Den Haag, 22 november 2018

Voortouwcommissie:
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Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering d.d. 7 november 2018
wordt vastgesteld.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 5 en 6 november 2018 te Brussel

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 november 2018
Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 5 en 6 november 2018 te Brussel 21501-07-1553
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep d.d. 15 november 2018
EU

Agendapunt:

Pakket Belastingplan 2019 en ATAD1

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 8 november 2018
Schriftelijke antwoorden op een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het
wetgevingsoverleg van 5 november 2018 over het pakket Belastingplan 2019 35026-29
Desgewenst betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Besluit:

4.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 12 november 2018
Schriftelijke antwoorden op vragen, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg op 9
november 2018, inzake het pakket Belastingplan 2019 en de Wet
implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking - 35026-38
Desgewenst betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 9 november 2018

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

5.

Aanvullende schriftelijke antwoorden op een deel van de vragen die zijn gesteld
tijdens het wetgevingsoverleg van 5 november 2018 over het wetsvoorstel Wet
implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking
(implementatiewetsvoorstel ATAD1) - 35030-16
Desgewenst betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 8 november 2018
Schriftelijke antwoorden op een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het
wetgevingsoverleg van 5 november 2018 over het wetsvoorstel Wet
implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking
(implementatiewetsvoorstel ATAD1) - 35030-14
Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 8 november 2018
Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 7 oktober 2018, over aanwezigheid van de minister van
Financiën bij de plenaire behandeling van het Belastingplan - 35026-28
Desgewenst betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 12 november 2018
Reactie op de motie van de leden Van der Staaij en Van Haersma Buma over
vrijstelling van assurantiebelasting voor de brede weersverzekering (Kamerstuk
35000-36) - 35026-30
Desgewenst betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 15 november 2018
Appreciatie van de ingediende amendementen en moties bij het pakket
Belastingplan 2019 en de Wet implementatie eerste EU-richtlijn
antibelastingontwijking - 35026-56
Desgewenst betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Eurogroep 19 november 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 14 november 2018
Geannoteerde agenda Eurogroep 19 november 2018 - 21501-07-1554
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep 15 november 2018.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

(Voortgang) wet- en regelgeving
6.

Agendapunt:

Pakket Belastingplan 2019

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 september 2018
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale
maatregelen 2019) - 35027
Ter informatie.

Besluit:
Zaak:
Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:
Besluit:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 8 november 2018
Tweede nota van wijziging - 35027-9
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 september 2018
Wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het
bedrijfsleven (Wet bedrijfsleven 2019) - 35028
Ter informatie.
Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 8 november 2018
Vierde nota van wijziging - 35028-26
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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7.

Agendapunt:

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

Zaak:

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
Aanmelden voor plenaire behandeling.
J&V

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

8.

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, W.B.
Hoekstra - 9 november 2018
Nota naar aanleiding van het verslag - 35005-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wet spoedreparatie fiscale eenheid

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 8 november 2018
Tweede nota van wijziging - 34959-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

9.

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 15 november 2018
Reactie op verzoek commissie over informatie inzake het wetsvoorstel Wet
spoedreparatie fiscale eenheid - 34959-9
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Verdrag tussen Nederland en Costa Rica over douanezaken

Zaak:

Volgcommissie(s):

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 november 2018
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica
inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; San José, 18 juni
2018 - 35082-(R2112)-1
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 6 december
2019 om 14.00 uur.
• De minister van Buitenlandse Zaken heeft het verdrag ter stilzwijgende
goedkeuring overlegd.
• De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de StatenGeneraal 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 14
december 2018.
• De stilzwijgende goedkeuring wordt niet doorbroken als de commissie
besluit tot bijvoorbeeld het voeren van een schriftelijk overleg of het stellen
van feitelijke vragen.
BuZa

Agendapunt:

Verdrag tussen Nederland en Belarus over douanezaken

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 november 2018
Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering
van de Republiek Belarus inzake samenwerking en wederzijdse administratieve

Besluit:
Noot:

10.

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 4 juni 2018
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de
dividendbelasting 1965 in verband met enkele spoedreparaties inzake de fiscale
eenheid (Wet spoedreparatie fiscale eenheid) - 34959
Het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling
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Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

11.

bijstand in douanezaken; Minsk, 12 juni 2018 - 35081-(R2111)-1
Voor kennisgeving aangenomen.
• De minister van Buitenlandse Zaken heeft het verdrag ter stilzwijgende
goedkeuring overlegd.
• De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de StatenGeneraal 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 14 december
2018.
• De stilzwijgende goedkeuring wordt niet doorbroken als de commissie
besluit tot bijvoorbeeld het voeren van een schriftelijk overleg of het stellen
van feitelijke vragen.
BuZa

Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële
ondernemingen Wft in verband met de vergoeding voor de voortijdige
aanpassing van de debetrentevoet bij hypothecaire kredieten

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 november 2018
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële
ondernemingen Wft in verband met de vergoeding voor de voortijdige
aanpassing van de debetrentevoet bij hypothecaire kredieten - 32545-85
Voor kennisgeving aangenomen.
• De voorhang van dit ontwerpbesluit (een algemene maatregel van
bestuur) is gebaseerd op artikel 4:25, derde lid, van de Wet op het
financieel toezicht (Wft). De voordracht voor de vast te stellen algemene
maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 5 december
2018.
• Aanbieders van hypothecair krediet mogen op grond van dit ontwerpbesluit
aan consumenten, die de overeenkomst inzake de debetrentevoet en
rentevastperiode bij een hypothecair krediet voorafgaand aan het
verstrijken van de looptijd van die overeenkomst beëindigen, geen
vergoeding vragen die hoger is dan het financiële nadeel dat de aanbieders
hierdoor lijden.

Besluit:
Noot:

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

Agendapunt:

Voorhang van het besluit inzake de aanwijzing organisaties van
openbaar belang

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 november 2018
Voorhang van het besluit inzake de aanwijzing organisaties van openbaar
belang - 33977-20
Agenderen voor het algemeen overleg Accountancy d.d. 18 december 2018..
• In deze brief bericht de minister de Kamer dat hij de voorhangtermijn voor
het ontwerpbesluit inzake de aanwijzing van organisaties van openbaar
belang verlengt tot 21 december 2018 en tot dat moment geen
onomkeerbare stappen zal nemen inzake het ontwerpbesluit.
• Tevens meldt de minister dat hij de Kamer in de komende weken nader zal
informeren over de accountancysector.
• Op 18 december 2018 vindt het algemeen overleg Accountancy plaats.

Besluit:
Noot:

13.

Agendapunt:

Verslag van de vergadering van het International Monetary and
Financial Committee (IMFC) en de G20 op 11 t/m 13 oktober 2018 in
Bali

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 14 november 2018
Verslag van de vergadering van het International Monetary and Financial
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Besluit:

14.

Agendapunt:

Verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 1
november

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 november 2018
Verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 1
november - 32545-86
Agenderen voor een -nog te plannen- algemeen overleg Financiële markten..
• In het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) spreken vertegenwoordigers van
DNB, de AFM en het Ministerie van Financiën ten minste twee keer per jaar
onder leiding van de president van DNB over ontwikkelingen op het gebied
van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel.
• In de vergadering van 1 november 2018 heeft het FSC gesproken over
actuele risico’s voor financiële stabiliteit, de Nederlandse woningmarkt,
Brexit en de leverage bij vermogensbeheerders.
• Aangekondigd is dat de eerstvolgende vergadering van het FSC in februari
2019 plaatsvindt. Dan zal het FSC (in ieder geval) verder spreken over
beleidsopties ten aanzien van de Nederlandse huizenmarkt.

Besluit:
Noot:

15.

Committee (IMFC) en de G20 op 11 t/m 13 oktober 2018 in Bali - 26234-220
Agenderen voor het algemeen overleg IMF d.d. 4 april 2019.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerp
Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 november 2018
Antwoorden op vragen commissie over het ontwerp Implementatiebesluit
herziene richtlijn betaaldiensten - 34813-27
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

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

Agendapunt:

Kabinetsreactie evaluatie vrijstelling pleegvergoedingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 8 november 2018
Kabinetsreactie evaluatie vrijstelling pleegvergoedingen - 34880-13
Voor kennisgeving aangenomen.
De staatssecretaris schrijft in de kabinetsreactie dat het structureel maken van
de vrijstelling van pleegvergoedingen is opgenomen in het reeds behandelde
wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2019 (35 027).

Besluit:
Noot:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
Geen agendapunten
Rijksuitgaven
17.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op het
interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) subsidies en over het
rapport inzake interdepartementale beleidsonderzoek ‘IBO Subsidies:
robuust en proportioneel’

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 november 2018
Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op het
interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) subsidies en over het rapport
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Besluit:

18.

Agendapunt:

Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en
reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere
Kamercommissie dan Financiën

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 13 november 2018
Beleidsdoorlichting OV en Spoor - 32861-41
Ter informatie.
Voortouwcommissie: IW
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 21 november 2018
•Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 19
december 2018.

Besluit:
Noot:

19.

inzake interdepartementale beleidsonderzoek ‘IBO Subsidies: robuust en
proportioneel’ - 35000-IX-9
De rapporteurs voor de operatie Inzicht in Kwaliteit (de leden Sneller en Snels)
verzoeken deze antwoorden te betrekken bij hun werkzaamheden.

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 - 14 november
2018
Aanbieding speciaal verslag "Animal welfare in the EU: closing the gap between
ambitious goals and practical implementation" van ERK - 2018Z21057
Ter informatie.
Voortouwcommissie: LNV
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 21 november 2018
•Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over dieren in de veehouderij.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Noot:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 8 november 2018
Aanbieding speciaal verslag "In de EU bestaan weliswaar uitgebreide
passagiersrechten, maar het kost reizigers nog steeds moeite deze te laten
gelden" van ERK - 2018Z20469
Ter informatie.
Voortouwcommissie: IW
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 21 november 2018
•Besluit: Reactie aan bewindspersonen vragen.
•Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Luchtvaart op 5
december 2018

Europa
20.

Agendapunt:

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2018

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 8 november 2018
Lijst nieuwe EU-voorstellen 2018, week 45-46 (FIN), 2018 - 2018Z20457
Behandelvoorstellen in de onderstaande noot volgen.
COM (2018) 666: Mededeling van de Commissie aan de Raad in
overeenstemming met artikel 395 van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad

Besluit:
Noot:

Behandelvoorstel: Het kabinet verzoeken bij brief een appreciatie te geven van de
handelwijze van Roemenië en de Kamer daarbij te informeren over eventueel door het
kabinet te zetten stappen.
Noot: De commissie deelt in onderhavig stuk mede dat het bezwaar maakt

tegen het Roemeense voorstel tot afwijking van titel XI. Het voorstel van
Roemenië omvat het mogen toepassen van een verplichting tot gesplitste
betaling als een alternatief systeem voor de inning van de btw.
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Bij gesplitste betaling wordt de betaling het btw-bedrag en de maatstaf van
heffing gesplitst. In dit geval betaalt de koper het bedrag van de maatstaf van
heffing aan de dienstverlener terwijl de btw over deze transactie niet
rechtstreeks aan de dienstverlener betaalt maar op een btw-rekening aan de
schatkist of een financiële instelling stort.
De Commissie is van mening dat het mechanisme van gesplitste betaling niet in
verhouding staat tot de nagestreefde doelen, namelijk het garanderen van de
juiste inning van de btw en het voorkomen van belastingontduiking en ze het
voorstel niet verenigbaar acht met artikel 56 VWEU betreffende vrije verkeer
van diensten. Roemenië heeft het verzoek tot aanpassing van de Commissie
niet gehonoreerd en heeft het betreffende mechanisme vanaf 1 januari 2018
toegepast.
COM (2018) 726: idem Kroatië
Behandelvoorstel: Ter informatie.
Noot: De Kroatische regering heeft bij brief van 17 september 2018 verzocht

om op basis van artikel 395 van de btw-richtlijn een maatregel te mogen
invoeren waarbij het recht op aftrek voor personenauto's tot een vast
percentage wordt beperkt. Na analyse acht Kroatië een beperking van 50 %
passend. De voorgestelde derogatie loopt vanaf 1 januari tot 31 december
2021, waarna wordt geëvalueerd of de beperking tot 50 % passend blijkt.
COM (2018) 727: idem Litouwen
Behandelvoorstel: Ter informatie.
Noot: Litouwen heeft verzocht de verleggingsregeling te mogen blijven

toepassen op leveringen van hout en leveringen van goederen en diensten door
een belastingplichtige die zich in een insolventie- of reorganisatieprocedure
onder gerechtelijk toezicht bevindt.
Een derogatie op grond waarvan de verleggingsregeling kan worden gebruikt,
wordt slechts bij uitzondering verleend. De betreffende derogatiemaatregel
werd oorspronkelijk verleend bij Beschikking 2006/388/EG van de Raad van 15
mei 2006 en is sindsdien vier maal verlengd. Rekening houdend met de
ongewijzigde juridische en feitelijke omstandigheden in Litouwen wordt
voorgesteld de derogatiemaatregel een laatste keer te verlengen tot 31
december 2021
COM (2018) 721: idem Letland
Behandelvoorstel: Ter informatie.
Noot: Krachtens Uitvoeringsbesluit 2013/191/EU1 van de Raad mocht Letland

het recht op aftrek van de voorbelasting van bepaalde personenauto's tot 80 %
beperken. Omdat dit percentage niet beantwoordde aan reële omstandigheden,
is de aftrek bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/24292 van de Raad beperkt tot
50%. Dit besluit vervalt op 31 december 2018 en Letland heeft een verzoek
ingediend om het voor een beperkte periode te mogen verlengen.
Gelet op het positieve effect van de maatregel op de administratieve lasten
voor belastingplichtigen en -autoriteiten wordt voorgesteld om de derogatie
opnieuw toe te kennen tot en met 31 december 2021.

Volgcommissie(s):

COM (2018) 713: Uitvoeringsbesluit van de Raad tot wijziging van een
Beschikking waarbij Polen wordt gemachtigd een maatregel toe te passen die
afwijkt van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel
van belasting over de toegevoegde waarde
Behandelvoorstel: Ter informatie.
Noot: Bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/20904 van de Raad is de
vrijstellingsdrempel voor de btw van belastingplichtigen met een jaaromzet van
niet meer dan €40.000 in de nationale munteenheid vastgesteld. Bij brief,
ingekomen bij de Commissie op 15 mei 2018, heeft Polen om verlenging van
het besluit verzocht.
Gezien de maatregel administratieve lasten kan verlichten zonder grote
gevolgen voor de totale btw-inkomsten, stelt de Commissie voor om de
derogatie opnieuw tot en met 31 december 2021 toe te kennen.
EU
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21.

22.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over fiches inzake de btw

Zaak:
Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 12 november 2018
Antwoorden op vragen commissie over fiches inzake de btw - 22112-2721
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Inzet voor de Ecofin-begrotingsraad van 16 november 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 november 2018
Inzet voor de Ecofin-begrotingsraad van 16 november 2018 - 21501-03-124
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 28 november
2018.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

23.

Agendapunt:

EU-stafnotitie - EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2019
Europese Commissie

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 16 november 2018
EU-stafnotitie - EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2019 Europese
Commissie - 2018Z21362
De commissie heeft besloten alle drie door de Europese Commissie
aangekondigde initiatieven die betrekking hebben op de commissie Financiën
prioritair te verklaren.

Besluit:

Overig
25.

Agendapunt:

Verzoek Initiatiefgroep ING CEO TIME TO GO tot aanbieding petitie
m.b.t. voorzitter van RvB ING d.d. 11 december 2018

Zaak:

Brief derden - Initiatiefgroep ING CEO TIME TO GO te - 19 november 2018
Verzoek Initiatiefgroep ING CEO TIME TO GO tot aanbieding petitie m.b.t.
voorzitter van RvB ING d.d. 11 december 2018 - 2018Z21594
Petitieaanbieding organiseren.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Besluit:
Besluit:

Aanbod Algemene Rekenkamer om een besloten technische briefing te
houden over een nog te publiceren onderzoek naar de gevolgen van de
Brexit.
De commissie heeft ingestemd met het aanbod voor een besloten technische
briefing op 12 december 2018. Het exacte tijdstip moet nog worden bepaald.
Onder de leden van de commissie en volgcommissies EUZA, EZK en LNV
belangstelling voor deelname inventariseren.

Rondvraag
Geen agendapunten
Besloten
24.

Agendapunt:
Noot:

Bevindingen uit het besloten overleg over het werkprogramma
rijksuitgaven in 2019
• In de procedurevergadering van 6 december 2018 kan besluitvorming
plaatsvinden over de door de commissie uit te voeren activiteiten in het
kader van het werkprogramma rijksuitgaven 2019. Daartoe wordt een
stafnotitie opgesteld.
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•

26.

Agendapunt:
Besluitt:

In de procedurevergadering van 21 november zijn de eerste bevindingen
uit het overleg dat enkele leden hebben gehouden mondeling toegelicht.
De leden Sneller en Leijten hebben zich bereid verklaard deel uit te maken
van een projectgroep ter voorbereiding van de in verband met
Verantwoordingsdag te organiseren activiteiten.

Videoconferentie met Finse parlementariërs
Naar aanleiding van de op 21 november 2018 gehouden besloten
videoconferentie met enkele Finse parlementariërs over de ontwikkeling van
de Economische en Monetaire Unie, in het bijzonder naar aanleiding van de
Italiaanse ontwerpbegroting, wordt de commissiestaf verzocht een notitie op
te stellen over de mogelijkheid dat de Kamer een conferentie organiseert voor
delegaties uit andere parlementen om over dit thema nader van gedachten te
wisselen.

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2018A02228
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