Den Haag, 16 oktober 2018

HERZIENE AGENDA
(i.v.m. : - gewijzigde datum; was 17 oktober 2018
- toevoeging zaak bij agendapunt 4; zie *
- toevoeging agendapunten 5, 10, 12 en 21)
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

EU
EZK
I&W
SZW

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
donderdag 18 oktober 2018
16.00 - 17.00 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering Financiën

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

3, 17, 18
14, 16
19
5

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van 10 oktober 2018
vaststellen

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Aanbieding jaarverslag 2017 van ERK

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 4 oktober 2018
Aanbieding jaarverslag 2017 van ERK - 2018Z18195
Reeds behandeld in het gesprek met de Europese Rekenkamer op 11 oktober
2018.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

(Voortgang) wet- en regelgeving
4.

Agendapunt:

Behandelschema pakket Belastingplan 2019

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 9 oktober 2018
Behandelschema pakket Belastingplan 2019 - 35026-9
Betrekken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2019.

Voorstel:
Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 12 oktober 2018
Stafnotitie - Behandeling pakket Belastingplan 2019 i.v.m. uitkomst van
heroverweging - 2018Z18364
Ter bespreking.

Voorstel:
Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 15 oktober 2018
Heroverweging van de maatregelen om het vestigingsklimaat in Nederland te
versterken als onderdeel van het pakket Belastingplan 2019 - 35000-72
Ter bespreking.

Voorstel:
Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 16 oktober 2018
Stafnotitie - Indicatieve spreektijden eerste wetgevingsoverleg pakket
Belastingplan 2019 - 2018Z18525
Instemmen met de in de stafnotitie vermelde indicatieve spreektijden voor het
WGO op 29 oktober 2018

Voorstel:

Zaak:

5.

*

Voorstel:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, B.A.W. Snels (GroenLinks)
- 16 oktober 2018
Voorstel behandeling van het lid Snels (GL) inzake de behandeling
Belastingplan - 2018Z18531
Ter bespreking.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 oktober 2018
Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit Besluit bekostiging
financieel toezicht 2019 (Kamerstuk 34870-15) - 2018Z18459
Voor kennisgeving aannemen.
• Bij brief van 17 september 2018 werd het ontwerp van de algemene
maatregel van bestuur (amvb) aan de Kamer overgelegd. De daarover
gestelde vragen zijn bij brief van 15 oktober 2018 beantwoord.
• In deze amvb 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.
SZW

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
6.

Agendapunt:

Capaciteit toezicht trustkantoren

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 oktober 2018
Capaciteit toezicht trustkantoren - 34910-22
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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7.

Agendapunt:

Kabinetsreactie Sustainable Finance Lab rapport 'Werk in Uitvoering'
over de financiële sector

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 oktober 2018
Kabinetsreactie Sustainable Finance Lab rapport 'Werk in Uitvoering' over de
financiële sector - 32013-198
Agenderen voor het algemeen overleg Financiële markten op 8 november
2018.

Voorstel:

8.

Agendapunt:

Kabinetsreactie DNB rapport aflossingsvrije hypotheken

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 oktober 2018
Kabinetsreactie DNB rapport aflossingsvrije hypotheken - 32847-432
Agenderen voor het algemeen overleg Financiële markten op 8 november
2018.

Voorstel:

9.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen van de commissie over de inzet van het
Koninkrijk der Nederlanden tijdens de IMF Jaarvergadering van het
International Monetary and Financial Committee (IMFC) op 12 en 13
oktober 2018 te Bali

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 8 oktober 2018
Antwoorden op vragen van de commissie over de inzet van het Koninkrijk der
Nederlanden tijdens de IMF Jaarvergadering van het International Monetary
and Financial Committee (IMFC) op 12 en 13 oktober 2018 te Bali - 26234218
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

10.

Agendapunt:

Informatieverstrekking over individuele financiële instellingen in het
kader van integriteitstoezicht

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 oktober 2018
Informatieverstrekking over individuele financiële instellingen in het kader van
integriteitstoezicht - 31477-26
Desgewenst betrekken bij de hoorzitting over de ING-schikking op 18 oktober
2018.

Voorstel:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
van Financiën
11.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 19 september 2018, over
kinderopvangtoeslag

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 11 oktober 2018
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 19 september 2018, over kinderopvangtoeslag - 31066434
Betrekken bij het plenair debat over het evaluatierapport over het onterecht
terugvorderen van kinderopvangtoeslagen.

Voorstel:
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12.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van de commissie over het onderzoek naar
structurele verbeteringen in het stelsel van toeslagen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 15 oktober 2018
Reactie op verzoek commissie over wanneer de opzet van het onderzoek naar
structurele verbeteringen in het stelsel van toeslagen en het
onderzoeksrapport aan de Kamer aangeboden zullen worden - 31580-8
Voor kennisgeving aannemen.
• In deze brief reageert de staatssecretaris van Financiën op het verzoek
van de commissie van 14 september 2018 om geïnformeerd te worden
over de het tijdstip waarop de opzet van het onderzoek naar structurele
verbeteringen in het stelsel van toeslagen aan de Kamer aangeboden
zullen worden en wanneer het onderzoeksrapport zal volgen.
• De staatssecretaris deelt mee dat het onderzoek de vorm zal krijgen van
een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Toeslagen, waarvan de
deelrapportages uiterlijk in april resp. oktober 2019 worden afgerond.

Voorstel:
Noot:

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

Geen agendapunten
Rijksuitgaven
13.

Agendapunt:

Behandelschema Najaarsnota 2018 en suppletoire begrotingen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 11 oktober 2018
Stafnotitie - Conceptbrief aan Presidium met behandelschema Najaarsnota
2018 en suppletoire begrotingen - 2018Z18134
Vaststellen van de conceptbrief aan het Presidium.
De commissie Financiën doet jaarlijks een voorstel aan het Presidium voor het
behandelschema van de Najaarsnota en de daarmee samenhangende
suppletoire begrotingswetten. Gezien de beschikbare tijd is het voorgestelde
behandelschema ieder jaar nagenoeg gelijk.

Voorstel:
Noot:

14.

Agendapunt:

Het integreren van de Monitor Brede Welvaart in de algehele
besluitvorming

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14
september 2018
Het integreren van de Monitor Brede Welvaart in de algehele besluitvorming 34298-25
Agenderen voor een algemeen overleg over rijksbrede ontwikkelingen in
begroten en verantwoorden.
Deze brief is in de procedurevergadering van 10 oktober 2018 aangehouden
op verzoek van het lid Van Raan (PvdD).
EZK

Agendapunt:

Concept jaarrapportage begrotingscyclus 2017

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 12 oktober 2018
Stafnotitie - Concept jaarrapportage begrotingscyclus 2017 - 2018Z18317
Vaststellen en ter informatie aan de Kamer verzenden.
• Ingevolge het werkprogramma rijksuitgaven stelt de commissie Financiën
jaarlijks een rapportage over de begrotingscylcus vast. Deze rapportage
bevat een puur beschrijvend overzicht van de begrotingscyclus.

Voorstel:
Noot:

15.

Voorstel:
Noot:
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•

•

Voor zover de commissie op basis van deze informatie bijvoorbeeld haar
adviezen over de behandeling van begrotingsstukken wil aanpassen, ligt
het voor de hand dit te betrekken bij het bepalen van activiteiten in het
kader van het werkprogramma rijksuitgaven voor 2019 (eind 2018/begin
2019).
Voor de volgende procedurevergadering wordt aanvullend een evaluatie
van de activiteiten rond de verantwoording geagendeerd.

Europa
16.

Agendapunt:

Aanbieding speciaal verslag "Een reeks vertragingen bij ITdouanesystemen: wat ging er mis?" van ERK

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 10 oktober 2018
Aanbieding speciaal verslag "Een reeks vertragingen bij IT-douanesystemen:
wat ging er mis?" van ERK - 2018Z18076
Voor kennisgeving aannemen.
EZK

Voorstel:
Volgcommissie(s):

17.

Agendapunt:

Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 1 en 2 oktober 2018 te
Luxemburg

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 oktober 2018
Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 1 en 2 oktober 2018 te Luxemburg 21501-07-1550
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 1
november 2019.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

18.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over fiches over onderdelen van het
Meerjarig Financieel Kader (MFK)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 oktober 2018
Antwoorden op vragen commissie over fiches over onderdelen van het
Meerjarig Financieel Kader (MFK) - 22112-2700
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Overig
19.

Agendapunt:

Advies aan de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de
beëindiging van de grootprojectstatus van de grote projecten Ruimte
voor de Rivier en Zandmaas/Grensmaas

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
Instemmen met uitbrengen van een positief advies aan de commissie I&W
over het beëindigen van de grootprojectstatus van beide projecten en met de
tekst van de daartoe strekkende conceptbrief.
• Aangehouden in de procedurevergadering van 26 september 2018 in
afwachting van een op te stellen stafnotitie over het verzoek om advies
van de commissie I&W
I&W

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):
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Zaak:

Voorstel:

20.

Agendapunt:

Stafnotitie - Factsheets en technische briefing over de Europese btwdossiers

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 12 oktober 2018
Stafnotitie - Factsheets en technische briefing over de Europese btw-dossiers 2018Z18367
Ter bespreking (zie de beslispunten in de notitie).

Voorstel:

21.

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 12 oktober 2018
Stafnotitie - Advies beëindiging grootprojectstatus Ruimte voor de Rivier en
Zandmaas/Grensmaas - 2018Z18324
Betrekken bij de beoordeling van bovenstaand verzoek om advies van de
commissie I&W.

Agendapunt:

Brief van de Ambassadeur van de Verenigde Staten over de zorgen
van de commissie over de gevolgen van FATCA voor Amerikaanse
burgers in Nederland

Zaak:

Brief derden - Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika (NL) te
Wassenaar - 5 oktober 2018
Reactie Ambassade van de Verenigde Staten op brief van vaste commissie
voor Financiën m.b.t. zorgen Amerikaanse burgers in Nederland over
implementatie van FATCA - 2018Z18382
Ter bespreking ligt voor de vraag of de commissie wil ingaan op het aanbod
om een gesprek met de ambassadeur te houden.
De Amerikaanse ambassadeur reageert op de brief van de voorzitter van de
commissie voor Financiën, waarin deze hem heeft geïnformeerd over de door
de commissie naar het Amerikaanse Congres gezonden brieven inzake de
"accidental Americans".

Voorstel:
Noot:

Rondvraag

Geen agendapunten
Besloten

Geen agendapunten

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2018A04242
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