Den Haag, 12 april 2019
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Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 27 maart 2019
wordt vastgesteld.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de IMF
Jaarvergadering van het International Monetary and Financial
Committee (IMFC) op 12 en 13 april 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 maart 2019
Inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de IMF Jaarvergadering van
het International Monetary and Financial Committee (IMFC) op 12 en 13 april
2019 - 26234-223
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad/IMF d.d. 3 april
2019

Besluit:

4.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 5 en 6 april
2019

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

5.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek over het bericht dat het Europees Parlement
Nederland bestempelt als belastingparadijs

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 28 maart 2019
Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 27 maart 2019, over het bericht dat het Europees
Parlement Nederland bestempelt als belastingparadijs - 25087-230
Reeds behandeld bij het algemeen overleg over belastingontwijking op
donderdag 28 maart 2019.
EU

Agendapunt:

Factsheets over rentebeleid ECB

Zaak:

Wetenschappelijke factsheet - , - 2 april 2019
Factsheets over rentebeleid ECB - 2019Z06482
Desgewenst betrokken bij het werkbezoek aan de Europese financiële
instellingen in Frankfurt op 25 maart 2019 .
EU

Besluit:

6.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 maart 2019
Geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 5 en 6 april 2019 21501-07-1593
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad/IMF d.d. 3 april
2019
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

(Voortgang) wet- en regelgeving
7.

Agendapunt:

Advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over het
initiatiefwetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister (34 661)

Zaak:

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 26 maart 2019
Advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over het wetsvoorstel centraal
aandeelhoudersregister n.a.v. de adviesaanvraag van de Kamer (Kamerstuk
34661-9) - 34661-10
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
De initiatiefnemers, de leden Nijboer (PvdA) en Alkaya (SP), worden verzocht
op het advies te reageren in de Nota naar aanleiding van het Verslag.
Op 2 november 2018 heeft de commissie verslag uitgebracht over het
wetsvoorstel. Enkele fracties hebben daarin gevraagd of de initiatiefnemers
advies hebben gevraagd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Op voorstel van
de initiatiefnemers heeft de Kamer vervolgens op 30 januari 2019 advies
gevraagd aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Besluit:
Besluit:
Noot:

8.

Agendapunt:

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van
vennootschappen en andere juridische entiteiten

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 april 2019
Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband
met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en
andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde antiwitwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van
vennootschappen en andere juridische entiteiten) - 35179
De staf van de commissie wordt verzocht voor de volgende
procedurevergadering een voorstel te doen voor het houden van een
rondetafelgesprek (kort na het meireces) over de privacyaspecten van het UBO-

Besluit:
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Volgcommissie(s):

register, waartoe het lid Bruins (CU) een voorstel heeft gedaan.
• In de jaarplanning is opgenomen dat er voorafgaand aan de inbreng voor
het verslag een rondetafelgesprek over dit wetsvoorstel wordt belegd.
• De datum voor de inbreng voor het verslag zal worden bepaald op circa
twee weken nadat het rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden; ten
behoeve van het leveren van de inbreng stelt de staf na het
rondetafelgesprek een wetgevingsrapport op.
J&V, EZK

Agendapunt:

Wet implementatie prospectusverordening

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 december 2018
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten in
verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het
Europees Parlement en de Raad 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat
moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden
aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden
toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168) (Wet
implementatie prospectusverordening) - 35108
Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).
De commissie stemt in met het voorstel van het lid Ronnes (CDA) - mede
namens de leden Van der Linde (VVD), Sneller (D66), Snels (GroenLinks) en
Alkaya (SP) - om het eerder geplande wetgevingsoverleg over dit wetsvoorstel
te annuleren en dit wetsvoorstel als hamerstuk aan te melden voor plenaire
behandeling.

Noot:

9.

Besluit:
Noot:

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

Agendapunt:

Casussen fraude en witwassen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 maart 2019
Casussen fraude en witwassen - 31477-38
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Witwassen en
terrorismefinanciering.
• De commissie Financiën heeft eerder besloten dit algemeen overleg in te
plannen na ontvangst van de integrale beleidsreactie van op enkele
onderzoeken die zijn gericht op het op effectieve en risicogebaseerde wijze
tegengaan van witwassen. De minister meldt dat deze beleidsreactie over
enkele weken aan de Kamer aangeboden zal worden. Op de agenda van dit
algemeen overleg staan reeds de volgende stukken: Nationale
risicoanalyses witwassen en terrorismefinanciering (31477-22) en: Reactie
op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 6 maart 2018, over naleving van wet- en regelgeving
door banken (31477-23).
• In de brief is vermeld dat het kabinet voor de zomer komt met een plan van
aanpak om witwassen nationaal, Europees en mondiaal effectiever tegen te
gaan. Voorts is in de jaarplanning van de minister opgenomen dat in april
het wetsvoorstel ter implementatie van de wijziging van de vierde antiwitwasrichtlijn wordt ingediend.
J&V, EU

Agendapunt:

Beantwoording vragen over de Agenda financiële sector

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 april 2019
Beantwoording vragen commissie over de agenda financiële sector - 32013-212
Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Financiële markten.
De commissie heeft uitgesproken geen separaat algemeen overleg te willen
voeren over de Agenda financiële sector, maar de brieven die daarop

Besluit:
Noot:

11.

Besluit:
Noot:
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betrekking hebben toe te voegen aan de agenda van het algemeen overleg
Financiële markten. Dat overleg, met een duur van drieënhalf uur, wordt zo
spoedig mogelijk gepland, met indicatieve spreektijd per fractie van 5 minuten.
12.

Agendapunt:

Aanbestedingen betalingsverkeer van de rijksoverheid

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 maart 2019
Aanbestedingen betalingsverkeer van de rijksoverheid - 26485-305
Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Financiële markten.
Zie ook het vorige agendapunt.

Agendapunt:

Overzicht titels uitgebrachte rapporten ADR tweede halfjaar 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 april 2019
Overzicht titels uitgebrachte rapporten ADR tweede halfjaar 2018 - 32802-42
De minister verzoeken in de toekomst het overzicht van uitgebrachte ADRrapporten de vorm te geven van een online raadpleegbaar overzicht en daarbij
de wens van de commissie overbrengen dat de ADR-rapporten voortaan van
een korte samenvatting worden voorzien.

Besluit:

13.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Groene obligatie - Green Bond Framework

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 april 2019
Groene obligatie - Green Bond Framework - 35000-IX-20
(Desgewenst) betrekken bij het plenaire debat over de nog te ontvangen
Voorjaarsnota 2019.

Besluit:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van
Financiën
15.

Agendapunt:

Toezeggingen gedaan in het debat over het over het bericht dat de
Belastingdienst duizenden risicovolle aangiften niet controleert

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 14 maart 2019
Toezeggingen gedaan in het debat over het toezicht op aangiften
vennootschapsbelasting van het mkb van 21 februari 2019 - 31066-466
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over de
Belastingdienst.
De staatssecretaris verzoeken om aan te geven wanneer hij de Kamer nader zal
informeren over het aantal correcties bij de beoordeelde aangiften
vennootschapsbelasting.

Besluit:
Besluit:

Zaak:

Besluit:

16.

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 5 april 2019
Stafnotitie- Toezeggingen debat over het bericht dat de Belastingdienst
duizenden risicovolle aangiften niet controleert - 2019Z06876
Ter informatie.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over fiscaal overgangsrecht in geval
van een no deal Brexit

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 26 maart 2019
Antwoorden op vragen commissie over het conceptbeleidsbesluit inzake fiscaal
overgangsrecht in geval van een terugtrekking van het VK uit de EU zonder
terugtrekkingsovereenkomst - 31066-478
Agenderen voor het algemeen overleg over de operationele gevolgen Brexit
voor de Belastingdienst/ Douane op woensdag 5 juni 2019.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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17.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie van de WetDezentjé

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 28 maart 2019
Antwoorden op vragen commissie over oplossingsrichtingen voor de
voornaamste knelpunten in het Evaluatierapport Wet houdende wijziging van
de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve
van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en
controlehandelingen van de fiscus (Wet-Dezentjé) en over de antwoorden op
vragen commissie over het Evaluatierapport Wet houdende wijziging van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van
de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en
controlehandelingen van de fiscus (Wet-Dezentjé) - 33772-5
Betrekken bij het nog te ontvangen wetsvoorstel waarin de aangedragen
oplossingsrichtingen worden uitgewerkt.
De staatssecretaris schrijft dat hij voornemens is de aangedragen
oplossingsrichtingen te consulteren via een uitgewerkt conceptwetsvoorstel.
De staatssecretaris van Financiën verzoeken de Kamer te infomeren wanneer
hij het wetsvoorstel waarin hij de aangedragen oplossingsrichtingen wil
uitwerken naar de Kamer zal sturen.

Besluit:
Noot:
Besluit:

18.

Agendapunt:

Uitwerking verbeteropties giftenaftrek en ANBI-regeling

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 28 maart 2019
Uitwerking verbeteropties giftenaftrek en ANBI-regeling - 35026-63
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 25 april 2019 om 14.00 uur.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over het rekenmodel voor de
subsidie op elektrische auto’s

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 29 maart 2019
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 28 maart 2019, over het rekenmodel voor de subsidie op
elektrische auto’s - 2019Z06313
Desgewenst betrekken bij het interpellatiedebat over het rekenmodel voor de
subsidie op elektrische auto’s.
De leden Omtzigt (CDA) en Snels (GroenLinks) zullen namens de commissie
enkele vragen opstellen die aan de genodigden voor de hoorzitting over
elektrisch rijden en het CARbonTAX-model van 16 april 2019 zullen worden
voorgelegd.
I&W

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Toezeggingen gedaan tijdens het debat over het evaluatierapport over
het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 29 maart 2019
Toezeggingen gedaan tijdens het debat over het evaluatierapport over het
onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen over o.a. gemaakte kosten
voor inschakeling van de Landsadvocaat in het CAF-11 dossier - 31066-479
Aangehouden op verzoek van het lid Omtzigt tot de volgende
procedurevergadering.

Besluit:

21.

Agendapunt:

Fiscale moties- en toezeggingen Tweede Kamer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 4 april 2019
Fiscale moties- en toezeggingen - 35000-IX-19
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Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 16 mei 2019 om 14.00 uur.

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
22.

Agendapunt:

Uitstel beantwoording vragen over de belasting- en sociale
zekerheidspositie van grensarbeiders

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 8 april 2019
Uitstel beantwoording vragen commissie over het antwoord op vragen van het
lid Omtzigt zoals gesteld tijdens het algemeen overleg inzake de belasting- en
sociale zekerheidspositie van grensarbeiders van 26 september 2018
(Kamerstuk 26834-43) - 26834-44
Voor kennisgeving aangenomen.
SZW

Besluit:
Volgcommissie(s):

Rijksuitgaven
23.

Agendapunt:
Noot:

Zaak:

Besluit:

Besluit:

Noot:

Besluit:

Besluit:
Besluit:

Behandeling van de verantwoording over 2018 en de eerste suppletoire
begrotingen over 2019 in de commissie
De commissie Financiën heeft op 19 maart 2019 haar jaarlijkse advies aan de
vaste en algemene commissies uitgebracht over de behandelwijze van de
stukken samenhangend met de verantwoording en de Voorjaarsnota. Naar
aanleiding van dat advies besluiten de commissies, waaronder de commissie
Financiën, over de behandeling van deze stukken.
Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 19 maart 2019
Behandeling van de verantwoording over 2018 en de eerste suppletoire
begrotingen over 2019 in de commissies - 2019Z05402
Feitelijke vragen stellen aan het kabinet over het Financieel Jaarverslag van het
Rijk (FJR), het jaarverslag en de Slotwet van het ministerie van Financiën en de
Voorjaarsnota.
Feitelijke vragen stellen aan de Algemene Rekenkamer en het kabinet over de
Staat van de Rijksverantwoording, het rapport bij het jaarverslag van het
ministerie van Financiën en het rapport bij de Nationale Verklaring 2019.
• De uiterlijke inbrengtermijnen zijn op voorstel van de commissie Financiën
reeds vastgesteld door de Kamer:
• Inbrengtermijn voor de verantwoordingsstukken: donderdag 23 mei 2019
te 14.00 uur.
• Inbrengtermijn voor Voorjaarsnotastukken: dinsdag 11 juni 2019 te 14.00
uur.
• Naast een feitelijke vragenronde is reeds een besloten technische briefing
met de Algemene Rekenkamer ingepland op woensdag 15 mei
2019 (Verantwoordingsdag) van 16.30u tot 18.00 uur over het
verantwoordingsonderzoek en het rapport bij het jaarverslag van het
ministerie van Financiën. Deelname zal per e-mail worden
geïnventariseerd. Het gesprek vindt plaats bij deelname van minimaal vijf
leden incl. voorzitter.
De rapporteurs verantwoording zullen na ontvangst van de
verantwoordingsstukken een voorstel doen over het al dan niet inplannen van
een wetgevingsoverleg in juni, over het jaarverslag en de Slotwet van het
ministerie van Financiën, het bijbehorende rapport van de Algemene
Rekenkamer en de Monitor Brede Welvaart.
De commissie heeft de leden Sneller en Alkaya als rapporteur aangesteld. Zij
zullen aan de commissie verslag uitbrengen over de geagendeerde stukken.
Betrekken van de te ontvangen Monitor Brede Welvaart bij het
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Noot:

Volgcommissie(s):

24.

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 regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 maart 2019
Kabinetsappreciatie opmerkingen van de Europese Rekenkamer in het kort over
de wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor het volgende meerjarig
financieel kader (MFK) - 24202-39
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: EU
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 4 april 2019
•Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 21 mei
2019 op 15 mei.

Besluit:
Noot:

25.

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

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 25 maart 2019
Rapport 'Vastgoed mbo; Signalen voor de betaalbaarheid' - 31524-406
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: OCW
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 11 april 2019
•Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 15
mei 2019 om 10.00 uur.
FIN

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Noot:

26.

Verantwoordingsdebat en het wetgevingsoverleg.
Voor de tweede keer publiceert het CBS dit jaar de Monitor Brede Welvaart, tot
stand gekomen 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. In navolging
van vorig jaar is reeds een openbare technische briefing met het CBS ingepland
op donderdag 16 mei 2019 van 15.00 uur tot 17.00 uur, toegankelijk voor
leden van alle vaste en algemene Kamercommissies. Deelname zal per e-mail
worden geïnventariseerd.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 28 maart 2019
Rapport Digitale dijkverzwaring: cybersecurity en vitale waterwerken - 3082169
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: IenW
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 10 april 2019
•Besluit: Agenderen voor het plenaire debat over Cybersecurity vitale
waterwerken.

Agendapunt:

Pilotprojecten verslaggevingsstelsel

Zaak:

Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 25 maart
2019
Pilotprojecten verslaggevingsstelsel - 31865-130
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
De rapporteurs Verslaggevingsstelsel komen na overleg met de commissie
Defensie voor de volgende procedurevergadering met een behandelvoorstel.
DEF

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):
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27.

Agendapunt:

Advies commissie Financiën inzake verzoekonderzoek Algemene
Rekenkamer naar erf- en schenkbelasting

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 3 april 2019
Advies verzoekonderzoek Algemene Rekenkamer erf- en schenkbelasting 2019Z06571
De commissie heeft ingestemd met het uitbrengen van een positief advies over
het verzoek aan de Algemene Rekenkamer onderzoek te doen naar erf- en
schenkbelasting. De conceptbrief aan het Presidium is vastgesteld.

Besluit:

28.

Agendapunt:

De exercitie "Beleids- en uitvoeringsopties in Beeld"

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 april 2019
Reactie op de motie van het lid Sneller c.s. over beleidsopties voor een
volgende neergaande conjunctuur (Kamerstuk 35095-10) - 31865-131
(Desgewenst) betrekken bij het plenaire debat over de nog te ontvangen
Voorjaarsnota 2019.
• In deze brief kondigt de minister aan dat in de zomer van 2019 een
exercitie wordt gestart ter uitvoering van de motie-Sneller c.s. over
beleidsopties voor een volgende neergaande conjunctuur. Deze motie is
ingediend bij de behandeling van de Najaarsnota 2018.
• De minister informeert de Kamer nog voor het zomerreces over de
onderwerpen die in deze verkenning van beleidsopties zullen worden
onderzocht. De onderzoeken zullen begin 2020 worden afgerond en
vervolgens zonder kabinetsreactie of ambtelijk advies aan de Kamer worden
aangeboden.
EZK, SZW

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

29.

Agendapunt:

Commissiebrief inzake verzoek medewerking ministeries aan
onderzoek toepassing artikel 3.1 CW 2016

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 5 april 2019
Commissiebrief inzake verzoek medewerking ministeries aan onderzoek
toepassing artikel 3.1 CW 2016 - 2019Z06885
Ingestemd met de conceptbrief aan de betreffende ministeries, waarin wordt
verzocht om medewerking aan een onderzoek door de rapporteurs Inzicht in
Kwaliteit naar de toepassing van artikel 3.1 CW 2016.
In de stafnotitie is een conceptbrief bijgevoegd waarin de commissie een vijftal
ministeries verzoekt om medewerking aan een onderzoek door de rapporteurs
Inzicht in Kwaliteit naar de toepassing van artikel 3.1 CW 2016
VWS, OCW, DEF, SZW

Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):

30.

Agendapunt:
Noot:

Accountability Hack 2019: financiering doorontwikkeling challenges
Het Presidium heeft besloten niet akkoord te gaan met het verzoek de
doorontwikkeling van challenges te financieren uit het algemeen
onderzoeksbudget van de Kamer. De commissie heeft in de
procedurevergadering van 27 maart 2019 reeds besloten in dat geval de
doorontwikkeling uit het onderzoeksbudget van de commissie te financieren.

31.

Agendapunt:

Technische Briefing Monitor Brede Welvaart

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 9 april 2019
Technische Briefing Monitor Brede Welvaart - 2019Z07124
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
De leden Van Raan en Sneller zullen in de procedurevergadering van 24 april
2019 een voorstel doen voor invulling van het tweede uur van de technische
briefing.

Besluit:
Noot:
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Europa
32.

Agendapunt:

April notificatie over EMU-saldo en EMU-schuld

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 maart 2019
April notificatie over EMU-saldo en EMU-schuld - 35000-IX-18
De minister verzoeken om de Kamer een appreciatie te zenden van de
halfjaarlijkse rapportage over realisaties van het EMU-saldo en de EMU-schuld
die Italië en Frankrijk aan de Europese Commissie zenden.
EU

Agendapunt:

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 14 (FIN) 2019

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 1 april 2019
Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 14 (FIN) 2019 - 2019Z06404
Behandelbesluit in de noot volgen.
COM (2019) 155: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Besluit:

33.

Besluit:
Noot:

DE RAAD over de kwaliteit van de in 2018 door de lidstaten verstrekte
begrotingsgegevens

34.

Volgcommissie(s):

Behandelbesluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een
schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 25 april 2019, om 14.00 uur.
Noot: Het verslag beoordeelt de kwaliteit van de door de lidstaten ingediende
feitelijke begrotingsgegevens en valt onder het protocol voor de procedure bij
buitensporige tekorten (PBT). De algemene conclusie van Eurostat luidt dat de
kwaliteit van verslaglegging over de begrotingsgegevens in 2018 verder is
verbeterd. In het algemeen hebben de lidstaten meer volledige informatie van
betere kwaliteit verstrekt. Tekortkomingen worden geconstateerd bij
Griekenland en er bestaat een voorbehoud inzake de kwaliteit van de gegevens
van Frankrijk en Hongarije. Tevens meldt het rapport dat Oostenrijk in mei
2018 een boete is opgelegd van 26,82 miljoen EUR voor ernstige nalatigheid bij
het verstrekken van gegevens over de overheidsschulden.
EU

Agendapunt:

Vooruitblik op de controle inzake toezicht op staatssteun aan banken

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 27 maart 2019
Aanbieding vooruitblik op de controle (audit preview) ERK over toezicht op
staatssteun aan banken - 2019Z06481
Op verzoek van het lid Omtzigt aangehouden tot de volgende
procedurevergadering.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

35.

Agendapunt:

Verslag van de Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het
Begrotingspact op 18 en 19 februari 2019

Zaak:

Overig - Tweede Kamerlid, E.J. Slootweg (CDA) - 5 april 2019
Verslag van een Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het
Begrotingspact - 34054-9
Ter informatie.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig
36.

Agendapunt:

Verzoek Consumentenbond Claimservice om gesprek met vaste
commissie voor Financiën over beleggingsverzekeringen
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Zaak:

Besluit:

37.

Brief derden - Consumentenbond Claimservice te Amsterdam - 22 maart 2019
Verzoek Consumentenbond Claimservice om gesprek met vaste commissie voor
Financiën over beleggingsverzekeringen, in casu in de vorm van woekerpolis 2019Z05725
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Agendapunt:

Uitnodiging Ministerie van Defensie voor deelname aan simulatie
politieke besluitvorming

Zaak:

Brief derden - Ministerie van Defensie te Breda - 2 april 2019
Uitnodiging Ministerie van Defensie voor deelname aan simulatie politieke
besluitvorming - 2019Z06631
Overlaten aan individuele leden / fracties.
BiZa, BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

38.

Agendapunt:
Noot:

Duur algemeen overleg vernieuwde rulingpraktijk
Besluit: Op woensdag 24 april 2019 is het algemeen overleg over de
vernieuwde rulingpraktijk gepland. De commissie besluit de duur daarvan te
verlengen met een uur. Het overleg zal nu plaatsvinden van 17.00 tot 20.00
uur.

39.

Agendapunt:

Werkbezoek aan Japan in het zomerreces van 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 5 april 2019
Werkbezoek aan Japan in het zomerreces van 2019 - 2019Z06936
Ingestemd met het afleggen van een werkbezoek aan Japan van 6 t/m 13 juli
2019. De belangstelling voor deelname wordt per e-mail geïnventariseerd onder
de leden van de commissie. De uitwerking van het programma van het
werkbezoek is opgedragen aan een voorbereidingsgroep, bestaande uit de
leden Nijboer (PvdA), De Vries (VVD) en Snels (GL).

Besluit:

40.

Agendapunt:

Uitnodiging Independer voor werkbezoek

Zaak:

Brief derden - Independer te Hilversum - 4 april 2019
Uitnodiging Independer voor werkbezoek - 2019Z06955
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Besluit:

Rondvraag
41.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Leijten (SP) om rondetafelgesprek belastingheffing
multinationals om te zetten in een parlementaire ondervraging

Zaak:

Besluit:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 9 april
2019
Verzoek om rondetafelgesprek belastingheffing multinationals om te zetten in
een parlementaire ondervraging - 2019Z07161
Aanhouden tot een volgende procedurevergadering.
De voorzitter van de commissie Financiën wordt verzocht een dringend beroep
te doen op Shell om toch deel te nemen aan het rondetafelgesprek over
belastingafdracht multinationals. Als Shell vasthoudt aan het standpunt niet
deel te nemen aan het rondetafelgesprek, zal de voorzitter van de commissie
Financiën aan de Voorzitter van de Kamer vragen eenzelfde dringend beroep
op Shell te doen.

Zaak:

Brief derden - Shell Nederland BV te Den Haag - 9 april 2019

Besluit:
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Besluit:

42.

Agendapunt:
Noot:

43.

Reactie Shell Nederland BV n.a.v. uitnodiging tot deelname aan
rondetafelgesprek Belastingheffing multinationals d.d. 18 april 2019 2019Z07162
Ter informatie.

Verzoek van het lid Edgar Mulder (PVV) over een toezegging gedaan in
het algemeen overleg Autogerelateerde belastingen
Besluit: Ambtelijk wordt nagegaan of de staatssecretaris nog een aanvullende
reactie zal geven op hetgeen is gewisseld in het algemeen overleg
Autogerelateerde belastingen op 13 februari jl. naar aanleiding van een
opmerking van het lid Edgar Mulder (PVV) over de meerkosten voor rijders
van stekkerauto's ten opzichte van rijders van benzineauto's.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Nijboer (PvdA) voor een algemeen overleg over de
toekomst van de Volksbank

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) 12 april 2019
Voorstel van het lid Nijboer (PvdA) voor een algemeen overleg over de
toekomst van de Volksbank - 2019Z07588
Ingestemd met het te zijner tijd houden van een algemeen overleg over de
toekomst van de Volksbank; dat overleg kan worden gehouden nadat de Kamer
een brief van de minister daarover heeft ontvangen.
De minister van Financiën verzoeken om de Kamer te melden wanneer zij een
brief over de toekomst van de Volksbank kan verwachten.

Besluit:

Besluit:

Besloten
44.

Agendapunt:

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

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 22 maart 2019
Vervolgnotitie werkafspraken informatievoorziening - 2019Z05688
De commissie heeft besloten een werkgroep in te stellen, die een voorstel zal
doen aan de commissie inzake een reactie op het verzoek van de minister. Voor
de werkgroep hebben de leden Van der Linde (VVD) en Alkaya (SP) zich reeds
aangemeld; verdere deelname wordt per e-mail geïnventariseerd.

Besluit:

Zaak:
Besluit:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 12 maart 2019
Stafnotitie - Werkafspraken informatievoorziening - 2019Z04806
Zie het besluit bij bovenstaande vervolgnotitie.

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2018A04575
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