Den Haag, 25 september 2018

HERZIENE AGENDA i.v.m. toegevoegde punten: 15, 24, 25, 36, 42 en 43
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

BiZa
BuZa
EU
EZK
I&W
J&V
KR
OCW
SZW

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 26 september 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.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

11, 16, 25
3, 12
2, 3, 4, 37, 38, 39
3, 4, 35
11
18
12
9
19

Besluitenlijst vorige vergadering(en)

Geen agendapunten
Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
2.

Agendapunt:

Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 7 en 8 september 2018
te Wenen

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 september 2018
Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 7 en 8 september 2018 te
Wenen - 21501-07-1544
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d.
27 september 2018
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

3.

Agendapunt:

Fiche: MFK – Verordening Hervormingsondersteuningsprogramma

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 juli 2018
Fiche: MFK – Verordening Hervormingsondersteuningsprogramma –
22112-2633
Reeds geagendeerd voor een schriftelijk overleg over de fiches die recent door
de commissie EZK ter behandeling zijn overgedragen, waarbij de
inbrengtermijn is vastgesteld op 26 september 2018.
BuZa, EZK, EU

Agendapunt:

Fiche: MFK - Invest EU-programma

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 juli 2018
Fiche: MFK - Invest EU-programma - 22112-2665
Reeds geagendeerd voor een schriftelijk overleg over de fiches die recent door
de commissie EZK ter behandeling zijn overgedragen, waarbij de
inbrengtermijn is vastgesteld op 26 september 2018.
EZK, EU

Voorstel:

4.

Voorstel:

Volgcommissie(s):

5.

Agendapunt:

Brief inzake interne documenten van de Belastingdienst over een
kinderopvangtoeslagcasus uit 2014

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 11 september 2018
Kinderopvangtoeslag casus 'geen powerplay, maar fair play' 2014 –
31066-428
Reeds geagendeerd voor het nog te plannen debat over het evaluatierapport
over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen(aangevraagd
door het lid Omtzigt (CDA) op 4 september jl.).

Voorstel:

(Voortgang) wet- en regelgeving
6.

Agendapunt:

Miljoenennota 2019 c.a. en begroting Financiën/Nationale Schuld (IX)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 september 2018
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën - 35000
In de procedurevergadering van 12 september jl. is reeds besloten over de
wijze van behandeling van de Miljoenennota 2019 en bijbehorende stukken
(zie noot).
Uw commissie heeft besloten tot de volgende wijze van behandeling:
(1) Schriftelijke vragenronde (feitelijke vragen) over de stukken
(Miljoenennota 2019 c.a., Macro Economische Verkenningen, begroting
Financiën en Nationale Schuld), waarvoor inbreng te leveren maandag 24
september 2018 om 14.00 uur en antwoorden te ontvangen vrijdag 28
september 2018. (2) Gezamenlijke plenaire behandeling van de genoemde
stukken tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de week van 2-4
oktober 2018. (3) Na de plenaire behandeling te plannen kort
begrotingsonderzoek voor de begroting van Financiën en de Nationale Schuld,
waarbij de leden Sneller (D66) en Snels (GroenLinks) zullen optreden als
rapporteurs.

Voorstel:

Noot:

Zaak:

Voorstel:

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
In de procedurevergadering van 12 september jl. is reeds besloten over de
wijze van behandeling van de Miljoenennota 2019 en bijbehorende stukken
(zie bovenstaande noot).
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7.

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
Het behandelschema voor het pakket Belastingplan 2019 is reeds vastgesteld
(zie de noot).
• Dinsdag 18 september 2018; Prinsjesdag: indiening
• Woensdag 26 september 2018: Besloten technische briefing door
ambtenaren van het ministerie van Financiën
• Dinsdag 2 oktober 2018: Mogelijkheid tot het houden van een tweede
besloten technische briefing door ambtenaren van het ministerie van
Financiën
• Woensdag 10 oktober 2018: inbrengdatum voor het verslag
Herfstreces van vrijdag 19 oktober tot en met maandag 29 oktober 2018
• Dinsdag 23 oktober 2018: nota naar aanleiding van verslag
• Maandag 29 oktober 2018: eerste wetgevingsoverleg, eerste termijn
Kamer
• Donderdag 1 november 2018: Schriftelijke beantwoording vragen n.a.v.
het eerste wetgevingsoverleg
• Maandag 5 november 2018: Tweede wetgevingsoverleg, eerste termijn
regering en tweede termijn Kamer en regering
• Dinsdag 13 en woensdag 14 november 2018: plenaire behandeling
• Donderdag 15 november 2018: Brief beoordeling moties en
amendementen
• Donderdag 15 november 2018: stemmingen
Aan het einde van de eerste technische briefing op 26 september zal worden
geïnventariseerd of behoefte bestaat aan de voorziene tweede technische
briefing op 2 oktober a.s.
Besluiten om in het tweede wetgevingsoverleg en bij de plenaire behandeling
van het pakket Belastingplan 2019 dezelfde sprekersvolgorde te hanteren als
in het eerste wetgevingsoverleg.
Besluiten om in principe moties over het pakket Belastingplan 2019 pas in te
dienen tijdens het afrondende plenaire debat.

Voorstel:
Noot:

Voorstel:

Voorstel:

Zaak:
Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 september 2018
Pakket Belastingplan 2019 - 35026-6
Betrekken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2019.
Deze brief geeft een toelichting op de inhoud van het pakket Belastingplan
2019, dat naast het wetsvoorstel tot Wijziging van enkele belastingwetten en
enige andere wetten (Belastingplan 2019) de zes afzonderlijke, hieronder
genoemde wetsvoorstellen bevat.
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 september 2018
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale
maatregelen 2019) - 35027
Het behandelschema voor het pakket Belastingplan 2019 is reeds vastgesteld
(zie de noot bij het wetsvoorstel Belastingplan 2019).
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 september 2018
Invoering van een bronbelasting en afschaffing van de dividendbelasting
alsmede wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor
het bedrijfsleven (Wet bronbelasting 2020) - 35028
Het behandelschema voor het pakket Belastingplan 2019 is reeds vastgesteld
(zie de noot bij het wetsvoorstel Belastingplan 2019).
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 september 2018
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale
vergroeningsmaatregelen 2019) - 35029
Het behandelschema voor het pakket Belastingplan 2019 is reeds vastgesteld
(zie de noot bij het wetsvoorstel Belastingplan 2019).
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Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

8.

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 september 2018
Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting voor landgebonden
weddenschappen op de sport (Wet aanpassing kansspelbelasting voor
sportweddenschappen) - 35031
Het behandelschema voor het pakket Belastingplan 2019 is reeds vastgesteld
(zie de noot bij het wetsvoorstel Belastingplan 2019).
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 september 2018
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie artikel 1
richtlijn elektronische handel) - 35032
Het behandelschema voor het pakket Belastingplan 2019 is reeds vastgesteld
(zie de noot bij het wetsvoorstel Belastingplan 2019).
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 september 2018
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet modernisering
kleineondernemersregeling) - 35033
Het behandelschema voor het pakket Belastingplan 2019 is reeds vastgesteld
(zie de noot bij het wetsvoorstel Belastingplan 2019).

Agendapunt:

Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 september 2018
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de
Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU)
2016/1164 van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter
bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van invloed
zijn op de werking van de interne markt (PbEU 2016, L 234/26) (Wet
implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking) - 35030
Ter bespreking.
• De eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking dient per 1 januari 2019
geïmplementeerd te zijn.
• De termijn voor het leveren van inbreng is in de vorige
procedurevergadering reeds vastgesteld op woensdag 10 oktober 2018 om
14.00 uur, dat wil zeggen tegelijk met de inbreng voor het pakket
Belastingplan. Verdere besluitvorming over de wijze van behandeling heeft
nog niet plaatsgevonden.
• U wordt in overweging gegeven om dit wetsvoorstel op hetzelfde
moment te behandelen als het pakket Belastingplan en een deel van het in
dat kader te houden wetgevingsoverleg te benutten voor bespreking van
dit wetsvoorstel.
• In de brief waarmee het pakket Belastingplan is aangeboden (Kamerstuk
35026, nr.6) is gewezen op de inhoudelijke en budgettaire samenhang
tussen dat pakket en dit wetsvoorstel.
De staatssecretaris verzoeken een besloten technische briefing over het
wetsvoorstel te doen organiseren.
Het ministerie biedt aan over het wetsvoorstel een technische briefing te
organiseren; deze briefing zou aansluitend op (of als onderdeel van) de reeds
geplande tweede technische briefing over het pakket Belastingplan 2019 op 2
oktober 2018 kunnen plaatsvinden.

Voorstel:
Noot:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 19 september 2018
Totstandkoming van en de maatregelen in het implementatiewetsvoorstel
ATAD1 (Kamerstuk 35030) - 2018Z16304
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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9.

Agendapunt:

Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing

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.
Ter bespreking is de vraag, gezien de hieronder vermelde Nota van
Wijziging, of het wetsvoorstel als hamerstuk kan worden aangemeld.
OCW

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

10.

Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 september
2018
Nota van wijziging - 34556-14
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
• 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). Op 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.
• 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
scholingsuitgaven is uit het wetsvoorstel gehaald, omdat het kabinet deze
maatregel op een later moment wil opnemen in een ander wetsvoorstel.
OCW
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 september 2018
Begeleidende brief inzake nota van wijziging Wet fiscale maatregelen
rijksmonumenten en scholing - 34556-13
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
OCW

Agendapunt:

Ontwerp algemene maatregel van bestuur inzake wijziging
Belastingregeling voor het land Nederland

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 10 september 2018
Ontwerp algemene maatregel van bestuur inzake wijziging Belastingregeling
voor het land Nederland - 25087-220
Ter bespreking.
• Aangehouden in de procedurevergadering van 12 september 2018 op
verzoek van het lid Leijten (SP).
• Het betreft een voorhangprocedure op grond van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen en de Belastingwet BES.
• De voorhang eindigt op 8 oktober 2018; de voordracht voor de vast te
stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan
dan op 9 oktober 2018.
• De voorgehangen concept-amvb strekt ertoe in de Belastingregeling voor
het land Nederland te wijzigen en daarmee het ongewenste gevolg weg te
nemen dat de bestaande regeling leidt tot dubbele niet-belastingheffing.
Tevens wordt een onjuiste verwijzing in de regeling aangepast. Er wordt
geen budgettair effect van de wijziging verwacht, omdat het een reparatie
van een onvoorziene derving betreft.

Voorstel:
Noot:
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11.

Agendapunt:

Concept regeling EMU-norm 2019-2022 decentrale overheden

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 september 2018
Concept regeling EMU-norm 2019-2022 decentrale overheden - 34775-IX-32
Voor kennisgeving aannemen.
• Het betreft een voorhangprocedure op grond van de Wet houdbare
overheidsfinancien (Wet Hof).
• In de brief waarmee de minister de conceptregeling tot vaststelling van de
gelijkwaardige inspanning van de decentrale overheden inzake het EMUsaldo aan de Kamer aanbiedt, heeft hij verwezen naar de op 23 mei 2018
bereikte overeenstemming tussen Rijk, VNG, IPO en UvW.
• Deze overeenstemming is in deze conceptregeling uitgewerkt door het
collectieve aandeel van decentrale overheden in het EMU-saldo voor de
jaren 2019-2022 vast te stellen op -0,4 % van het bnp (waarvan
gemeenten, provincies en waterschappen respectievelijk -0,27%, -0,08 en
-0,05% zullen dragen).
• De Kamer kan zich over de voorgenomen vaststelling van gelijkwaardige
inspanning uitspreken tot en met 11 oktober 2018.
BiZa, I&W

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

12.

Agendapunt:

Wijzigingen van enkele bijlagen van de Douaneovereenkomst inzake
het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets
TIR (TIR-Overeenkomst)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 september 2018
Wijzigingen van Bijlagen 6, 8 en 9 van de Douaneovereenkomst inzake het
internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIROvereenkomst); Genève, 12 oktober 2017 - 35023-(R2107)-1
Voor kennisgeving aannemen.
Ter stilzwijgende goedkeuring is aangeboden een wijziging van de
Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder
dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst). Indien de Kamer dit proces van
stilzwijgende goedkeuring wil doorbreken, dient de wens daartoe door ten
minste dertig leden uiterlijk op 14 oktober 2018 kenbaar te worden gemaakt.
BuZa, KR

Agendapunt:

Ontwerp Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 september 2018
Ontwerp Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten - 34813-26
Ter bespreking.
• De voordracht van deze ontwerp-algemene maatregel van bestuur is
gebaseerd op het amendement van het lid Alkaya (SP) op het wetsvoorstel
implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (Kamerstuk 34813,
• nr. 9).
• De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is
aan de Kamer overgelegd tot en met 15 oktober 2018.
• In het besluit worden onder meer de vergunningseisen voor
betaalinstellingen verzwaard en aanvullende eisen gesteld aan de interne
bedrijfsvoering van betaaldienstverleners. Het streven is om het besluit
tegelijk met het wetsvoorstel (nu in behandeling bij de Eerste Kamer) eind
2018 in werking te laten treden.

Voorstel:
Noot:

13.

Voorstel:
Noot:

14.

Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de
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Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal
aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister)
Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 19 januari 2017
Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de
Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal
aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) - 34661
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 1 november 2018
om 14.00 uur.

Voorstel:

15.

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
Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

*

Voorstel:
Noot:

Nota van wijziging - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 24 september
2018
Derde nota van wijziging - 34859-10
Betrekken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel.
Het wetsvoorstel is agendeerd voor plenaire behandeling op donderdag 27
september 2018.

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

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op de motie van de
leden Omtzigt en Ronnes over een hypotheek met lagere maandlasten

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 6 juli 2018
Antwoorden op vragen commissie over de reactie op de motie van de leden
Omtzigt en Ronnes over een hypotheek met lagere maandlasten - 32847-419
Ter bespreking.
Aangehouden in de procedurevergadering van 12 september 2018 op verzoek
van het lid Omtzigt (CDA).
BiZa

Agendapunt:

Planningsbrief september-december 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 september 2018
Planningsbrief september-december 2018 - 34775-IX-31
Voor kennisgeving aannemen.
Naar aanleiding van deze planningsbrief van het ministerie voor het restant
van 2018 kan de vraag woren gesteld of aanleiding bestaat de jaarplanning
van de commissie te wijzigen. Die vraag is opgenomen in een bij
agendapunt 41 geagendeerde stafnotitie over de uitvoering van de
jaarplanning 2018 en het traject voor het opstellen van de jaarplanning van
uw commissie voor 2019.

Voorstel:
Noot:

17.

Voorstel:
Noot:
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18.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Alkaya over de schikking van ING
wegens het faciliteren van witwassen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 september 2018
Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 4 september 2018, over de schikking van ING wegens
het faciliteren van witwassen - 2018Z15727
Betrekken bij de voorbereiding van een rondetafelgesprek/hoorzitting over
ING inzake witwassen.
• De brief is reeds geagendeerd voor het nog te plannen plenaire debat over
de schikking van ING wegens het faciliteren van witwassen.
• In de procedurevergadering van 12 september jl. heeft het lid Sneller
(D66) voorgesteld om voorafgaand aan het debat een rondetafelgesprek of
een hoorzitting te organiseren.
J&V

Agendapunt:

Uitkomsten onderzoek consumptiefkredietmarkt

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 september 2018
Uitkomsten onderzoek consumptiefkredietmarkt - 24515-450
Agenderen voor het algemeen overleg Financiële markten op 8 november
2018.
SZW

Agendapunt:

Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 september 2018
Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017 - 28165-287
Agenderen voor een na het kerstreces te plannen algemeen overleg
Staatsdeelnemingen.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag
18 oktober 2018 om 14.00 uur.

Voorstel:
Noot:

19.

Voorstel:

20.

Voorstel:
Voorstel:

21.

22.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 13 september 2018, om onmiddellijke
openbaarmaking van de miljoenennota naar aanleiding van uitlatingen
van de staatssecretaris van Financiën op een congres

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 september 2018
Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 13 september 2018, om onmiddellijke openbaarmaking
van de miljoenennota naar aanleiding van uitlatingen van de staatssecretaris
van Financiën op een congres - 2018Z16051
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Het Blauwe Boekje 2018-2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 september 2018
Het Blauwe Boekje 2018-2019 - 35000-5
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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23.

Agendapunt:

Onderzoeksopzet beleidsdoorlichting artikel 11 ‘Financiering
staatsschuld’

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 14 september 2018
Onderzoeksopzet van de voorgenomen beleidsdoorlichting van beleidsartikel
11 ‘Financiering staatsschuld’ - 31935-50
Voor kennisgeving aannemen.
• De commissie Financiën adviseert vanuit haar horizontale betrokkenheid
bij de rijksuitgaven in de regel om over een plan van aanpak van
een beleidsdoorlichting feitelijke vragen te stellen. Ter voorbereiding
op het stellen van feitelijke vragen kan de commissies desgewenst ook
een kort advies vragen van de commissiestaf (2015Z02621).
• De commissiestaf ziet in het voorliggende plan van aanpak geen
aanleiding tot feitelijke vragen en adviseert daarom het plan van aanpak
in afwijking van de gebruikelijke werkwijze voor kennisgeving aan te
nemen.

Voorstel:
Noot:

24.

Agendapunt:

*

Zaak:

Reactie op verzoek van de commissie om te verduidelijken wanneer de
Kamer wordt geïnformeerd over rol en gebruik van contant geld in
Nederland
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 24 september 2018
Reactie op verzoek commissie inzake informatie over rol en gebruik van
contant geld in Nederland - 2018Z16610
Voor kennisgeving aannemen.
De minister meldt voornemens te zijn de Kamer uiterlijk in november te
informeren.

Voorstel:
Noot:

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

Agendapunt:

Advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) op het project Rehosting
AGS/DTV

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 27 augustus 2018
Advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) op het project Rehosting AGS/DTV 26643-554
Ter bespreking.
• Aangehouden in de vorige procedure, waarbij een stafnotitie is
aangekondigd.
• In de stafnotitie (zie hieronder) is voorgesteld de staatssecretaris per brief
te verzoeken om een toelichting te geven op vier, in de notitie beschreven
aangeduide punten. Stemt u daarmee in?
BiZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

26.

*

Voorstel:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 24 september 2018
Stafnotitie - BIT-advies Douaneproject - 2018Z16637
Betrekken bij de bespreking van de hierboven genoemde brief waarmee de
staatssecretaris zijn bestuurlijke reactie op het BIT-advies aan de Kamer heeft
gezonden.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de aanvullende reactie op
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verzoek commissie over de éénmalig verhoogde vrijstelling
schenkbelasting
Zaak:

Voorstel:

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 september 2018
Antwoorden op vragen commissie over de aanvullende reactie op verzoek
commissie over de éénmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting - 31066429
Betrokken bij het algemeen overleg Stand van zaken erf- en schenkbelasting
op 25 september 2018.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Snels, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 13 september 2018, om de stukken voor het
Belastingplan onder embargo aan de Kamer ter beschikking te stellen
zoals dat ook is afgesproken ten aanzien van de miljoenennota en
bijbehorende begrotingen

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 september 2018
Reactie op het verzoek van het lid Snels, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 13 september 2018, om de stukken voor het
Belastingplan onder embargo aan de Kamer ter beschikking te stellen zoals
dat ook is afgesproken ten aanzien van de miljoenennota en bijbehorende
begrotingen - 30539-15
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Stand van zaken van enkele nog openstaande moties en toezeggingen

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 september 2018
Stand van zaken van enkele nog openstaande moties en toezeggingen Tweede
Kamer - 35000-IX-4
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Intensivering aanpak verhuld vermogen

Zaak:
Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 september 2018
Intensivering aanpak verhuld vermogen - 31066-431
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over de Belastingdienst.

Agendapunt:

Fiscale Sleuteltabel 2019 en Parameterbrief Belastingdienst 2018

Zaak:
Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 september 2018
Fiscale Sleuteltabel 2019 en Parameterbrief Belastingdienst 2018 - 31066-430
Betrekken bij de behandeling van het Belastingplan 2019.

Agendapunt:

Afschaffing dividendbelasting en de Wob-verzoeken

Zaak:
Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 september 2018
Afschaffing dividendbelasting en de Wob-verzoeken - 35000-6
Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel bronbelasting 2020.

Agendapunt:

Compensatieregeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 september 2018
Compensatieregeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) - 35026-5
Desgewenst betrekken bij de behandeling van het Belastingplan 2019.

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

Geen agendapunten
Rijksuitgaven
33.

Agendapunt:

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

Zaak:

Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 13
september 2018
Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting omvorming 13e Gemechaniseerde
Brigade - 31516-24
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: DEF
• Behandelgeschiedenis:procedurevergadering 27 september 2018
• Voorstel: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen
op 11 oktober 2018 te 16.00 uur en de staatssecretaris van Defensie
verzoeken uiterlijk op 25 oktober 2018 te antwoorden. Voorts de staf
verzoeken een notitie op te stellen.
• Voorstel: Agenderen voor wetgevingsoverleg Materieel Defensie op 5
november 2018.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 september 2018
Opzet beleidsdoorlichting Reisdocumenten en Basisadministratie personen
(artikel 6.5 van hoofdstuk VII van de Rijksbegroting) - 30985-28
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: BiZa
• Behandelgeschiedenis:procedurevergadering 27 september 2018
• Voorstel: nog niet bekend.

Voorstel:
Noot:

34.

Agendapunt:

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
Geen stukken ontvangen

Noot:

35.

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:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 3 september 2018
Antwoorden op vragen commissie over het briefingdocument 'Vereenvoudiging
van de uitvoering van het cohesiebeleid na 2020' van ERK - 24202-36
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: EU
• Behandelgeschiedenis:procedurevergadering 25 september 2018
• Voorstel: Agenderen voor algemeen overleg Cohesiebeleid op 28
november 2018 13:00 - 15:00.
EZK

Agendapunt:

Overgangsrecht Comptabiliteitswet 2016

Voorstel:
Noot:

36.

*
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Zaak:
Voorstel:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 24 september 2018
Overgangsrecht Comptabiliteitswet 2016 - 34426-33
Voor kennisgeving aannemen.

Europa
37.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over een aantal BNC-fiches op het
terrein van de kapitaalmarkt

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 september 2018
Antwoorden op vragen commissie over een aantal BNC-fiches op het terrein
van de kapitaalmarkt - 22112-2691
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Agendapunt:

Lijst nieuwe EU-voorstellen, week 36 (FIN), 2018

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 18 september 2018
Lijst nieuwe EU-voorstellen, week 36 (FIN), 2018 - 2018Z16255
Zie behandelvoorstellen in de noot.
• COM(2018) 547 - Mededeling van de Commissie - Bescherming van
investeringen binnen de EU
Voorstel: Ter informatie
Noot: Het betreft een mededeling over de bescherming van investeringen
binnen de EU. De mededeling focust op bilaterale investeringsverdragen
("BITs") tussen lidstaten die, ook lettend op recente Hofuitspraken, niet
verenignbaar zijn met het Unierecht.

Voorstel:

38.

Voorstel:
Noot:

COM(2018) 601 - Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het
standpunt dat namens de Europese Unie in de Gemengde Commissie EUCTC met betrekking tot wijzigingen van de overeenkomst betreffende een
gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer van 20 mei 1987
Voorstel: Ter informatie
Noot: Het voorgestelde standpunt houdt in dat de bijlagen bij aanhangsel
III van de overeenkomst, waarin het Verenigd Koninkrijk is opgenomen als
een lidstaat van de Unie, worden gewijzigd om duidelijk te maken dat het
Verenigd Koninkrijk een afzonderlijke partij bij de overeenkomst is zodra
zijn toetreding van kracht is geworden. De wijzigingen zijn derhalve
technisch van aard.
COM(2018) 645 - Mededeling van de Commissie - Versterking van het
Uniekader voor prudentieel en antiwitwastoezicht voor financiële
instellingen
COM(2018) 646 - Verordening - Amended proposal for a REGULATION
OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending
Regulations (EU) No 1093/2010 (European Banking Authority); No
1094/2010 (European Insurance and Occupational Pensions Authority); No
1095/2010 (European Securities and Markets Authority); No 345/2013 (on
European venture capital funds); No 346/2013 (on European social
entrepreneurship funds); No 600/2014 (on markets in financial
instruments); No 2015/760 (on European long-term investment funds);
No 2016/1011 (on indices used as benchmarks in financial instruments
and financial contracts or to measure the performance of investment
funds); No 2017/1129 (on the prospectus to be published when securities
are offered to the public or admitted to trading on a regulated market)
Voorstel: BNC-fiche afwachten en na ontvangst zoals gebruikelijk
agenderen voor een schriftelijk overleg
Noot: beide voorstellen vloeien voort uit het op 12 september 2018
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gepresenteerde State-of-the-Union pakket en betreffen een aanscherping
van het Uniekader voor prudentieel en antiwitwastoezicht ten aanzien van
financiële instellingen.

39.

Volgcommissie(s):

EU

Agendapunt:

Verslag van een Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van
het Begrotingspact

Zaak:

Overig - Tweede Kamerlid, A. (Anne) Mulder (VVD) - 18 september 2018
Verslag van een Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het
Begrotingspact - 34054-8
Ter informatie.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Overig
40.

Agendapunt:

Stafnotitie vliegbelasting

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 20 september 2018
Stafnotitie - Argumentatie vliegbelasting - 2018Z16440
Desgewenst betrekken bij het nog te ontvangen voorstel over een belasting op
luchtvaart.
De commissie Financiën heeft in de jaarplanning voor 2018 besloten om een
verkenning te vragen die ingaat op de argumenten van voor- en
tegenstanders van de vliegbelasting die in Nederland in 2007 is ingevoerd en
in 2009 weer afgeschaft.

Voorstel:
Noot:

41.

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.
Zie de beslispunten in de stafnotitie.

Voorstel:
Noot:

42.

Agendapunt:

*

Zaak:

Brief commissie - griffier, M.Y. Israel - 24 september 2018
Verzoek om advies aan de commissie voor Financiën inzake de beëindiging
van de Groot-Projectstatus Zandmaas/Grensmaas en RvR - 2018Z16701
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
• Ten behoeve van het door de commissie voor Financiën uit te brengen
advies wordt een stafnotitie opgesteld, die in de volgende
procedurevergadering wordt besproken.
• Het verzoek om advies is gebaseerd op artikel 18 van de Regeling Grote
Projecten.

Voorstel:
Noot:

43.

Agendapunt:

Verzoek van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat om
advies over de beëindiging van de grootprojectstatus
Zandmaas/Grensmaas en Ruimte voor de Rivier

*

Besloten kennissessie door medewerkers van de Autoriteit Financiële
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Markten (AFM) over kapitaalmarkten
Zaak:
Voorstel:
Noot:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 25 september 2018
Stafnotitie - Besloten kennissessie AFM over kapitaalmarkten - 2018Z16728
Besluiten overeenkomstig de beslispunten in de stafnotitie.
Beslispunten:
1. Instemmen met het doen uitvoeren van een besloten kennissessie over
kapitaalmarkten op 18 oktober 2018, van 10.00 uur tot 11.30 uur.
2. Belangstelling voor deelname inventariseren onder Kamerleden en
fractiemedewerkers.

Rondvraag

Geen agendapunten
Besloten

Geen agendapunten

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2018A02224
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