Den Haag, 14 april 2017

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

BiZa
BuZa
EU
EZ
KR
SZW

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 13 april
2017
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i.v.m.
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i.v.m.
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agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

14, 20
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4, 18, 30, 31, 32
38
4
15, 16, 32, 36

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 30 maart 2017
wordt vastgesteld.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

(Voortgang) wet- en regelgeving
3.

Agendapunt:

Verdrag Nederland - Marokko inzake wederzijdse administratieve
bijstand in douanezaken

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 28 maart 2017
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko
inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken, met Bijlage;
Brussel, 14 juli 2016 - 34704-1
Voor kennisgeving aangenomen.
• Het verdrag is ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd. De wens dat het
verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt
onderworpen kan door of namens een van de Kamers of door ten minste
vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede
Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 27 april 2017.
• Zie ook Trb. 2016, 103.
• Het Verdrag bevat naar het oordeel van de regering twee eenieder
verbindende bepalingen in de zin van de artikelen 93 en 94 Grondwet, die
aan de burger rechtstreeks rechten toekennen of plichten opleggen. Artikel
2, vijfde lid, bepaalt dat door personen geen recht aan het Verdrag kan
worden ontleend om de informatie-uitwisseling te beletten. Verder regelt
bepaling 4 van de bijlage bij het Verdrag de aansprakelijkheid van de
douaneadministratie jegens de natuurlijke persoon waarover die
administratie persoonsgegevens ontvangen heeft.
• De goedkeuring wordt alleen voor het Europese deel van Nederland

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

4.

gevraagd.
• De Raad van State heeft blanco advies uitgebracht.
BuZa

Agendapunt:

Voornemen tot opzegging van diverse verdragen inzake het uitwisselen
van informatie betreffende inkomsten uit spaargelden in de vorm van
rentebetaling

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 31 maart 2017
Voornemen tot opzegging van de verdragen tussen het Koninkrijk der
Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de andere EU-lidstaten, inzake het
uitwisselen van informatie betreffende inkomsten uit spaargelden in de vorm
van rentebetaling; opzegging van de verdragen tussen het Koninkrijk der
Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de andere EUlidstaten, inzake het uitwisselen van informatie betreffende inkomsten uit
spaargelden in de vorm van rentebetaling; opzegging van de verdragen tussen
het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, van Curaçao, van Sint
Maarten en van Caribisch Nederland, en Kroatië; opzegging van de verdragen
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Britse eilanden inzake het
uitwisselen van informatie betreffende inkomsten uit spaargelden in de vorm
van rentebetaling - 34709-(R2087)-1
Voor kennisgeving aangenomen.
• Het voornemen tot opzegging van de verdragen is ter stilzwijgende
goedkeuring overgelegd. De wens dat het voornemen tot opzegging van de
verdragen aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt
onderworpen kan door of namens een van de Kamers of door ten minste
vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede
Kamer of door de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao of Sint
Maarten te kennen worden gegeven uiterlijk op 30 april 2017.
• De goedkeuring wordt voor het gehele Koninkrijk gevraagd.
• De Raad van State van het Koninkrijk heeft blanco advies uitgebracht.
EU, BuZa, KR

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
5.

Agendapunt:

Overzicht titels uitgebrachte rapporten ADR tweede halfjaar 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 5 april
2017
Overzicht titels uitgebrachte rapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) tweede
halfjaar 2016 - 32802-36
Ter informatie.
De rapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) worden sinds februari 2016 in
beginsel zes weken nadat zij worden uitgebracht openbaar gemaakt op de
website van de rijksoverheid. De minister van Financiën stuurt twee maal per
jaar een overzicht van de uitgebrachte rapporten aan de Kamer. Dit overzicht
heeft betrekking op het tweede halfjaar van 2016.

Besluit:
Noot:

6.

Agendapunt:

Financieel beheer bij het Agentschap van de Generale Thesaurie van
het ministerie van Financiën

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 29 maart
2017
Financieel beheer bij het Agentschap van de Generale Thesaurie van het
ministerie van Financiën (het Agentschap) - 34550-IX-21
Betrekken bij de behandeling van de - nog te ontvangen verantwoordingstukken van het Ministerie van Financiën.
Met deze brief informeert de minister de Kamer over het financieel beheer bij

Besluit:
Noot:

2

het Agentschap van het Ministerie van Financiën. Het Agentschap is na
constatering van onregelmatigheden in 2011 en 2012 een verbetertraject
gestart waarbij de minister een onafhankelijke partij (KPMG) heeft gevraagd
het financieel beheer van het Agentschap door te lichten. De algemene
conclusie van het onderzoek door KPMG luidt dat het financieel beheer van het
Agentschap ten opzichte van de situatie van 2013 sterk is verbeterd door onder
meer de implementatie van een nieuw treasury management IT-systeem, de
instelling van een interne controleafdeling en de inrichting van een systeem
waarin de administratieve organisatie wordt vastgelegd. Het onderzoek is als
bijlage bij de brief van de minister gevoegd. Concluderend is de minister van
mening dat het financieel beheer van het Agentschap sinds 2014 sterk is
verbeterd. Tevens is hij van mening dat het op orde houden van financieel
beheer een continue opgave is: een opgave waar het Agentschap met de
huidige inrichting en aandacht naar het oordeel van de minister goed toe
geëquipeerd is.
7.

Agendapunt:

Verslagen voor de beoordeling van de doelmatigheid en
doeltreffendheid van het functioneren van de zelfstandige
bestuursorganen De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit
Financiële Markten (AFM)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 30 maart
2017
Verslagen voor de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van
het functioneren van de zelfstandige bestuursorganen De Nederlandsche Bank
(DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) - 25268-143
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 18 mei 2017 te 14.00 uur.
• Sinds 2013 vallen DNB en de AFM onder de Kaderwet zelfstandige
bestuursorganen. Artikel 39, eerste lid, van die wet schrijft voor dat de
betreffende minister elke vijf jaar een verslag aan beide kamers der StatenGeneraal zendt ten behoeve van de beoordeling van de doelmatigheid en
doeltreffendheid van het functioneren van een zelfstandig bestuursorgaan.
Met deze brief stuurt de minister van Financiën de verslagen met betrekking
tot de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren DNB en de
AFM in de periode 2010 tot en met 2015. De verslagen zijn eveneens
toegestuurd aan de Eerste Kamer.

Besluit:
Noot:

8.

Agendapunt:

•

Verslag DNB
Met het verslag over DNB is beoogd de doelmatigheid en doeltreffendheid
van het functioneren van DNB als ZBO te beoordelen in de periode 20102015. Aan de hand daarvan kunnen minister en parlement beoordelen of de
taakuitvoering in de vorm van een ZBO als zodanig nog steeds de beste
wijze van werken is, of dat privatisering dan wel taakuitoefening binnen het
ministerie meer voor de hand ligt. De conclusie van het verslag is dat DNB
als ZBO in de periode 2010-2015 doelmatig en doeltreffend heeft
gefunctioneerd zodat voortzetting van de taakuitoefening door DNB als ZBO
in de rede ligt.

•

Verslag AFM
Het verslag dient ertoe een beoordeling mogelijk te maken van de
doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van de AFM in de
periode 2010-2015 en daarmee van de wenselijkheid van voortzetting van
de publieke taakuitoefening op afstand van de minister in de vorm van een
zelfstandig bestuursorgaan. De conclusie van het verslag is dat de AFM in
de periode 2010-2015 als zelfstandig bestuursorgaan doeltreffend en
doelmatig functioneerde zodat voortzetting van de taakuitoefening door de
AFM als zelfstandig bestuursorgaan in de rede ligt.

Moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten
voorjaar 2017
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Zaak:

Besluit:
Noot:

Besluit:

9.

Agendapunt:

Verkoop van een gedeelte van het belang van de staat in a.s.r.

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 5 april
2017
Afronding van de procedure tot verkoop van een gedeelte van het belang van
de staat in a.s.r. - 33532-69
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

10.

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 4 april
2017
Aankondiging vervolgplaatsing aandelen a.s.r. - 33532-68
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 7 april
2017
Ontvangst verkoopopbrengst a.s.r. en adviezen NLFI - 33532-70
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Publicatie rapport IMF Artikel IV-consultatie Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 5 april
2017
Publicatie rapport IMF Artikel IV-consultatie Nederland - 26234-197
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de - nog te ontvangen Voorjaarsnota 2017.
• Tussen 29 november en 8 december 2016 heeft een delegatie van het IMF
een bezoek gebracht aan Nederland voor de jaarlijkse Artikel IV consultatie
over de Nederlandse economie. Eerder vorig jaar vond ook een missie
plaats in het kader van de Financial Sector Assessment Program (FSAP).
Deze missies hebben geresulteerd in twee rapporten: het Artikel IV rapport
en het FSAP-rapport.
• Op donderdag 30 maart 2017 heeft de Raad van Bestuur van het IMF
gesproken over de bevindingen van de beide rapporten. Het IMF heeft de
definitieve bevindingen op maandag 3 april op zijn website gepubliceerd.
Ter informatie stuurt de minister de gepubliceerde rapporten en
bijbehorende bijlagen toe.

Besluit:
Noot:

11.

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 3 april
2017
Moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten voorjaar 2017
- 32545-65
Voor kennisgeving aangenomen.
Als bijlage bij deze brief stuurt de minister een overzicht waarmee hij de
Tweede Kamer informeert over de wijze waarop hij uitvoering heeft gegeven
aan drie moties en vijf toezeggingen op het terrein van de financiële markten.
Naar aanleiding van dit agendapunt wordt besloten de minister van Financiën te
verzoeken de Kamer te informeren over de stand van zaken m.b.t. zijn
toezegging in het algemeen overleg van 4 februari 2016 over de
kapitaalmarktunie om de vrijstellingsgrens voor het prospectus te verhogen van
2,5 miljoen naar 5 miljoen euro. Tevens zal de minister worden verzocht de
Kamer te informeren over de actuele stand van zaken van het wetsvoorstel
transparant toezicht financiële markten.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda vergadering IMF

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 7 april
2017
Geannoteerde agenda over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de
vergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC),

4

Besluit:

die op 21 en 22 april 2017 plaatsvindt in Washington D.C. - 26234-198
Reeds betrokken bij het algemeen overleg IMF d.d. 12 april 2017.

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van
Financiën
12.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt over het bericht
‘Belastingtelefoon geeft nog steeds erg vaak het verkeerde antwoord’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 5 april 2017
Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 29 maart 2017, over het bericht ‘Belastingtelefoon geeft
nog steeds erg vaak het verkeerde antwoord’ - 31066-353
Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op
donderdag 8 juni 2017.
In deze brief geeft de staatssecretaris van Financiën aan dat wanneer een
belastingplichtige op basis van foutieve informatie verkregen via de
Belastingtelefoon de aangifte te goeder trouw invult, dat als rechtsgevolg heeft
dat de inspecteur bij het beoordelen van de aangifte deze fout mag corrigeren,
wat leidt tot een juiste aanslag. Een boete is op een dergelijk punt niet aan de
orde.

Besluit:
Noot:

13.

Agendapunt:

Fiscale sleuteltabel 2018 en Parameterbrief Belastingdienst 2017

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 4 april 2017
Fiscale sleuteltabel 2018 en Parameterbrief Belastingdienst 2017 - 31066-352
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag
11 mei 2017 te 14.00 uur.
• Om partijen te ondersteunen in de formatie stuurt de staatssecretaris van
Financiën een nieuwe versie van de fiscale sleuteltabel (in plaats van
rondom Prinsjesdag) en de Parameterbrief Belastingdienst. De sleuteltabel
geeft de budgettaire opbrengsten of dervingen weer van wijzigingen in
bepaalde tarieven of normbedragen van de diverse belastingmiddelen in
2018.
• De Parameterbrief Belastingdienst betreft een actualisatie, aanscherping en
uitbreiding van het overzicht van de implementatietermijn voor de
Belastingdienst bij wijzigingen van fiscale wet- en regelgeving.

Besluit:
Noot:

14.

Agendapunt:

Stand van zaken fiscale moties en toezeggingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 30 maart 2017
Stand van zaken fiscale moties en toezeggingen - 34552-79
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 11 mei 2017 te 14.00 uur.
• Met deze brief informeert de staatssecretaris van Financiën de Kamer over
hoe verschillende moties zijn uitgevoerd en hoe gevolg is gegeven aan
diverse toezeggingen. Ook wordt ingegaan op de stand van zaken van
enkele nog openstaande moties en toezeggingen.
• In de brief komen veel verschillende onderwerpen aan de orde:
• Moties en toezeggingen die de staatssecretaris als afgehandeld
beschouwt:
• Accijnstarief biermixen
• Substance-eisen
• Woningcorporaties
• Maatwerklijst ontvangen papieren post Belastingdienst
• Besteding uitkeringen Werkeloosheidswet
• Minimumtarief niet-coöperatieve jurisdicties
• Interventie vennootschapsbelastingplicht zeehavens
• Afgezonderd particulier vermogen

Besluit:
Noot:
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•
•
•
•

•

15.

Volgcommissie(s):

BiZa

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de aflevering van Brandpunt van 6
december 2016 over naast uitbuiting, ook mogelijke vormen van fraude
bij horecaondernemingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 maart 2017
Reactie op verzoek commissie over de aflevering van Brandpunt van 6
december 2016 over naast uitbuiting, ook mogelijke vormen van fraude bij
horecaondernemingen - 17050-536
Voor kennisgeving aangenomen.
In deze brief geeft de staatssecretaris van Financiën aan dat binnen het LSIverband (Landelijke Stuurgroep Interventieteams) op verzoek van de
Belastingdienst samen met de Inspectie SZW besloten is om in 2017 (tot
september 2017) op landelijk niveau integraal onderzoek te doen naar
misstanden in de horeca, waarbij de focus in eerste instantie gericht zal zijn op
de notoire overtreders. Na september 2017 wordt over een eventueel vervolg
van de LSI aanpak besloten.
SZW

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

16.

Agendapunt:

Rapport ‘Tweede evaluatie Algemene wet inkomensafhankelijke
regelingen: 2009-2016’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 maart 2017
Rapport ‘Tweede evaluatie Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen:
2009-2016’ - 31580-6
Aanhouden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw
kabinet.
• Dit betreft de tweede evaluatie van de Algemene wet inkomensafhankelijke
regelingen: 2009-2016.
• Het is naar het oordeel van de staatssecretaris van Financiën aan een nieuw
kabinet om eventuele vervolgstappen naar aanleiding van de uitkomsten
van deze evaluatie te bepalen.
De commissie SZW zal als volgcommissie worden aangemerkt.
SZW

Besluit:
Noot:

Besluit:
Volgcommissie(s):

17.

Transparantie rulings
CO2-uitstoot
Budgettair belang fiscale faciliteiten nulemissieauto’s
Evaluatie administratieve lastenvermindering richtlijn
factureringsregels
• S&O-verklaring
• Communicatie over de Uitkeringsregeling Backpay
• Doorwerking inkomensstijging ex-partner in toetsingsinkomen
toeslag
• Deregulering beoordeling arbeidsrelaties
• Verbetering basisregistratie personen
Update openstaande moties en toezeggingen:
• Fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting
• Deregulering beoordeling arbeidsrelaties
• Innovatiebox
• Evaluatie Wet uniformering loonbegrip

Agendapunt:

Kennisgeving van een aanwijzing als massaal bezwaar met betrekking
tot de omzetbelasting inzake het privégebruik van de auto van de
werkgever

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 maart 2017
Kennisgeving van een aanwijzing als massaal bezwaar met betrekking tot de
omzetbelasting inzake het privégebruik van de auto van de werkgever - 31066351
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Besluit:
Noot:

18.

Agendapunt:

Afschrift brief aan Eerste Kamer over EU-voorstellen
vennootschapsbelasting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 maart 2017
Afschrift brief aan Eerste Kamer over EU-voorstellen vennootschapsbelasting 2017Z04179
Betrekken bij het plenaire debat over belastingafspraken met multinationals.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

19.

De staatssecretaris van Financiën zal worden verzocht om de Kamer op de
hoogte te houden van het vervolg van de procedures.
• De Belastingdienst heeft sinds 2011 circa twee miljoen bezwaarschriften
ontvangen waarin een aantal rechtsvragen aan de orde is met betrekking
tot de omzetbelasting inzake het privégebruik van de auto die ter
beschikking is gesteld door de werkgever. In vier gevallen wordt hierover
geprocedeerd, de overige bezwaarschriften zijn in goed overleg
aangehouden in afwachting van de uitkomst van de procedures. De vier
procedures beslaan alle aan de orde zijnde rechtsvragen. De procedures
zijn thans in behandeling bij de Hoge Raad. De verwachting is dat binnen
afzienbare tijd arrest wordt gewezen.
• De inspecteur zal, overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen van
de Algemene wet inzake rijksbelastingen, binnen zes weken na een
onherroepelijk oordeel van de Hoge Raad een collectieve uitspraak doen op
de ingediende bezwaarschriften. Deze uitspraak wordt gepubliceerd in de
Staatscourant en op www.belastingdienst.nl.

Agendapunt:

Uitstel reactie naar aanleiding van de notitie “APA/ATR praktijk; notitie
over de meest voorkomende verschijningsvormen”

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 7 april 2017
Uitstel toezending reactie op de notitie “APA/ATR praktijk; notitie over de meest
voorkomende verschijningsvormen” - 2017Z04721
Naar aanleiding van deze brief is besloten om de plenaire griffie te verzoeken
het plenaire debat over belastingafspraken met multinationals te plannen op
donderdag 20 april 2017. Bij dit debat zal dan alleen de staatssecretaris van
Financiën aanwezig zijn, omdat de minister van Financiën die dag verplichtingen
heeft in het buitenland.
• De Tweede Kamer heeft de staatssecretaris op donderdag 30 maart 2017
gevraagd om een brief naar aanleiding van de notitie “APA/ATR praktijk;
notitie over de meest voorkomende verschijningsvormen”. Tevens zijn door
de heer Nijboer (PvdA) en door de commissie Financiën schriftelijke vragen
gesteld. De staatssecretaris kondigt in deze brief aan dat hij uiterlijk vrijdag
14 april 2017 de brief, inclusief de antwoorden op de Kamervragen, aan de
Kamer toestuurt.
• Na de procedurevergadering is er bij het ministerie van Financiën op
aangedrongen om de in de brief aangekondigde informatie z.s.m. aan de
Kamer toe te sturen. Bij voorkeur reeds (gedeeltelijk) op donderdag 13
april 2017.
N.B. De antwoorden worden naar verwachting uiterlijk op vrijdag 14 april
2017 om 15.00 uur aan de Tweede Kamer toegestuurd.

Besluit:

Noot:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
20.

Agendapunt:

Reikwijdte van artikel 30 van de Wet op de parlementaire enquête
2008 (Wpe 2008) en jurisprudentie die daarop betrekking heeft

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A.
Blok - 18 augustus 2016

7

Besluit:
Noot:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Reikwijdte van artikel 30 van de Wet op de parlementaire enquête 2008 (Wpe
2008) en jurisprudentie die daarop betrekking heeft - 31980-84
De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken verzoeken de behandeling over
te nemen.
In de procedurevergadering van 30 maart 2017 is besloten deze brief aan te
houden tot deze procedurevergadering en de commissiestaf te verzoeken om
tijdig voor de procedurevergadering een stafnotitie op te stellen (zie hieronder).
De parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies zal op de brief
worden geattendeerd.
BiZa
Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 6 april 2017
Stafnotitie - Reikwijdte van artikel 30 van de Wet op de parlementaire enquête
2008 (Wpe 2008) en jurisprudentie die daarop betrekking heeft - 2017Z04671
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van bovenstaande brief.

Rijksuitgaven
21.

Agendapunt:

Rapportage Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 31 maart
2017
Rapportage Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid - 31865-93
Verzoeken om een technische briefing in voorbereiding op de verdere
behandeling van het rapport.
• De minister van Financiën en de president van de Algemene Rekenkamer
hebben in juli 2016 een ambtelijke adviescommissie aangesteld om de
voor- en nadelen van het toevoegen van meer baten-lasteninformatie aan
de begroting en verantwoording van het Rijk. Met deze brief wordt het
eindrapport gepresenteerd zonder nadere reactie van het kabinet of de
Algemene Rekenkamer. De minister wil de afweging aan het volgende
kabinet laten.
• In de rapportage wordt een vijftal scenario's geschetst van het handhaven
van de huidige situatie tot het integraal invoeren van een batenlastenstelsel. De commissie adviseert het scenario "verder verbeteren en
harmoniseren". In dit scenario wordt de huidige situatie grotendeels
gehandhaafd. Aanvullende maatregelen worden tussen 2017 en
2020 genomen om enkele sterke punten van het baten-lastenstelsel (asset
management, uniformering van financiële gegevens) te verbeteren binnen
het huidige begrotingsstelsel. Geadviseerd wordt in 2020 een evaluatie uit
te voeren en vervolgstappen te overwegen. De argumenten om geen
verdergaand scenario te adviseren zijn onder meer het in het
algemeen goed functioneren van het huidige stelsel, de transitiekosten
en de reeds bestaande hoge druk op de financiële functie. In het rapport
worden evenwel voor- en nadelen toegeschreven aan alle scenario's.
De verdere behandeling van het rapport, waaronder het aanstellen van een of
meer rapporteurs, agenderen voor de eerste procedurevergadering na het
aantreden van een nieuw kabinet.

Besluit:
Noot:

Besluit:

22.

Agendapunt:

Jaarverslag 2016 van de Algemene Rekenkamer

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 29 maart 2017
Verslag 2016 van de Algemene Rekenkamer - 34703-1
Agenderen voor het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer (zie
agendapunt 29).
Het jaarverslag van de Algemene Rekenkamer is reeds aan bod gekomen
tijdens de procedurevergadering van 30 maart 2017, naar aanleiding van het
voorstel van het lid Leijten (SP) om een algemeen overleg te voeren over de
financiële positie van de Rekenkamer en de gevolgen daarvan voor

Besluit:
Noot:
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haar werkzaamheden. In die procedurevergadering is besloten dit onderwerp te
betrekken bij het periodiek overleg met de Rekenkamer en daarna desgewenst
te betrekken bij het Verantwoordingsdebat 2017. De commissie had nog niet
besloten over de wijze van behandeling van het jaarverslag als geheel.
23.

Agendapunt:

Uitkomst inventarisatie deelname werkgroep vacature Algemene
Rekenkamer; verdere proces

Zaak:

Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 6 april 2017
Stafnotitie - Vaststelling werkgroep vacaturevervulling Algemene Rekenkamer 2017Z04576
De werkgroep wordt vastgesteld met de volgende samenstelling: Duisenberg
(VVD), voorzitter commissie Financiën (als technisch voorzitter van de
werkgroep), Aukje de Vries (VVD), Ronnes (CDA), Van Weyenberg (D66), Snels
(GroenLinks), Leijten (SP) en Van Rooijen (50PLUS).
In de procedurevergadering van 15 februari 2017 heeft de commissie besloten
een werkgroep in te stellen voor de vervulling van de vacature voor een lid van
het college van de Algemene Rekenkamer. Deze werkgroep zal met de
kandidaten spreken om te komen tot een voorstel aan de commissie voor een
ontwerpvoordracht aan de Kamer. Dit agendapunt is besproken in een besloten
gedeelte van de procedurevergadering.
Er wordt ingestemd met het draaiboek en de bijbehorende data voor de
activiteiten van de werkgroep.

Besluit:

Noot:

Besluit:

24.

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, J.A. Hennis-Plasschaert (VVD) - 3 april
2017
Interdepartementale beleidsonderzoek “Zicht op gereedheid” - 33763-130
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: DEF
• Behandelgeschiedenis:
• Procedurevergadering 6 april 2017:
• Besluit: controversieel verklaren

Besluit:
Noot:

25.

Agendapunt:

Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen
brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met
het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
-

26.

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
-

27.

Agendapunt:

Concept jaarrapportage Regeling Grote Projecten 2016

Zaak:

Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 6 april 2017
Stafnotitie - Concept jaarrapportage Regeling Grote Projecten 2016 2017Z04618
De commissie stemt in met de jaarrapportage. De rapportage wordt op
Verantwoordingsdag, woensdag 17 mei 2017, in de vorm van een brief van de
commissie Financiën aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden.

Besluit:
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28.

Noot:

Dit agendapunt is besproken in een besloten gedeelte van de
procedurevergadering.

Agendapunt:

Focusonderwerp begrotingsjaar 2017

Zaak:

Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 6 april 2017
Stafnotitie - Concept focusonderwerp 2017 - 2017Z04623
Aan de vaste en algemene commissies zal niet worden gevraagd om
focusonderwerpen te benoemen op commissieniveau.
De mogelijk te kiezen onderwerpen betrekken bij het periodiek overleg met de
Algemene Rekenkamer en alvorens deze aan de Kamer voor te stellen, terug
laten komen in de procedurevergadering.
• Dit agendapunt is besproken in een besloten gedeelte van de
procedurevergadering.
• Zie ook agendapunt 29.

Besluit:
Besluit:

Noot:

29.

Agendapunt:

Periodiek overleg en gesprek over de financiële positie van de
Algemene Rekenkamer

Besluit:

Het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer en het gesprek over
de financiële positie van de Algemene Rekenkamer combineren op donderdag
20 april of dinsdag 9 mei 2017.
• Het periodiek overleg met het college van de Algemene Rekenkamer van
31 januari 2017 vond door omstandigheden geen doorgang. Na het
vaststellen van een nieuwe datum voor het periodiek overleg wordt de
deelname geïnventariseerd, waarbij leden desgewenst onderwerpen
kunnen aandragen voor de gezamenlijke agenda.
• In de procedurevergadering van 29 maart 2017 heeft de commissie naar
aanleiding van een verzoek van mevrouw Leijten (SP) besloten de
financiële positie van de Rekenkamer te agenderen voor het volgende
periodiek overleg, en om dit onderwerp daarna desgewenst te betrekken
bij het Verantwoordingsdebat 2017. Van de zijde van de Algemene
Rekenkamer kwam het verzoek dit onderwerp vóór het periodiek overleg
te bespreken in een apart besloten gesprek.
• Na de procedurevergadering van vandaag is in overleg met de
Algemene Rekenkamer het periodiek overleg gepland op dinsdag 9 mei
2017 van 17.30-19.00, met als een van de agendapunten de financiële
positie van de Algemene Rekenkamer.

Noot:

Europa
30.

Agendapunt:

Lijst van nieuwe EU-voorstellen vaste commissie FIN

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3 april
2017
Lijst van nieuwe EU-voorstellen week 12-13, commissie FIN (2017) 2017Z04347
COM(2017) 124, Mededeling van de Europese Commissie: Onderliggende
oorzaken van fouten en genomen maatregelen. Noot: De mededeling bevat een
analyse van de onderliggende oorzaken van fouten bij de uitvoering van de EUbegroting en de maatregelen die zijn getroffen, overeenkomstig artikel 32, lid
5, van het Financieel Reglement.
Besluit: De minister verzoeken om een kabinetsappreciatie van deze
mededeling, waarbij hij tevens inzicht geeft in de stand van zaken betreffende
het proces en de inhoud, inclusief het krachtenveld in de Raad, inzake de
lopende onderhandelingen over het voorstel voor de Verordening Financieel
Reglement.

Besluit:

Besluit:

Openbare raadpleging over het EU-initiatief: Maxima voor betalingen in
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contanten. Noot: Onderdeel van het actieplan in de strijd tegen
terrorismefinanciering. In 2018 verschijnt een effectbeoordeling met het oog op
eventueel verdere stappen.
Besluit: Definitieve kabinetsreactie afwachten.
Besluit:

Openbare raadpleging over de werking van de administratieve samenwerking
en de strijd tegen fraude op het gebied van de btw. Noot: Deze raadpleging
vloeit voort uit het Actieplan BTW uit 2016 en zal als input dienen voor
mogelijke wetsvoorstellen op dit terrein. De wetsvoorstellen uit het Actieplan
die voor 2017 zijn voorzien, zijn door de Kamer als prioritair dossier
aangemerkt.
Besluit: Definitieve kabinetsreactie afwachten.

Besluit:

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese douanelijst van
chemische stoffen (Ecics). Noot: De evaluatie wordt meegenomen in de
besluitvorming over de toekomst van de database.
Besluit: Definitieve kabinetsreactie afwachten.

Besluit:

Openbare raadpleging over het functioneren van de Europese toezichthoudende
autoriteiten (ESAs). Noot: De raadpleging dient als input om te inventariseren
op welke gebieden de doelmatigheid en doeltreffendheid van deze autoriteiten
kan worden verbeterd, eventueel door middel van nieuwe wetgeving.
Besluit: Definitieve kabinetsreactie afwachten.

Besluit:

Openbare raadpleging over FinTech. Noot: De raadpleging dient als opmaat
voor verdere beleidsontwikkeling door de Europese Commissie op het terrein
van technologische innovatie in financiële diensten. De Commissie onderzoekt
hoe FinTech kan worden ingezet om de Europese interne markt voor financiële
diensten concurrerender, inclusiever en efficiënter te maken.
Besluit: Definitieve kabinetsreactie afwachten.

Besluit:

COM(2017) 139, Mededeling van de Europese Commissie: Actieplan inzake
financiële diensten voor de consument - Betere producten, meer keuze. Noot:
De mededeling beschrijft 12 actiepunten waarmee de Europese Commissie
belemmeringen weg wil nemen voor een geïntegreerde Europese markt voor
financiële retaildiensten.
Besluit: De minister verzoeken om een kabinetsappreciatie door middel van een
BNC-fiche.

Besluit:

COM(2017) 145, Voorstel voor een besluit van de Raad over het EU-standpunt
in het Gemengd Comité van de EER over een wijziging van Protocol 31 bij de
EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de
vier vrijheden. Noot: De wijziging beoogt de EER-/EVA-staten (Noorwegen,
IJsland en Liechtenstein) te laten deelnemen aan EU-acties betreffende het
begrotingsonderdeel: "Tenuitvoerlegging en ontwikkeling van de interne markt
voor financiële diensten", ingevoegd in de algemene begroting van de Europese
Unie voor het begrotingsjaar 2017.
Besluit: BNC-fiche afwachten.

Besluit:

COM(2017) 147, Verslag van de Europese Commissie: Versnellen van de
kapitaalmarktenunie - aanpakken van nationale belemmeringen voor
kapitaalstromen. Noot: Het verslag bevat een analyse en actieplan in het kader
van de uitvoering van het ‘Actieplan Kapitaalmarktenunie’, over kwesties die
een belemmering vormen voor grensoverschrijdende activiteiten van beleggers
tijdens de beleggingscyclus.
Besluit: De minister verzoeken om, indien mogelijk, dit voorstel mee te nemen
in de reeds gevraagde kabinetsappreciatie bij het gerelateerde voorstel
COM(2017) 102. Indien dit niet mogelijk is, de minister verzoeken om een
separate kabinetsappreciatie.

Volgcommissie(s):

EU
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31.

Agendapunt:

Portugees voorstel voor groene kaart inzake belastingheffing en
financiële transparantie in de EU; verdere behandeling

Zaak:

Brief derden - Assembly of the Republic of Portugal te Brussel - 9 december
2016
Reactie commissie voor Europese Zaken van de Assembly of the Republic of
Portugal m.b.t. belang van een groene kaart voor belastingen en financiële
transparantie in de Europese Unie - 2016Z23761
Concrete wijzigingsvoorstellen (incl. beknopte toelichting) op de concepttekst
van de groene kaart kunnen uiterlijk op vrijdag 21 april 2017 om 14.00 uur aan
de griffier van de commissie worden toegestuurd. Over de ingediende
wijzigingsvoorstellen wordt door middel van een e-mailprocedure beslist. De
stukken, te weten het Portugese voorstel voor een groene kaart, de door een
meerderheid gesteunde wijzigingsvoorstellen op dat voorstel en het concept
van de commissiebrief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, worden
geagendeerd voor de volgende procedurevergadering van de commissie
Financiën die is gepland op woensdag 10 mei 2017.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Noot:

Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 12 april 2017
Stafnotitie - Behandelvoorstel initiatief groene kaart Portugese parlement 2017Z04919
Besloten wordt het Portugese initiatief voor een groene kaart verder te
behandelen op de wijze zoals beschreven in de noot.
Wijze van behandeling binnen de Tweede Kamer:
Commissiefase
•

•
•
•

•

•

Nagegaan wordt of er bij de leden van de commissie behoefte bestaat om
één of meer suggesties te doen om de voorliggende concepttekst te
wijzigen. Zo ja, dan worden die leden in de gelegenheid gesteld om binnen
een nader vast te stellen termijn concrete wijzigingsvoorstellen (incl.
beknopte toelichting) op de concepttekst voor te stellen.
Over de ingediende wijzigingsvoorstellen wordt door middel van een emailprocedure beslist.
Wijzigingsvoorstellen die in de e-mailprocedure geen meerderheid behalen
zijn verworpen en worden verder niet voorgelegd aan de Kamer.
Indien er binnen de commissie geen behoefte bestaat om wijzigingen voor
te stellen dan wordt in dezelfde procedurevergadering nagegaan of de
voorliggende concepttekst door de commissie wordt gesteund. Indien in de
procedurevergadering een absolute commissiemeerderheid, die tevens een
Kamermeerderheid vertegenwoordigt, geen steun verleent dan stopt de
verdere procedure en wordt de initiatiefnemer voor de groene kaart door de
voorzitter van de commissie Financiën geïnformeerd.
Besluitvorming over het al dan niet steun verlenen aan het initiatief voor
een groene kaart vindt plenair plaats en – zo nodig – in twee instanties.
Door middel van een brief van de commissie Financiën aan de Voorzitter
van de Tweede Kamer worden ter besluitvorming aan de Kamer
voorgelegd:
• de concepttekst van de groene kaart, en
• wijzigingsvoorstellen die in de commissiefase de steun van een
meerderheid hebben gekregen.
De door de commissie aan de Kamer toegestuurde stukken vormen één
geheel. Er wordt door de Kamer integraal over besloten.

Plenaire fase
•

De commissiebrief wordt geagendeerd voor de stemmingen. Na
besluitvorming door de Kamer wordt het Portugese parlement door de
Voorzitter van de Tweede Kamer geïnformeerd. In de brief van de Voorzitter
aan de initiatiefnemer voor de groene kaart wordt duidelijk vermeld dat er
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sprake is van een eerste, voorlopig besluit van de Tweede Kamer over het
initiatief. De initiatiefnemer zal in de brief worden verzocht de definitieve
tekst van de groene kaart zoals die zal worden toegestuurd aan de
Europese Commissie, opnieuw aan de Tweede Kamer toe te sturen opdat de
Kamer definitief kan beslissen om al dan niet met het ondersteunen van die
definitieve tekst in te stemmen.

32.

Volgcommissie(s):

EU

Agendapunt:

Stukken over de thematische discussie in de Eurogroep van 20 maart
2017 over houdbare pensioenarrangementen

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 7 april
2017
Stukken over de thematische discussie in de Eurogroep van 20 maart 2017
over houdbare pensioenarrangementen - 21501-07-1424
Reeds betrokken bij het plenaire debat over het onderzoek door de eurozone
naar de fiscale houdbaarheid van pensioenstelsels d.d. 12 april 2017.
EU, SZW

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig
33.

34.

Agendapunt:

Gesprek met de president van de Nederlandsche Bank over het DNBjaarverslag 2017

Besluit:
Noot:

Ter informatie.
• In de procedurevergadering van 30 maart 2017 is besloten om de heer
Knot, president van De Nederlandsche Bank, vóór het meireces uit te
nodigen voor een openbaar gesprek n.a.v. de publicatie van het DNBjaarverslag. Helaas is het om agendatechnische redenen niet mogelijk
gebleken om een gesprek vóór het meireces te plannen.
• Op maandag 15 mei 2017 is een besloten werkbezoek aan DNB gepland.
Inventarisatie voor deelname aan dit werkbezoek (en aan het werkbezoek
aan de AFM dat dezelfde dag plaatsvindt) volgt.

Agendapunt:

Voorstel voor de agenda's van enkele nog te voeren algemeen
overleggen

Besluit:

De (voorlopige) agenda's van de nog te voeren algemeen overleggen worden
vastgesteld zoals voorgesteld in de noot.

Noot:

AO Uitvoerings- en handhavingsproblematiek Wet DBA - 1 juni 2017
•

•

De - nog te ontvangen - derde Voortgangsrapportage Wet DBA (wordt
verwacht in april 2017)
• Het kabinet zal worden verzocht in de voortgangsrapportage
uitgebreid aandacht te schenken aan het verzoek in de aangenomen
motie van de leden Omtzigt en Van Weyenberg over handhaving in de
richting van opdrachtgevers die evident kwaadwillig handelen (34036,
nr. 58).
• Over de verdere wijze van behandeling van de aangekondigde brief
t.g.v. het rapport van de ambtelijke werkgroep over de resultaten van
het onderzoek naar de herijking van de criteria “vrije vervanging” en
“gezagsverhouding” zal na ontvangst van die brief in een
procedurevergadering nader worden besloten (zie de brief van de
staatssecretaris van Financiën d.d. 13 april 2017; 34036, nr. 62).
31311-180 - Brief regering d.d. 21-02-2017
staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - Reactie op het verzoek van
het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14
februari 2017, over het artikel ‘Nieuwe wet kost 122.000 zzp'ers omzet’ uit
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Trouw van maandag 13 februari 2017
AO Belastingdienst - 8 juni 2017 (nieuwe datum!)
•
•
•
•
•
•

De - nog te ontvangen - 19e halfjaarsrapportage Belastingdienst (wordt
verwacht in april 2017)
De - nog te ontvangen - voortgangsrapportage Investeringsagenda 2017
(wordt verwacht in april/mei 2017)
31066-344 - Brief regering d.d. 14-02-2017
staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - Toezegging naar aanleiding
van het debat op 9 februari 2017 over de Belastingdienst
De - nog te ontvangen - stukken met betrekking tot de reportage van
Zembla op 1 februari 2017 over de Belastingdienst (wordt verwacht in mei
2017)
34196-29 - Brief regering d.d. 27-05-2016
staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - Besluitvorming over
uitsluitend digitaal verzenden van definitieve toeslagbeschikkingen
34196-27 - Brief regering d.d. 10-05-2016
staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - Reactie op het verzoek van
het lid Omtzigt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 5
april 2016, over het bericht ‘Ombudsman hekelt einde blauwe envelop in
kritisch rapport’

Fiscaal verzamel-AO - nog te plannen
•
•
•

•

•

35.

31066-324 - Brief regering d.d. 15-12-2016
staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - Reactie op verzoek
commissie over het rapport ‘Vergeten toeslagen’
31935-36 - Brief regering d.d. 15-12-2016
staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - Beleidsdoorlichting
uitvoering toeslagen door Belastingdienst
2017Z03455 - Brief regering d.d. 02-03-2017
staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - Reactie op brief van een
burger inzake aandacht voor geschil met ministerie van Financiën over
restitutie belasting toegevoegde waarde (BTW) op niet geleverd product
31066-349 - Brief regering d.d. 13-03-2017
staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - Uitstel toezending reactie
over de situatie waarin pleegkinderen kwalificeren als partner voor de
toeslagen
De - nog te ontvangen - brief van de staatssecretaris van Financiën over
de voorgenomen oplossing voor de situatie waarin pleegkinderen
kwalificeren als partner voor de toeslagen (de staatssecretaris is verzocht
om deze brief uiterlijk half mei aan de Kamer toe te sturen)

Agendapunt:

Behandeling van de verantwoording over 2016 en de eerste suppletoire
begroting over 2017

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 30 maart 2017
Behandeling van de verantwoording over 2016 en de eerste suppletoire
begrotingen over 2017 in de commissies - 2017Z04262
1. Feitelijke vragen stellen aan het kabinet over het Financieel Jaarverslag van
het Rijk (FJR), het jaarverslag van het ministerie van Financiën en de
Voorjaarsnota.
2. Feitelijke vragen stellen aan de Algemene Rekenkamer over de Staat van de
Rijksverantwoording en het rapport bij het jaarverslag van het ministerie van
Financiën.
3. De staf verzoeken om voor de volgende procedurevergadering een voorstel
voor te bereiden voor de behandeling van het jaarverslag en de Slotwet van het
ministerie van Financiën en het bijbehorende rapport van de Algemene
Rekenkamer, gegeven het besluit om rapporteurs aan te stellen en de
verwachting dat dit jaar niet de fractievoorzitters, maar de financieel

Besluit:
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Noot:

36.

Agendapunt:

Voorstel van de heer Van Rooijen (50PLUS) om vragen te stellen, ten
behoeve van de gevraagde kabinetsbrief UFR EIOPA Verzekeraars

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) 6 april 2017
Voorstel van de heer Van Rooijen (50PLUS) om vragen te stellen, ten behoeve
van de gevraagde kabinetsbrief UFR EIOPA Verzekeraars - 2017Z04673
Inbrengdatum voor het stellen van vragen (vorm: schriftelijk overleg) ten
behoeve van de bij de regeling van werkzaamheden van 6 april 2017 gevraagde
kabinetsbrief over het bericht ‘Rekenrente verzekeraars na jaren praten omlaag’
(UFR EIOPA Verzekeraars) vaststellen op dinsdag 18 april 2017 te 17.00 uur.
Nieuwsbericht op de website van EIOPA:
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-sets-out-the-Methodology-toDerive-The-Ultimate-Forward-Rate.aspx.
SZW

Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):

37.

woordvoerders van de fracties het plenaire Verantwoordingsdebat zullen
voeren.
4. Gebruikmaken van het aanbod van de Algemene Rekenkamer om te zijner
tijd een technische briefing te verzorgen over haar rapport bij het jaarverslag
van het ministerie van Financiën.
5. Betrekken van het te ontvangen rapport over brede welvaart bij het
Verantwoordingsdebat, het mogelijk in te plannen wetgevingsoverleg (zie
besluit 3) en doorgeleiden van het rapport naar de overige commissies.
• Naar aanleiding van deze brief besluiten de commissies over de behandeling
van de stukken samenhangend met de verantwoording over 2016 en de
Voorjaarsnota 2017. De inbrengtermijnen zijn reeds vastgesteld door de
Kamer op voorstel van de commissie Financiën.
• De commissie Financiën heeft in de procedurevergadering van 15 februari
2017 besloten om een wetgevingsoverleg te voeren over de verantwoording
van het ministerie van Financiën en de leden Van Dijck (PVV) en Omtzigt
(CDA) hiervoor aan te stellen als rapporteurs.
• Nieuw bij de verantwoording is de te ontvangen rapportage van het
CBS over brede welvaart, naar aanleiding van het rapport van de tijdelijke
commissie Breed welvaartsbegrip. Deze publicatie voorziet de Kamer ten
behoeve van het Verantwoordingsdebat en de debatten in de commissies
van indicatoren over de sociale, ecologische en economische ontwikkeling
van Nederland.

Agendapunt:

Stafnotitie - Jaarplanning Financiën; Financiën KVKOvoorlopercommissie; werkprogramma rijksuitgavenonderwerpen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 7 april 2017
Stafnotitie - Jaarplanning Financiën; Financiën KVKO-voorlopercommissie;
werkprogramma rijksuitgavenonderwerpen - 2017Z04705
Ter informatie.

Besluit:

Rondvraag
38.

Agendapunt:

Rondetafelgesprek over de inrichting van het stelsel van corporate
governance

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) 13 april 2017
Rondetafelgesprek over de inrichting van het stelsel van corporate governance
- 2017Z05095
De griffier van de commissie Economische Zaken zal worden gesuggereerd om
d.m.v. een e-mailprocedure het voorstel van de heer Nijboer (PvdA) tot het
organiseren van een rondetafelgesprek in gang te zetten.

Besluit:
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Volgcommissie(s):

EZ

Griffier:

R.F. Berck

Activiteitnummer:

2016A04201
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