrotingen 2019 - 2018Z12801
De brief wordt vastgesteld en na aanvulling met het programma van het
seminar over de rijksbegroting aan de commissies verzonden.

Besluit:

33.

Agendapunt:

Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van)
beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken
(IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan
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Financiën
Zaak:

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Noot:

34.

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 22 juni 2018
Reactie op de IOB Beleidsdoorlichting van de Nederlandse inzet op verbeterd
waterbeheer 2006-2016 - 2018Z12242
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: BuHa-OS
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering d.d. 28 juni 2018
•Voorstel: Betrekken bij behandeling begroting Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking 2019.
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van
Ark - 27 juni 2018
Beleidsdoorlichting Algemene nabestaandenwet (Anw) - 30982-38
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: SZW
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering d.d. 3 juli 2018
•Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

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 - 26 juni 2018
Aanbieding speciaal verslag 'A European high-speed rail network: not a reality
but an ineffective patchwork' van ERK - 2018Z12640
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: IW
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering d.d. 5 september 2018.
•Voorstel: nog onbekend.

Besluit:
Noot:

35.

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 juni 2018
Eindrapport beleidsdoorlichting tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en
maatregelen en recidiverapport - 33199-25
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: JV
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering d.d. 4 juli 2018
•Voorstel: De commissiestaf zal voor de volgende procedurevergadering een
stafnotitie met behandelvoorstel voorbereiden.

Agendapunt:

Antwoorden inzake het rapport 'Baten en lasten geherwaardeerd'

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 juli 2018
Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op het rapport 'Baten
en lasten geherwaardeerd' van de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel
rijksoverheid - 31865-117
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het rapport 'Baten en
lasten geherwaardeerd' (zie noot). De rapporteurs Sneller (D66) en Snels (GL)
zijn voornemens in oktober 2018 verslag uit te brengen aan de commissie.
• De commissie Financiën heeft 14 maart 2018 besloten feitelijke vragen te
stellen aan de Algemene Rekenkamer en het kabinet over de
kabinetsreactie op het rapport 'Baten en lasten geherwaardeerd' van de
Adviescommissie Verslaggevingsstelsel Rijksoverheid (Kamerstuk 31865,
nr. 107). De visie van de Algemene Rekenkamer op de kabinetsreactie is
ook bij deze inbreng betrokken (Kamerstuk 31865, nr. 109).
• De commissie Financiën heeft 20 juni 2018 besloten de antwoorden van
de Algemene Rekenkamer te betrekken bij de verdere behandeling van het
rapport.
• De commissie Financiën heeft de leden Sneller (D66) en Snels (GL)
verzocht als rapporteurs verslag uit te brengen over de wenselijkheid van

Besluit:

Noot:
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invoering van een baten-lastenstelsel voor de rijksbegroting.
36.

Agendapunt:

Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Subsidies

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 juni 2017
Rapport inzake interdepartementale beleidsonderzoek ‘IBO Subsidies: robuust
en proportioneel’ - 34550-IX-25
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 6 september 2018 om 14.00 uur.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 maart 2018
Kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) subsidies 34775-IX-17
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 6 september 2018 om 14.00 uur.
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 juli 2018
Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op het
interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) subsidies en over het rapport
inzake interdepartementale beleidsonderzoek ‘IBO Subsidies: robuust en
proportioneel’ - 34775-IX-27
Betrekken bij de verdere behandeling van het IBO en de kabinetsreactie.

Europa
37.

Agendapunt:

Lijst nieuwe EU-voorstellen, week 24 (FIN), 2018

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 18 juni 2018
Lijst nieuwe EU-voorstellen, week 24 (FIN), 2018 - 2018Z11663
Zie behandelbesluiten in de noot.
COM (2018) 483 - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND THE COUNCIL on restrictions on payments in cash
Besluit:Aanhouden tot eerstvolgende procedurevergadering, in samenhang
met de eveneens aangehouden agendapunten 22 en 23.
Noot: Betreft een onderzoek van de Europese Commissie naar het nut van het
opleggen van restricties op het betalen van grote bedragen in contant geld. Zij
concludeert dat restricties weinig nut hebben bij de bestrijding van
terrorismefinanciering, maar wel voor het bestrijden van witwassen. Restricties
op contante betalingen liggen echter moeilijk bij de publieke opinie. Zij acht
nader onderzoek daarom noodzakelijk en overweegt op dit moment geen
wetgevende maatregelen.

Besluit:
Noot:

COM (2018) 484 - MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD
overeenkomstig artikel 395 van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Betreft een verzoek van Italië om een derogatie op de btw-richtlijn wat
betreft de verleggingsregeling voor goederen en diensten. Dergelijke verzoeken
vereisen unanieme instemming van de Raad, na een voorstel van de
Commissie. De Commissie geeft echter aan het verzoek van Italië niet te willen
doorgeleiden omdat Italië onvoldoende heeft aangetoond dat deze derogatie
noodzakelijk is.

Volgcommissie(s):

COM (2018) 600 - ONTWERP begroting Europese Unie voor het begrotingsjaar
2019 - Algemene inleiding - Algemene staat van ontvangsten - Staat van
ontvangsten en uitgaven per afdeling
Besluit: Zie het agendapunt “Voorstel Europese begroting 2019” elders op de
agenda van deze procedurevergadering.
EU
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38.

Agendapunt:

Voorstel Europese begroting 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 25 juni 2018
Voorstel Europese begroting 2019 - 21501-03-119
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 12 juli 2018 om 12.00 uur.
Op 24 juli 2018 vindt een Ecofinraad (Begrotingsraad) plaats waar de
Raad naar verwachting zijn standpunt zal vaststellen voor de onderhandelingen
met het Europees Parlement over de begroting 2019. Nadat beide instellingen
het eens zijn geworden zal het eindakkoord eind 2018 worden vastgesteld.
De minister zal gevraagd worden de vragen uiterlijk op maandag 23 juli, dus
nog voor de Raad, te beantwoorden.
EU

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

39.

Agendapunt:

Voortgang Europese besluitvorming rond het Pan-Europees Persoonlijk
Pensioenproduct (PEPP)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 juni 2018
Voortgang Europese besluitvorming rond het Pan-Europees Persoonlijk
Pensioenproduct (PEPP) - 22112-2587
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 6 september
2018.
SZW, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

40.

Agendapunt:

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over de Europese
Investeringsbank (EIB)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 juni 2018
Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over de Europese Investeringsbank
(EIB) - 21501-07-1525
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

41.

Agendapunt:

Interparlementaire 'artikel 13' conferentie over Stabiliteit,
Economische Coördinatie en Governance in de EU

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 28 juni 2018
Interparlementaire conferentie SECG (“artikel 13”) op 17-18 sept 2018 te
Wenen - 2018Z12808
Schriftelijk inventariseren of leden interesse hebben om deel te nemen aan het
deel van de conferentie dat op maandag 17 september plaatsvindt (terugreis op
maandagavond).
- Op dinsdag 18 september 2018 is het Prinsjesdag.
- Het programma op maandag bevat de volgende onderdelen:
10:30 - 11.30 Political group meetings
- lunch 13:00 – 13:30 Opening of the Interparliamentary Conference on Stability,
Economic Coordination and Governance in the EU
13:30 – 15:30 Session 1: Implementation of the EU Fiscal Governance
Framework, met onder meer (waarschijnlijk) Eurogroepvoorzitter Mário Centeno
16:15 – 17:45 Session 2: Investment, innovation and education as drivers for a
more competitive Europe, met onder meer (waarschijnlijk) Jyrki Katainen, VicePresident van de Europese Commissie voor Banen, Groei, Investeringen en
Concurrentievermogen.
EU

Agendapunt:

Informatieafspraken behandelvoorbehoud Europese SBBS

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 28 juni 2018

Besluit:

Noot:

42.
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Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

43.

Agendapunt:

Nadere reactie op het AO Europese fiscale zaken van 7 juni 2018 over
btw en pensioenen, en belastingheffing in de digitale economie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 22 juni 2018
Nadere reactie op het AO Europese fiscale zaken van 7 juni 2018 over btw en
pensioenen, en belastingheffing in de digitale economie - 21501-07-1528
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op 18 juli 2018 te 12.00 uur
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

44.

Agendapunt:

Publicatie gedelegeerde verordening berekening kapitaalvereisten
securitisaties verzekeraars en herverzekeraars

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 21 juni 2018
Publicatie gedelegeerde verordening berekening kapitaalvereisten securitisaties
verzekeraars en herverzekeraars - 21501-07-1527
Agenderen voor het algemeen overleg financiële markten op donderdag 8
november 2018.
De minister geeft met deze brief gevolg aan uw verzoek om de Kamer nader te
informeren indien wijzigingen worden aangebracht in de gedelegeerde
regelgeving op het gebied van verzekeraars en herverzekeraars. De nu door de
Europese Commissie voorgestelde wijzigingen zijn in lijn met de Nederlandse
inzet.
EU

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

45.

Agendapunt:

Uitbetaling van de resterende middelen na afronding van de derde
voortgangsmissie van het ESM-programma voor Griekenland

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 juni 2018
Uitbetaling van de resterende middelen na afronding van de derde
voortgangsmissie van het ESM-programma voor Griekenland - 21501-07-1526
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 5 juli 2018.
EU

Agendapunt:

Jaarverslag 2017 ESM en jaarverslag 2017 ESM-Auditcomité

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 juni 2018
Jaarverslag 2017 ESM en jaarverslag 2017 ESM-Auditcomité - 21501-07-1531
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 5 juli 2018.
EU

Agendapunt:

Vierde voortgangsmissie ESM-programma Griekenland

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 juni 2018

Besluit:

46.

Besluit:

47.

Voorstel informatieafspraken behandelvoorbehoud Europese SBBS 2018Z12771
Instemmen met het voorstel voor informatieafspraken in de notitie.
Op verzoek van uw commissie doen de leden Hennis en Leijten in bijgaande
notitie een voorstel voor informatieafspraken over de Europese
onderhandelingen over het voorstel voor Europese sovereign bond-backed
securities (SBBS). Deze afspraken met de minister van Financiën worden
vastgelegd in het kader van het door de Kamer bij dit voorstel geplaatste
behandelvoorbehoud (Kamerstuk 34 973). Op 16 juli 2018 om 12.00 uur is de
inbreng gepland voor het schriftelijk overleg over het voorstel en het
bijbehorende BNC-fiche. Na bevestiging door de minister zullen de afspraken na
het zomerreces nog plenair worden bekrachtigd.
EU
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Besluit:
Volgcommissie(s):

48.

Agendapunt:

Fiche: Wijziging Richtlijn 2009/103 inzake
aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2018
Fiche: Wijziging Richtlijn 2009/103 inzake aansprakelijkheidsverzekering voor
motorrijtuigen - 22112-2616
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op woensdag 18 juli 2018 om 12.00 uur.
EU

Agendapunt:

Fiche: Verordening Promotie mkb-groeimarkt

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2018
Fiche: Verordening Promotie mkb-groeimarkt - 22112-2614
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op woensdag 18 juli 2018 om 12.00 uur.
EU

Agendapunt:

Werkbezoek Frankfurt

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 3 juli 2018
Thema’s werkbezoek instellingen Frankfurt II - 2018Z13183
Vaststellen van de thema's voor het werkbezoek zoals beschreven in de
stafnotitie, met toevoeging van een algemene introductie bij het Europees
Comité voor Systeemrisico's (ESRB).
EU

Besluit:

49.

Besluit:

50.

Voortgangsrapportage vierde voortgangsmissie ESM-programma Griekenland 21501-07-1533
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 5 juli 2018.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

Overig
51.

52.

Agendapunt:

Uitnodiging Nederlandse Loterij voor werkbezoek m.b.t. Nederlandse
kansspelbeleid

Zaak:

Besluit:

Brief derden - Nederlandse Loterij te Rijswijk - 28 juni 2018
Uitnodiging Nederlandse Loterij voor werkbezoek m.b.t. Nederlandse
kansspelbeleid - 2018Z12886
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Agendapunt:

Werkbezoek DNB/AFM 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 29 juni 2018
Stafnotitie - Periodieke werkbezoeken aan DNB en/of AFM - 2018Z12918
Een volgend (gecombineerd) werkbezoek van de commissie Financiën aan DNB
en AFM zal worden gepland op een maandag in januari 2019.
De commissie Financiën maakt gebruik van het aanbod van AFM om in
september of oktober een korte kennissessie over kapitaalmarkten te
organiseren.

Besluit:
Besluit:

53.

Agendapunt:

Verzoek NVSO, namens delegatie van FANF en VBNGB, om gesprek met
vaste commissie voor Financiën over aantal problemen die de
Nederlanders in het buitenland raken
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Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brief derden - Nederlandse Vereniging voor Straatsburg en Omgeving (NVSO)
te Strasbourg - 3 juli 2018
Verzoek NVSO, namens delegatie van FANF en VBNGB, om gesprek met vaste
commissie voor Financiën over aantal problemen die de Nederlanders in het
buitenland raken - 2018Z13108
Het lid Omtzigt (CDA) neemt het initiatief tot een ontvangst in de vorm van een
bijzondere procedure.
SZW, OCW

Rondvraag
54.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Lodders (VVD) om een brief te sturen aan het
Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over dubbele belastingheffing
voor inwoners van Nederland die (ook) de Amerikaanse nationaliteit
hebben

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 29
juni 2018
Voorstel om een brief te sturen naar het Huis van Afgevaardigden inzake
dubbele belastingheffing voor inwoners van Nederland die (ook) de
Amerikaanse nationaliteit hebben. - 2018Z12930
De griffie bereidt in samenwerking met het lid Lodders (VVD) een conceptbrief
voor, die in de eerste weken van het reces aan de commissie wordt voorgelegd.
De griffie geeft de wens van de commissie door dat in het verslag van het
bezoek van de minister-president aan de president van de Verenigde Staten
apart aandacht wordt besteed aan de bespreking van dit onderwerp.
Het lid Omtzigt (CDA) zal namens de commissie bezien of de parlementen van
enkele andere EU-lidstaten de brief mede wensen te ondertekenen. In het geval
ondertekening niet mogelijk blijkt zal de brief aan deze parlementen in afschrift
worden gestuurd.

Besluit:
Besluit:

Besluit:

Besloten
Geen agendapunten

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2018A03302
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