Den Haag, 11 september 2018

HERZIENE AGENDA
(i.v.m. toevoeging agendapunten 19, 20, 35, 36, 37, 56, 57, 58, 91, 92 en 93)
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHa-OS
BuZa
DEF
EU

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

EZK
I&W
J&V
KR
LNV
OCW
SZW
VWS

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

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 12 september 2018
15.30 - 17.00 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering Financiën

13, 24, 47, 51
13
12, 13, 17, 83, 90
13
3, 4, 5, 9, 10, 11, 61, 68, 69, 70, 72, 73,
75, 76, 77, 78, 79, 84, 85, 87, 88, 89
13, 56, 71, 85
13
9, 13, 16
13
13
13
13, 19, 47
13, 27, 47

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 5 juli 2018
vaststellen.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het toevoegen van
een extra onderwerp aan de Eurogroep

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 juli 2018
Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het toevoegen van een extra
onderwerp aan de Eurogroep - 21501-07-1535
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 5 juli
2018
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 12 en 13 juli 2018 te Brussel

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 juli 2018
Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 12 en 13 juli 2018 te Brussel - 2150107-1540
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 6
september 2018
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

5.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 7 en 8
september 2018 te Wenen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 31 augustus 2018
Geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 7 en 8 september
2018 te Wenen - 21501-07-1542
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 6
september 2018
EU

Agendapunt:

Stand van zaken erf- en schenkbelasting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 4 september 2018
Stand van zaken erf- en schenkbelasting - 31066-425
Reeds behandeld in het algemeen overleg Erf- en schenkbelasting d.d. 12
september 2018

Voorstel:

6.

Voorstel:

7.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken erf- en
schenkbelasting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 4 september 2018
Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken erf- en
schenkbelasting - 31066-426
Reeds behandeld in het algemeen overleg Erf- en schenkbelasting d.d. 12
september 2018

Voorstel:

8.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken bij de
schenk- en erfbelasting die zijn gesteld tijdens het debat over de
Voorjaarsnota 2018

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 12 juli 2018
Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken bij de schenk- en
erfbelasting die zijn gesteld tijdens het debat over de Voorjaarsnota 2018 31066-422
Reeds behandeld in het algemeen overleg Erf- en schenkbelasting d.d. 12
september 2018
Enkele fracties hebben deze antwoorden reeds betrokken bij hun inbreng voor
het schriftelijk overleg over de stand van zaken erf- en schenkbelasting op
donderdag 19 juli 2018.

Voorstel:
Noot:

9.

Agendapunt:

BNC-Fiches over onderwerpen Meerjarig Financieel Kader

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 juli 2018
Fiche: MFK- Verordeningen Pericles IV-programma - 22112-2625
Reeds geagendeerd voor een schriftelijk overleg over BNC-fiches over enkele

Voorstel:

2

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 juli 2018
Fiche: MFK - Verordening Instrument financiering douanecontroleapparatuur 22112-2675
Reeds geagendeerd voor een schriftelijk overleg over BNC-fiches over enkele
onderwerpen van MFK met inbrengtermijn 13 september te 14.00 uur
EU
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 juli 2018
Fiche: MFK - Verordening Fiscalis-programma - 22112-2668
Reeds geagendeerd voor een schriftelijk overleg over BNC-fiches over enkele
onderwerpen van MFK met inbrengtermijn 13 september te 14.00 uur
EU
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 juli 2018
Fiche: MFK - Verordening Douane-programma - 22112-2667
Reeds geagendeerd voor een schriftelijk overleg over BNC-fiches over enkele
onderwerpen van MFK met inbrengtermijn 13 september te 14.00 uur
EU
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 juli 2018
Fiche: MFK - Verordening Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
het fraudebestrijdingsprogramma van de EU - 22112-2631
Reeds geagendeerd voor een schriftelijk overleg over BNC-fiches over enkele
onderwerpen van MFK met inbrengtermijn 13 september te 14.00 uur.
J&V, EU

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 juli 2018
Fiche: MFK - Verordening tot instelling van een Europese stabilisatiefunctie
voor investeringen - 22112-2632
Reeds geagendeerd voor een schriftelijk overleg over BNC-fiches over enkele
onderwerpen van MFK met inbrengtermijn 13 september te 14.00 uur.
EU

Agendapunt:

BNC-fiches over een aantal andere onderwerpen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juli 2018
Fiche: Verordening duurzaamheidsoverwegingen bij investeringen en
advisering - 22112-2655
Reeds geagendeerd voor een schriftelijk overleg over BCN-fiches met
inbrengtermijn 26 september te 14.00 uur.
EU

Voorstel:

10.

onderwerpen van MFK met inbrengtermijn 13 september te 14.00 uur.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Voorstel:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juli 2018
Fiche: Wijziging betreffende de structuurrichtlijn van de accijns op alcohol en
alcoholhoudende dranken - 22112-2653
Reeds geagendeerd voor een schriftelijk overleg over BCN-fiches met
inbrengtermijn 26 september te 14.00 uur.
EU
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juli 2018
Fiche: Richtlijn betreffende een definitief btw-systeem - 22112-2652
Reeds geagendeerd voor een schriftelijk overleg over BCN-fiches met
inbrengtermijn 26 september te 14.00 uur.
EU
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Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Voorstel:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juli 2018
Fiche: Richtlijn betreffende facultatieve verleggingsregeling en het snelle
reactie mechanisme tegen btw-fraude - 22112-2651
Reeds geagendeerd voor een schriftelijk overleg over BCN-fiches met
inbrengtermijn 26 september te 14.00 uur.
EU
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juli 2018
Fiche: Wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 in verband met low-carbon
benchmarks en positive carbon impact benchmarks - 22112-2656
Reeds geagendeerd voor een schriftelijk overleg over BCN-fiches met
inbrengtermijn 26 september te 14.00 uur.
EU
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 juli 2018
Fiche: verordening raamwerk voor duurzame investeringen - 22112-2654
Reeds geagendeerd voor een schriftelijk overleg over BCN-fiches met
inbrengtermijn 26 september te 14.00 uur.
EU

(Voortgang) wet- en regelgeving
11.

Agendapunt:

Implementatiewetsvoorstel ‘Anti Tax Avoidance Directive’ (ATAD1)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 juli 2018
Implementatiewetsvoorstel ‘Anti Tax Avoidance Directive’ (ATAD1) - 25087219
Voor kennisgeving aannemen.
De staatssecretaris kondigt in deze brief aan dat het wetsvoorstel ter
implementatie van de ATAD1-richtlijn uiterlijk op Prinsjesdag wordt ingediend.
De staf van de commissie stelt nu reeds voor om voor de behandeling van dit
wetsvoorstel aan te sluiten bij het behandelschema voor het pakket
Belastingplan 2019.
• Dinsdag 18 september 2018: indiening (mogelijk eerder)
• Woensdag 10 oktober 2018: inbrengdatum voor het verslag
• Dinsdag 23 oktober 2018: nota naar aanleiding van verslag
• Dinsdag 13 en woensdag 14 november 2018: plenaire behandeling
• Donderdag 15 november 2018: stemmingen
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

12.

Agendapunt:

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

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 19 december 2017
Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen
Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen
gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en
winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194) - 34853-(R2096)
Het wetsvoorstel is op 5 juli 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
BuZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 24 augustus
2018
Nota van wijziging - 34853-(R2096)-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BuZa
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13.

Agendapunt:

Behandeling van de Miljoenennota 2019 c.a. en de begroting van het
ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX)

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 10 augustus 2018
Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de
ontwerpbegrotingen 2019 in de commissies - 2018Z14593
Begrotingsbehandeling volgens het gebruikelijke model: (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 30 september 2018. (2) Gezamenlijke
plenaire behandeling van de genoemde stukken tijdens de Algemene
Financiële Beschouwingen in de week van 2-4 oktober 2018. (3) Geen inzet
van andere instrumenten zoals begrotingsonderzoek, rapporteur,
begrotingsoverleg, wetgevingsoverleg, e.d.
• De commissie Financiën zet doorgaans geen andere instrumenten in voor
de behandeling van de begroting van het ministerie van Financiën en de
Nationale Schuld (IX), omdat hiervoor onvoldoende tijd beschikbaar is
voor de plenaire behandeling. Mocht de commissie een meer uitgebreide
begrotingsbehandeling wensen, dan wordt erop gewezen dat het
reglementair mogelijk is een wetgevingsoverleg te voeren ná de plenaire
behandeling, waarvoor eventueel ook rapporteurs kunnen worden
aangewezen.
• De commissiestaf en de Dienst Analyse en Onderzoek (DAO) stellen zoals
te doen gebruikelijk een stafnotitie op over de Miljoenennota c.a. De
stafnotitie wordt u uiterlijk vrijdag 21 september toegestuurd.
De Algemene Rekenkamer vragen om een technische briefing op woensdag 26
september 2018 van 14.30-15.30 uur.
De Algemene Rekenkamer is voornemens twee publicaties te doen op
woensdag 26 september 2018:
• De gebruikelijke brief met aandachtspunten bij de begroting van het
ministerie van Financiën en de Nationale Schuld.
• Een rapport inzake de toekenning van de extra middelen van het kabinet
Rutte-III. Deze middelen zijn destijds grotendeels gereserveerd op een
aanvullende post en worden toegekend na het opstellen van concrete en
evalueerbare bestedingsplannen. De Algemene Rekenkamer heeft
onderzocht hoe het ministerie van Financiën de extra middelen toekent.
Daarnaast heeft zij onderzocht of navolgbaar is op welke artikelen in de
begroting de middelen zijn verwerkt of in de begroting is onderbouwd
waar het voor is bedoeld en hoe de voortgang en de resultaten worden
gemeten.
De Algemene Rekenkamer biedt aan beide publicaties in een gecombineerde
technische briefing toe te lichten. De technische briefings van de Algemene
Rekenkamer zijn in beginsel besloten.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Voorstel:

Noot:

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

14.

Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Snels c.s. over beloningen van
bestuurders van systeemrelevante banken

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, B.A.W. Snels (GroenLinks) - 15 maart
2018
Voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van
Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel
toezicht in verband met aanscherping van de definitie van “vaste beloning” en
introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met
betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een
bestuurder van een systeemrelevante bank - 34906
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 4 oktober 2018 om

Voorstel:
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14.00 uur.

15.

Agendapunt:

Brief van de leden Nijboer en Alkaya inzake overname van de
verdediging van het initiatiefvoorstel

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 3
september 2018
Brief van de leden Nijboer en Alkaya inzake overname van de verdediging van
het initiatiefvoorstel - 34661-4
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

16.

Agendapunt:

Wijziging van de Faillissementswet met betrekking tot de rechten en
verplichtingen inzake deelname aan betalings- en
effectenafwikkelsystemen in derde-landen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 augustus 2018
Wijziging van de Faillissementswet met betrekking tot de rechten en
verplichtingen inzake deelname aan betalings- en effectenafwikkelsystemen in
derde-landen - 35005
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 4 oktober om 14.00
uur.
J&V

Agendapunt:

Wijziging van het belastingverdrag tussen Nederland en Oekraïne

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 4 september 2018
Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden
en Oekraïne tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van
het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en
naar het vermogen; ’s-Gravenhage, 12 maart 2018 - 2018Z15189
Voor kennisgeving aannemen.
De minister van Buitenlandse Zaken heeft het verdrag ter stilzwijgende
goedkeuring overlegd. De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke
goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens
één 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
4 oktober 2018.
BuZa

Voorstel:

17.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

18.

19.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het
nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de
uitvoering van het depositogarantiestelsel

Zaak:

Voorstel:

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 augustus 2018
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader
regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van
het depositogarantiestelsel - 35003
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 4 oktober 2018 om 14.00 uur.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 september 2018
Ontwerpbesluit Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 - 34870-15
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 27 september 2018 om 14.00 uur en de regering
verzoeken het ontwerpbesluit niet in te dienen bij de Raad van State tot de

Voorstel:
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Noot:

Volgcommissie(s):

20.

commissie het verslag heeft kunnen bespreken in haar procedurevergadering.
• Het betreft een voorhangprocedure. De voordracht aan de Raad van
State voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet
eerder worden gedaan dan op 6 oktober 2018.
• Dit ontwerpbesluit betreft de eerste algemene maatregel van bestuur die
wordt genoemen op basis van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019
(Kamerstukken 34870).
• Het ontwerpbesluit behelst onder meer de uitwerking van de herziene
begrotingsopzet en een herziening van de percentuele verdeling over
categorieën onder toezicht staande instellingen van de kosten voor het
doorlopende toezicht. De Kamer wordt met deze voorhangprocedure
betrokken bij de nadere uitwerking van de in de wet vastgelegde
systematiek voor de doorbereking van kosten als gevolg van het
amendement van het lid Van der Linde c.s. (Kamerstuk 34870, nr. 10).
SZW

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 - 2018Z15616
Voor kennisgeving aannemen.
Met de wijziging wordt het ongewenste gevolg weggenomen dat de regeling
leidt tot dubbele niet-belastingheffing. Tevens is 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:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
21.

Agendapunt:

Jaarrapportage 2017 van het Maatschappelijke Overleg
Betalingsverkeer (MOB)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 juli 2018
Jaarrapportage 2017 van het Maatschappelijke Overleg Betalingsverkeer
(MOB) - 27863-73
Aanhouden totdat de in de brief aangekondigde informatie over de rol en het
gebruik van contant geld in Nederland is ontvangen; tijdens de Regeling van
Werkzaamheden op 7 juni 2018 heeft het lid Van Rooijen daar om verzocht.
Aangehouden in de procedurevergadering van 5 juli 2018; in de brief is
aangekondigd dat de nadere informatie na de zomer aan de Kamer zal worden
gezonden.

Voorstel:

Noot:

22.

Agendapunt:

Uitstel op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 7 juni 2018, over het gebruik van
contant geld in de samenleving

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 juli 2018
Uitstel op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 7 juni 2018, over het gebruik van contant geld in de
samenleving - 27863-72
Voor kennisgeving aannemen.
Aangehouden in de procedurevergadering van 5 juli 2018

Voorstel:
Noot:
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23.

Agendapunt:

Verslag inzake beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid
van het functioneren van de Commissie eindtermen
accountantsopleiding (CEA) als zelfstandig bestuursorgaan

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 juli 2018
Verslag inzake beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het
functioneren van de Commissie eindtermen accountantsopleiding (CEA) als
zelfstandig bestuursorgaan - 25268-164
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

24.

Agendapunt:

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

Zaak:

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
Voor kennisgeving aannemen.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

25.

Agendapunt:

Reactie op het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake de
Wijzigingswet financiële markten 2018

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 augustus 2018
Advies Autoriteit Persoonsgegevens en reactie op het advies inzake wijziging
van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein
van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2018) - 34859-9
(Desgewenst) betrekken bij de plenaire behandeling van de Wijzigingswet
financiële markten 2018 (34895)
Het wetsvoorstel is op 5 juli 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.

Agendapunt:

Capaciteit DNB voor toezicht op trustkantoren

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 september 2018
Capaciteit DNB voor toezicht op trustkantoren - 34910-21
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

26.

Voorstel:

27.

Agendapunt:

Reactie op toezegging over elektronische verstrekking
verzekeringspolissen

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 juli 2018
Reactie op toezegging, gedaan tijdens het AO van 28 juni 2018, over
elektronische verstrekking verzekeringspolissen - 34775-IX-28
Voor kennisgeving aannemen.
VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):

28.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over motie van het lid Nijboer over
behouden van een gouden aandeel

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 juli 2018
Antwoorden op vragen commissie over de reactie op de motie van het lid
Nijboer over behouden van een gouden aandeel - 32013-196
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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29.

Agendapunt:

Stand van zaken RFS Holdings B.V.

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 juli 2018
Stand van zaken RFS Holdings B.V. - 31789-95
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

30.

31.

Agendapunt:

Derde voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM)

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 juli 2018
Derde voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële
Markten (AFM) - 31311-208
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg bankensector.

Agendapunt:

Evaluatie Wet Beloningsbeleid financiële ondernemingen

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 juli 2018
Evaluatie Wet Beloningsbeleid financiële ondernemingen - 33964-46
Ter bespreking.
De minister heeft in deze brief aangekondigd dat hij de Kamer eind 2018
nader zal informeren over zijn gesprekken met de financiële sector over het
bonusplafond, tegelijk met zijn bevindingen over maatregelen die hij
overweegt (zie het volgende agendapunt) met betrekking tot de vaste
beloningen

Voorstel:
Noot:

32.

Agendapunt:

Maatschappelijke consultatie beloningsmaatregelen financiële sector

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 juli 2018
Maatschappelijke consultatie beloningsmaatregelen financiële sector - 32013197
Voor kennisgeving aannemen.
De internetconsultatie over de maatregelen die de minister overweegt is
opengesteld op 17 juli 2018 en gesloten op 31 augustus 2018. Uiterlijk eind
2018 zal de minister de Kamer nader informeren.

Voorstel:
Noot:

33.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over prudentiële en beloningsregels
handelaren voor eigen rekening

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 juli 2018
Antwoorden op vragen commissie over prudentiële en beloningsregels
handelaren voor eigen rekening - 32545-83
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

34.

Agendapunt:

Uitspraak rechtszaak Staat vs. Deutsche Bank over de juridische
procedure om duidelijkheid te verkrijgen over de uitleg van het
International Swaps and Derivatives Association (ISDA) contract

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 25 juli 2018
Uitspraak rechtszaak Staat vs. Deutsche Bank over de juridische procedure
om duidelijkheid te verkrijgen over de uitleg van het International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) contract - 34775-IX-29
Voor kennisgeving aannemen.
De minister schrijft hoger beroep te hebben ingesteld en kondigt aan de
Kamer over de uitkomst daarvan te zullen informeren.

Voorstel:
Noot:
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35.

Agendapunt:

Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni
2018

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 24 augustus 2018
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2018 2018Z14892
Voor kennisgeving aannemen.
De volgende plenaire vergadering van de FATF wordt gehouden van 14 t/m 19
oktober 2018. De Kamer wordt over de uitkomsten daarvan wederom
geïnformeerd.

Voorstel:
Noot:

36.

Agendapunt:

Planningsbrief september-december 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 september 2018
Planningsbrief september-december 2018 - 34775-IX-31
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
De commissiestaf zal voor de volgende procedurevergadering een notitie
opstellen ten behoeve van bespreking van deze planningsbrief van het
ministerie van Financiën, waarin de in dit kalenderjaar nog in te dienen
wetsvoorstellen en andere stukken zijn vermeld.

Voorstel:
Noot:

37.

Agendapunt:

Toezeggingen gedaan in het plenaire debat op 4 september 2018 over
de implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 september 2018
Toezeggingen plenair debat d.d. 4 september 2018 over de implementatiewet
herziene richtlijn betaaldiensten (Kamerstuk 34813) - 34813-24
Desgewenst betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel op 11
september 2018.

Voorstel:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
van Financiën
38.

Agendapunt:

Evaluatie Wet uitwerking Autobrief II en parallelimport in relatie tot
de BPM

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 5 juli 2018
Evaluatie Wet uitwerking Autobrief II en parallelimport in relatie tot de BPM 32800-44
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 4 oktober 2018 te 14.00 uur.

Voorstel:

39.

Agendapunt:

Reactie op motie van het lid Aukje de Vries c.s. over de vrijstelling
voor het nultarief van zeeschepen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 5 juli 2018
Reactie op motie van het lid Aukje de Vries c.s. over de vrijstelling voor het
nultarief van zeeschepen - 34785-100
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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40.

Agendapunt:

Uitwerking van de motie van de leden Voortman en Van Brenk over
verrekenen huurtoeslag met de woningcorporatie en/of verhuurder

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 5 juli 2018
Uitwerking van de motie van de leden Voortman en Van Brenk over
verrekenen huurtoeslag met de woningcorporatie en/of verhuurder
(Kamerstuk 24515-401) - 27926-284
De commissie Binnenlandse Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.

Voorstel:

41.

Agendapunt:

Keuzemogelijkheid voor burgers inzake de wijze van ontvangst
berichten Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 5 juli 2018
Keuzemogelijkheid voor burgers inzake de wijze van ontvangst berichten
Belastingdienst - 31066-421
Voor kennisgeving aannemen.
De staatssecretaris kondigt in de brief aan de Wet elektronisch
berichtenverkeer Belastingdienst te willen wijzigen als onderdeel van het
Belastingplanpakket 2020.

Voorstel:
Noot:

42.

Agendapunt:

Onderzoek regeling van de belastingrente

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 5 juli 2018
Onderzoek regeling van de belastingrente - 34785-99
Desgewenst betrekken bij de behandeling van het Belastingplan 2019.
De staatssecretaris konidgt aan in het Belastingplan 2019 maatregelen op te
nemen om te voorkomen dat belastingrente in rekening wordt gebracht
ondanks dat belastingplichtigen tijdig en correct aan hun
verplichtingen hebben voldaan.

Voorstel:
Noot:

43.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op de
evaluatie van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 6 juli 2018
Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op de evaluatie van
de 30%-regeling voor ingekomen werknemers - 34785-101
Desgewenst betrekken bij de behandeling van het Belastingplan 2019.

Voorstel:

44.

Agendapunt:

Onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar gebruik van het
BSN in het btw-identificatienummer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 juli 2018
Onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar gebruik van het BSN in het
btw-identificatienummer - 32761-124
Agenderen voor een nog in te plannen algemeen overleg over de
Belastingdienst.
Ter bespreking.
De staf stelt voor ongeveer zes weken na ontvangst van de 22e
halfjaarsrapportage over de Belastingdienst een algemeen overleg over de
Belastingdienst te voeren. De 22e halfjaarsrapportage verschijnt in oktober of
november 2018. Ter bespreking is de vraag hoe de commissie wenst om te
gaan met de algemeen overleggen over de Belastingdienst en welke stukken
voor deze algemeen overleggen geagendeerd zouden moeten worden.

Voorstel:
Voorstel:
Noot:
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45.

Agendapunt:

Vertrouwelijke brief over fiscale rulings Inter Ikea Systems BV

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 juli 2018
Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over de opening van de formele
onderzoeksprocedure door de Europese Commissie in het dossier fiscale
rulings Inter Ikea Systems BV (Kamerstuk 25087-193) - 25087-218
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

46.

Agendapunt:

Reactie op brief van het Register Belastingadviseurs (RB) over
knelpunt bij oudedagsverplichting (ODV)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 juli 2018
Reactie op brief van het Register Belastingadviseurs (RB) over knelpunt bij
oudedagsverplichting (ODV) - 2018Z14066
Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

Voorstel:

47.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op het rapport ‘Tweede evaluatie Algemene wet
inkomensafhankelijke regelingen: 2009-2016’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 juli 2018
Kabinetsreactie op het rapport ‘Tweede evaluatie Algemene wet
inkomensafhankelijke regelingen: 2009-2016’ - 31580-7
Aanhouden tot na ontvangst van informatie over de inhoud van het onderzoek
over structurele verbeteringen in het stelsel van toeslagen.
De staatssecretaris kondigt in deze brief aan dat hij het voornemen heeft om
in de loop van het jaar een onderzoek te starten gezien zijn ambitie
structurele verbeteringen in het stelsel van toeslagen te bewerkstelligen. De
Kamer zal op een later moment worden geïnformeerd over de precieze inhoud
van het onderzoek en de wijze waarop het onderzoek wordt vormgegeven.
BiZa, VWS, SZW

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

48.

49.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie inzake de aanwijzing als massaal
bezwaar van bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing
in aanslagen inkomstenbelasting

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 juli 2018
Antwoorden op vragen commissie inzake de aanwijzing als massaal bezwaar
van bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing in aanslagen
inkomstenbelasting - 34245-3
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de regeling van de belastingrente

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 24 juli 2018
Reactie op verzoek commissie over de regeling van de belastingrente 2018Z14347
Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

Voorstel:
50.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de wijziging van een besluit
met betrekking tot schenkbelasting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 22 augustus 2018
Antwoorden op vragen commissie over de publicatie in de Staatscourant van
30 maart 2018 (Stcrt. 2018, nr. 18050) inzake de wijziging van het besluit
van 5 juli 2010 (Stcrt. 2010, nr. 10783) met betrekking tot schenkbelasting 31066-423
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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51.

Agendapunt:

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

Zaak:

Volgcommissie(s):

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
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering d.d. 26 september 2018.
De staf van de commissie is voornemens om een notitie te schrijven over deze
BIT-toets en de kabinetsreactie daarop en deze te agenderen voor de
procedurevergadering van 26 september 2018.
BiZa

Agendapunt:

Bereikbaarheid van de BelastingTelefoon

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 29 augustus 2018
Bereikbaarheid van de BelastingTelefoon - 31066-424
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
Noot:

52.

Voorstel:
Zaak:

53.

54.

Voorstel:

Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 20 juli 2018
Afschrift brief de Nationale ombudsman aan staatssecretaris van Financiën
m.b.t. slechte bereikbaarheid Belastingtelefoon - 2018Z14304
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Behandeling massaal bezwaar box 3

Zaak:
Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 29 augustus 2018
Behandeling massaal bezwaar box 3 - 34245-4
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Evaluatie Wet-Dezentjé

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 30 augustus 2018
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) 33772-3
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 4 oktober 2018 te 14.00 uur.
De staatssecretaris meldt dat hij de in de brief
genoemde oplossingsrichtingen ter advies heeft voorgelegd aan de Raad voor
de Rechtspraak. Hij is voornemens om daarna, met inachtneming van dit
advies, en mede afhankelijk van de reactie van de Kamer, deze
oplossingsrichtingen te consulteren op basis van een uitgewerkt wetsvoorstel.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 30 augustus 2018
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) 33772-4
Betrekken bij het schriftelijk overleg over de oplossingsrichtingen voor de
voornaamste knelpunten Wet-Dezentjé (33772-3).
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55.

Agendapunt:

Statistieken over inkomens- en vermogensongelijkheid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 6 september 2018
Statistieken over inkomens- en vermogensongelijkheid - 34775-IX-30
Voor kennisgeving aannemen.
Ter uitvoering van een tijdens het AO Belastingdienst van 14 december 2017
gedane toezegging aan het lid Nijboer geeft de staatssecretaris met deze brief
meer inzicht in de (totstandkoming van) inkomens- en vermogensstatistieken
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voorstel:
Noot:

56.

Agendapunt:

Reactie op Wob-verzoeken inzake (voorgenomen afschaffing)
dividendbelasting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 7 september 2018
Reactie op Wob-verzoeken inzake (voorgenomen afschaffing)
dividendbelasting - 34775-84
Voor kennisgeving aannemen.
In deze brief maakt de staatssecretaris van Financiën melding van het feit dat
op 7 september 2018 een aantal besluiten is genomen op bij de ministeries
van Financiën, van Economische Zaken en Klimaat en van Algemene Zaken op
verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob) over de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Het gaat
op acht besluiten van 7 september 2018. Deze besluiten zijn te vinden via
https://www.rijksoverheid.nl/documenten?trefwoord=Wob+besluit+dividendb
elastingperiode-van=06-09-2018periodetot=onderdeel=Alle+ministeriestype=Alle+documenten
EZK

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

57.

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 7
september 2018
Reactie op Wob-verzoeken inzake dividendbelasting - 34775-85
Voor kennisgeving aannemen.
Zie de noot bij de hierboven geagendeerde brief.
EZK

Agendapunt:

Termijnen voor het indienen en nader onderbouwen van
bezwaarschriften

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 7 september 2018
Termijn voor het (tijdig) indienen van een bezwaarschrift en termijn voor het
nader onderbouwen van een bezwaarschrift - 31066-427
Voor kennisgeving aannemen.
De staatssecretaris vermeldt in deze brief, met betrekking tot
bezwaarschriften tegen de btw-correctie voor het privé-gebruik van auto's, dat
de (algemene) wettelijke termijn voor het indienen van bezwaarschriften zes
weken bedraagt en dat hij het niet opportuun vindt de termijn voor het
indienen van een onderbouwing van dergelijke bezwaarschriften te verlengen.

Voorstel:
Noot:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
58.

Agendapunt:

Wettelijke experimenteerruimte

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 29 juni 2018
Wettelijke experimenteerruimte - 34775-VI-114
Ter informatie.

Voorstel:
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Rijksuitgaven
59.

Agendapunt:

Operatie Inzicht in Kwaliteit

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 6 juli 2018
Operatie ‘Inzicht in Kwaliteit’ - 31865-118
Ter bespreking.
De commissie heeft in het werkprogramma rijksuitgaven 2018-2021
besloten zich na ontvangst van de voorliggende brief te beraden op de
betrokkenheid van de Kamer bij de Operatie Inzicht in Kwaliteit (Kamerstuk
31597, nr. 14). De staf heeft ter ondersteuning van deze bespreking een
notitie opgesteld, die tevens bij dit agendapunt staat geagendeerd.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

60.

Agendapunt:
Noot:

61.

Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer
Voorstel: Het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer voeren op
dinsdag 20 november 2018 van 17.00-18.30 uur bij de Algemene
Rekenkamer.
Noot:
• De commissie Financiën voert uit hoofde van haar verantwoordelijkheid
voor de controle van de rijksuitgaven periodiek - doorgaans twee keer per
jaar - overleg met het College van de Algemene Rekenkamer.
• Het vorige overleg heeft plaatsgevonden op 18 april 2018 bij de Tweede
Kamer. Het overleg vindt afwisselend plaats bij de Tweede Kamer en de
Algemene Rekenkamer.
• De staf inventariseert mogelijke agendapunten onder de deelnemende
leden, waarna in overleg met de Algemene Rekenkamer de agenda wordt
vastgesteld.

Agendapunt:

Publicatie CBS-cijfers in het kader van de bronnenrevisie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 juli 2018
Publicatie CBS-cijfers in het kader van de bronnenrevisie - 21501-03-120
Voor kennisgeving aannemen.
• De minister van Financiën informeert de Kamer over gevolgen van de
vijfjaarlijkse revisie van nationale rekeningen door het CBS voor de
afdrachten aan de EU.
• Het bni voor de periode 2010-2017 is met gemiddeld 1% opwaarts
bijgesteld. De exacte budgettaire gevolgen worden begin 2019 duidelijk,
omdat deze mede afhankelijk zijn van de bijstellingen bij andere
lidstaten. De minister doet de Kamer in de ontwerpbegroting 2019 een
voorstel voor het te reserveren budget.
EU

Agendapunt:

Openbaarmaking rapporten Auditdienst Rijk (ADR)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 juli 2018
Overzicht titels uitgebrachte rapporten ADR 2017 - 32802-40
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
Noot:

62.

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 5 september 2018
Stafnotitie - Betrokkenheid van de Kamer bij de Operatie Inzicht in Kwaliteit 2018Z15324
Ter bespreking.

Voorstel:
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63.

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 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 3 juli 2018
Beleidsdoorlichting Kwaliteit Rijksdienst - 34120-12
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: BiZa
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering d.d. 13 september 2018
•Voorstel: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op
donderdag 4 oktober 2018 te 14:00 uur.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:
Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 4 juli 2018
Opzet beleidsdoorlichting artikel 2 SZW Bijstand, Participatiewet en
Toeslagenwet - 30982-39
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: SZW
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering d.d. 11 september 2018
• Voorstel: Ter bespreking.
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 3 september
2018
Opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting BZ begrotingsartikel 4:
Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden - 31271-30
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: BuZa
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering d.d. 6 september 2018
•Voorstel: Feitelijke vragenronde. Inbrengdatum vaststellen op donderdag 27
september 2018 om 12.00 uur.
Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 3 juli 2018
Eindrapport beleidsdoorlichting justitiële jeugdsancties - 33199-26
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: JenV
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering d.d. 12 september 2018
•Voorstel: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over
justitiële jeugd.
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 10 juli 2018
Kabinetsreactie beleidsdoorlichting Wajong - 30982-40
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: SZW
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering d.d. 11 september 2018
•Voorstel: Ter bespreking.
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 4 september 2018
Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 4 Rijksbegroting - 31511-27
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: OCW
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering d.d. 20 september 2018
•Voorstel: Aanhouden tot de volgende procedurevergaderingen de
commissiestaf verzoeken om tijdig voorafgaand aan die vergadering aan de
commissie een notitie toe te sturen over het plan van aanpak van de
beleidsdoorlichting.
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Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

64.

Agendapunt:

Noot:

65.

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 5 september 2018
Onderzoek Beleidsdoorlichting Artikel 23 (Beleidsartikel 23 meteorologie,
seismologie en aardobservatie) - 32861-34
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: IenW
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering d.d. nog niet bekend
•Voorstel:nog niet bekend
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 10 september 2018
Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 6 en 7 Rijksbegroting 31511-28
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: OCW
•Behandelgeschiedenis:procedurevergadering 20 september 2018
•Voorstel: nog niet bekend
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 10 september 2018
Opzet beleidsdoorlichting artikel 8 begroting SZW - 2018Z15690
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: SZW
•Behandelgeschiedenis:;procedurevergadering 25 september 2018
•Voorstel: nog niet bekend
Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 10 september
2018
Aankondiging beleidsdoorlichting Jeugdbescherming LBIO en Voogdijraad BES
2012 - 2018 - 2018Z15622
Ter informatie.
•Voortouwcommissie:JV
•Behandelgeschiedenis:procedurevergadering 26 september 2018
•Voorstel: nog niet bekend

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 nieuwe stukken ontvangen.

Agendapunt:

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

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 18 juli 2018
Aanbieding advies ERK m.b.t. voorstel van 2 mei 2018 voor een verordening
van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de
begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het
gebied van de rechtsstaat in de lidstaten - 2018Z14232
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: EU
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering d.d. 25 september 2018
•Voorstel: nog niet bekend
FIN

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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Zaak:

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

66.

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 10 juli 2018
Aanbieding briefingdocument 'The Commission’s proposal for the 2021-2027
multiannual financial framework' van ERK - 2018Z14003
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: EU
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering d.d. 25 seeptember 2018
•Voorstel: nog niet bekend
FIN

Agendapunt:

Overzicht titels uitgebrachte rapporten Auditdienst Rijk (ADR) eerste
halfjaar 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 september 2018
Overzicht titels uitgebrachte rapporten Auditdienst Rijk (ADR) eerste halfjaar
2018 - 32802-41
Desgewenst betrekken bij het gesprek met de Auditdienst Rijk (ADR) op
donderdag 13 september 2018 van 16.30-18.30 uur.

Voorstel:

Europa
67.

Agendapunt:
Voorstel:
Noot:

68.

Agendapunt:

Uitstel toezending fiches inzake taxonomie (COM (2018) 353),
verplichtingen en openbaarmakingseisen voor beleggers (COM (2018)
354) en low-carbon benchmarks (COM (2018) 355)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 juli 2018
Uitstel toezending fiches inzake taxonomie (COM (2018) 353), verplichtingen
en openbaarmakingseisen voor beleggers (COM (2018) 354) en low-carbon
benchmarks (COM (2018) 355) - 22112-2622
Voor kennisgeving aannemen.
Deze fiches heeft de Kamer inmiddels ontvangen.
EU

Agendapunt:

Toezeggingen algemeen overleg voltooiing Europese bankenunie

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 6 juli 2018
Toezeggingen algemeen overleg voltooiing Europese bankenunie - 21501-071537
Betrekken bij de verdere behandeling van het bankenpakket.

Voorstel:
Noot:

69.

Presentatie jaarverslag 2017 van de Europese Rekenkamer
Ter bespreking.
• De Europese Rekenkamer (ERK) presenteert op donderdag 4 oktober 2018
haar jaarverslag over 2017. In het jaarverslag gaat de ERK onder meer in
op de resultaten van de controles van het financieel beheer van de EU in
2017. De ERK biedt aan om in de persoon van het Nederlandse lid van de
Europese Rekenkamer, de heer Alex Brenninkmeijer, het jaarverslag in de
Kamer toe te lichten door middel van een openbare briefing.
• De Algemene Financiële Beschouwingen vinden plaats in de betreffende
week.
• De ERK zou desgevraagd voor dit gesprek kunnen uitwijken naar de
daarop volgende week. De publicatie wordt vanzelfsprekend niet
uitgesteld.
• Dit gesprek kan desgevraagd worden gecombineerd met een toelichting op
het speciaal verslag inzake de preventieve arm van het Stabiliteits- en
Groeipact (zie agendapunt 71).

Voorstel:
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Noot:

Volgcommissie(s):

70.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 20 juni 2018, over het besluit van
de Europese Centrale Bank om eind dit jaar te stoppen met het
opkoopprogramma

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 6 juli 2018
Reactie op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 20 juni 2018, over het besluit van de Europese
Centrale Bank om eind dit jaar te stoppen met het opkoopprogramma 21501-07-1536
Betrekken bij de voorbereiding van het (nog te plannen) werkbezoek van de
commissie aan de Europese financiële instellingen in Frankfurt dit najaar.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

71.

Agendapunt:

Speciaal verslag Europese Rekenkamer over het preventieve deel van
het stabiliteits- en groeipact

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 12 juli 2018
Aanbieding speciaal verslag 'Is de belangrijkste doelstelling van het
preventieve deel van het stabiliteits- en groeipact behaald?' van ERK 2018Z13998
Desgewenst betrekken bij het mogelijk te organiseren openbare gesprek met
de Europese Rekenkamer over het jaarverslag 2017 (zie agendapunt 67).
EZK

Agendapunt:

Reactie transparantie-initiatief Eurogroep

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 juli 2018
Reactie transparantie-initiatief Eurogroep - 21501-20-1355
De rapporteurs EU-informatievoorziening van de commissie Europese Zaken
vragen om deze brief te betrekken bij hun verdere werkzaamheden.
Het betreft een brief van de minister van Financiën in antwoord op een
verzoek van de commissie Europese Zaken. Die commissie heeft de leden
Omtzigt, Leijten en Van Rooijen aangewezen als rapporteurs EUinformatievoorziening. In die rol hebben zij op 19 februari 2018 namens de
Kamer een door 26 kamers van nationale parlementen mede-ondertekende
brief overhandigd aan Eurogroep-voorzitter Centeno met een pleidooi voor
meer transparantie.
EU

Voorstel:

72.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

73.

De Raad bereikte in mei 2018 een akkoord over een
onderhandelingsstandpunt over het bankenpakket (risicoreductie). Raad en EP
onderhandelen dit najaar samen verder over een eindtekst.
EU

Agendapunt:

Stand van zaken toezeggingen algemeen overleg Eurogroep/Ecofin
van 5 juli 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 juli 2018
Stand van zaken toezeggingen algemeen overleg Eurogroep/Ecofin van 5 juli
2018 - 21501-07-1538
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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74.

Agendapunt:

Informatieafspraken in het kader van EU-voorstellen herzien
prudentieel kader beleggingsondernemingen

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 juli 2018
Informatieafspraken in het kader van EU-voorstellen herzien prudentieel kader
beleggingsondernemingen - 22112-2660
Voor kennisgeving aannemen.
Het betreft een brief in het kader van de informatieafspraken bij het
parlementair behandelvoorbehoud over dit onderwerp. De minister informeert
de Kamer hiermee tussentijds over de stand van zaken naar aanleiding van
het overdragen van het EU-voorzitterschap van Bulgarije aan Oostenrijk.

Voorstel:
Noot:

75.

Agendapunt:

Raadscompromis Europese begroting 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 24 juli 2018
Raadscompromis Europese begroting 2019 - 21501-03-122
Agenderen bij de voorbereiding van de Begrotingsraad van 16 november
2018.
De Begrotingsraad wordt namens Nederland gewoonlijk bijgewoond door de
minister van Financiën. Tijdens de Begrotingsraad van 2019 stelt de Raad zijn
definitieve, na overleg met het EP tot stand gekomen, standpunt vast over de
EU-begroting van 2019.
In het verleden is voor de voorbereiding van de Begrotingsraad in de Kamer
niet altijd een apart AO ingepland. Mits het eindakkoord met het Europees
Parlement over de begroting tijdig gereed is, zou de voorbereiding van de
Begrotingsraad kunnen worden meegenomen bij het reguliere AO
Eurogroep/Ecofinraad op 1 november 2018 (dit is het AO over de Raad die
plaatsvindt op op 6 november).
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

76.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over voorstel Europese begroting
2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 24 juli 2018
Antwoorden op vragen commissie over voorstel Europese begroting 2019 21501-03-121
Agenderen bij de voorbereiding van de Begrotingsraad van 16 november
2018.
Zie bovenstaande punt.
EU

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

77.

Agendapunt:

Uitvoering motie van het lid Hijink over het bedrag dat Nederlandse
overheden kwijt zijn aan uitvoeringskosten van de EU-begroting

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 juli 2018
Uitvoering motie van het lid Hijink over het bedrag dat Nederlandse overheden
kwijt zijn aan uitvoeringskosten van de EU-begroting - 21501-20-1356
Betrekken bij de verdere behandeling van de onderhandelingen over het
nieuwe Meerjarig Financieel Kader (2021-2027).
EU

Agendapunt:

Publicatie IMF Artikel IV-rapport Eurozone 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 25 juli 2018
Publicatie IMF Artikel IV-rapport Eurozone 2018 - 26234-215
Betrekken bij de verdere behandeling van de hervorming van de EMU.
EU

Voorstel:

78.

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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79.

Agendapunt:

Lijst nieuwe EU-voorstellen week 27 (FIN), 2018

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 1 augustus 2018
Lijst nieuwe EU-voorstellen week 27 (FIN), 2018 - 2018Z14451
Zie behandelvoorstellen in de noot.
• COM(2018) 525 - Mededeling van de Commissie - Jaarrekening van de
Europese Commissie 2017
Voorstel: Ter informatie.
Noot: Het betreft het financieel jaarverslag van de Europese Commissie
(dus niet de andere EU-instellingen) over 2017. Eind september of begin
oktober publiceert de Europese Rekenkamer haar jaarverslag over de EUuitgaven. Op basis daarvan verleent het Europees Parlement al dan niet
kwijting aan de Europese Commissie, na een advies van de Raad.
• COM(2018 521) - Mededeling van de Commissie - Geconsolideerde
jaarrekening van de Europese Unie 2017
Voorstel: Ter informatie.
Noot: Het betreft de geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie
(alle EU-instellingen) over 2017. Eind september of begin oktober
publiceert de Europese Rekenkamer haar jaarverslag over de EU-uitgaven.
Op basis daarvan verleent het Europees Parlement al dan niet kwijting aan
de Europese Commissie, na een advies van de Raad.
• COM (2018) 497 - Verslag van de Europese Commissie over het gebruik
van de EU-garantie van het Europees Fonds voor strategische
investeringen (EFSI) en de werking van het garantiefonds van het
Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)
Voorstel: Ter informatie.
Noot: Het betreft een verslag waarover geen besluitvorming voorzien is.
Het verslag gaat over de inzet van de EU-garantie voor het Europees
Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI, het zogenaamde
“Junckerfonds”). In de beschreven periode is geen beroep gedaan op
garanties ten laste van de EU-begroting wegens wanbetaling. De EUgarantie is alleen gebruikt ter dekking van financieringskosten van de EIB.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

80.

Agendapunt:
Noot:

Verslag van de Europese Commissie over beperkingen op betalingen in
contanten
COM (2018) 483 - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND THE COUNCIL on restrictions on payments in cash
Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Dit voorstel uit de lijst met nieuwe EU-voorstellen van week 24, was in
de vorige procedurevergadering aangehouden, in samenhang met twee
eveneens aangehouden agendapunten over contant geld, die thans opnieuw
zijn geagendeerd in deze procedurevergadering.
Het betreft een onderzoek van de Europese Commissie naar het nut van het
opleggen van restricties op het betalen van grote bedragen in contant geld. Zij
concludeert dat restricties weinig nut hebben bij de bestrijding van
terrorismefinanciering, maar wel voor het bestrijden van witwassen.
Restricties op contante betalingen liggen echter moeilijk bij de publieke opinie.
Zij acht nader onderzoek daarom noodzakelijk en overweegt op dit moment
geen wetgevende maatregelen.
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81.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening over
sovereign bond-backed securities (SBBS)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 21 augustus 2018
Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening over sovereign
bond-backed securities (SBBS) - 34973-3
Voor kennisgeving aannemen.
De Kamer heeft bij dit voorstel een behandelvoorbehoud geplaatst
(Kamerstukdossier 34973). Dit heeft onder meer geresulteerd in de afspraak
dat het kabinet de Kamer tijdig zal informeren over belangrijke
besluitmomenten in de Europese onderhandelingen, zodat de Kamer zich daar
desgewenst nog over kan uitspreken. De EU-lidstaten hebben kritisch
gereageerd op het SBBS-voorstel, en het Oostenrijkse voorzitterschap heeft
ervan afgezien om dit het komend halfjaar te agenderen voor een
Raadswerkgroep. De onderhandelingen tussen de lidstaten liggen daarmee tot
nader order stil. Hoe het Europees Parlement het voorstel beoordeelt is nog
onbekend.

Voorstel:
Noot:

82.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Wijziging
verordening grensoverschrijdende betalingen en valutawisselkosten
(Kamerstuk 22112-2568)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 augustus 2018
Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Wijziging verordening
grensoverschrijdende betalingen en valutawisselkosten - 22112-2685
Desgewenst betrekken bij het AO Eurogroep/Ecofinraad van 27 september
2018.
Het onderhandelingsstandpunt van de Raad is op 27 juni 2018 vastgesteld
door de EU-ambassadeurs van de lidstaten. Nederland heeft daarbij (net
als Denemarken) een voorbehoud aangegeven omdat het voorstel nog niet
was behandeld door de Tweede Kamer. Zodra ook het Europees Parlement
eveneens zijn standpunt heeft bepaald zullen de onderhandelingen tussen de
Raad en het Europees Parlement van start gaan. Mogelijk zal de voortgang
hiervan weer geagendeerd worden tijdens de eerstvolgende Ecofinraad (2
oktober 2018).

Voorstel:
Noot:

83.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de wijziging van het
Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem
inzake de omschrijving en codering van goederen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 31 augustus
2018
Antwoorden op vragen commissie over de wijziging van het Internationaal
Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en
codering van goederen - 34927-(R2104)-2
Voor kennisgeving aannemen.
De bij de verdragswijzigingen horende goedkeuringsstukken zullen dit najaar
aan de Kamer worden aangeboden.
BuZa

Agendapunt:

Kapitaalverhoging Europese Investeringsbank

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 31 augustus 2018
Kapitaalverhoging Europese Investeringsbank - 21501-07-1541
Desgewenst betrokken bij het AO Eurogroep/Informele Ecofinraad op 6
september 2018.
EU

Voorstel:
Noot:

84.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

22

85.

Agendapunt:

Uitnodiging commissie ECON Europees Parlement voor
interparlementaire bijeenkomst over het Europees Semester, op
dinsdagmiddag 9 oktober 2018 te Brussel

Zaak:

Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 6 september 2018
Uitnodiging commissie ECON van Europees Parlement voor interparlementaire
vergadering over conceptrapport 'European semester for economic policy
coordination: implementation of 2018 priorities' d.d. 9 oktober 2018 2018Z15483
Ter bespreking.
De commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) van het Europees
Parlement nodigt de collega-commissies van de nationale parlementen uit tot
het bijwonen van haar commissievergadering ter voorbereiding van de nieuwe
cyclus van het Europees Semester (2019). In het bijzonder nodigt ze
parlementen uit om in te gaan op de landspecifieke aanbevelingen en op het
conceptrapport van het EP.
NB: De bijeenkomst vindt plaats op een Kamerdag (dinsdag 9 oktober) en
duurt slechts twee uur (14:30-16:30).
EU, EZK

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

86.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de ambtelijke instructies voor
de raadswerkgroep ten aanzien van het voorstel voor de Verordening
Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP-verordening) en de
verslagen van de ambtelijke werkgroepen op EU-niveau

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 september 2018
Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie om
de ambtelijke instructies voor de raadswerkgroep ten aanzien van het voorstel
voor de Verordening Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPPverordening) alsook de verslagen van de ambtelijke werkgroepen op EUniveau aan de Kamer toe te zenden - 22112-2687
Desgewenst betrokken bij het AO Eurogroep/Informele Ecofinraad op 6
september 2018.

Voorstel:

87.

Agendapunt:

Presidency Issues Notes ten behoeve van de informele Ecofinraad van
7 en 8 september 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 september 2018
Presidency Issues Notes ten behoeve van de informele Ecofinraad van 7 en 8
september 2018 - 21501-07-1543
Desgewenst betrokken bij het AO Eurogroep/Informele Ecofinraad op 6
september 2018.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

88.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Wijziging Richtlijn
2009/103 inzake aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen
(Kamerstuk 22112-2616)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 6 september 2018
Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Wijziging Richtlijn 2009/103
inzake aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen - 22112-2688
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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89.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening
Promotie mkb-groeimarkt (Kamerstuk 22112-2614)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 6 september 2018
Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Verordening Promotie mkbgroeimarkt - 22112-2689
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

90.

Agendapunt:

EU Informatievoorziening: toezegging mogelijkheid te onderzoeken
tot tussentijdse rapportages EU-wetgevingsdossier

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 juli 2018
EU Informatievoorziening: toezegging mogelijkheid te onderzoeken tot
tussentijdse rapportages EU-wetgevingsdossier - 22112-2661
Ter informatie.
Met deze brief komt de minister van Buitenlandse Zaken tegemoet aan de
wens om het onderhandelingsproces aangaande de Europese
wetgevingsdossiers na de BNC-fase beter te volgen. Toegezegd wordt dat
vanaf het derde kwartaal 2018 elk departement kwartaalrapportages zal gaan
sturen waarin de respectievelijke vakcommissie wordt geïnformeerd over de
stand van zaken in de onderhandelingen over de EU-wetgevingsdossiers op
dat gebied. Dit betreft met name de niet door de Kamer als prioritair
aangemerkte dossiers, omdat bij prioritaire dossiers vaak afzonderlijke
informatie-afspraken worden gemaakt tijdens een algemeen overleg
behandelvoorbehoud.
BuZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Overig

Geen agendapunten
Rondvraag
91.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Lodders (VVD) tot het samenstellen van een
werkgroep informatievoorziening Belastingdienst

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 11
september 2018
Voorstel van het lid Lodders (VVD) tot het samenstellen van een werkgroep
informatievoorziening Belastingdienst - 2018Z15738
Ter bespreking.
• Het lid Aukje de Vries (VVD) zal het voorstel toelichten.

Voorstel:
Noot:

92.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Nijboer (PvdA) tot het voeren van een hoorzitting
inzake de stand van zaken financiële sector

Zaak:

Overig - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 11 september 2018
Voorstel van het lid Nijboer (PvdA) tot het voeren van een hoorzitting inzake
de stand van zaken financiële sector - 2018Z15732
Ter bespreking.

Voorstel:
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Besloten
93.

Agendapunt:
Noot:

Afscheid van de EU-adviseur van de commissie voor Financiën
Per 1 oktober 2018 treedt Herman Beun uit dienst in verband met het
aanvaarden van een andere betrekking.

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2018A01538
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