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Uitgelicht...

Werkbezoek leden commissie BDO aan Brussel

 11 juni 2018 - Op zondag 10 en maandag 11 juni 2018 hebben leden van de commissie voor
Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) een werkbezoek gebracht aan
het NAVO-hoofdkwartier en de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de NAVO en de
EU in Brussel.

De leden bezochten Brussel om meer inzicht te krijgen in de actuele ontwikkelingen binnen de Noord-
Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en in de diverse initiatieven op het gebied van defensie die
zijn gestart binnen de Europese Unie. In het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO, dat sinds begin dit
jaar in gebruik is, voerden de leden gesprekken met militaire en civiele medewerkers over onder
meer de aanstaande NAVO-top op 11 en 12 juli, waar alle regeringsleiders van de NAVO-lidstaten
bijeen zullen komen om te spreken over recente ontwikkelingen op veiligheidsgebied en de koers van
het bondgenootschap.

Bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie werd gesproken over de
defensie-initiatieven binnen de Europese Unie. Op het gebied van defensie en veiligheid heeft de
Europese Unie de laatste jaren diverse stappen gezet zoals het opzetten van een Europees
Defensiefonds (EDF) en het sluiten van een akkoord over de Permanente Gestructureerde
Samenwerking (PESCO). Deze samenwerking beoogt meer coördinatie aan te brengen binnen het
defensiebeleid van de verschillende Europese lidstaten. In dat kader werd ook gesproken over de
samenhang tussen de defensieactiviteiten die de NAVO en de EU ontplooien.

Commissie Financiën spreekt met staatssecretaris Snel over Europese belastingonderwerpen

 14 juni 2018 - Behoort Nederland in de EU tot de "coalition of the unwilling" als het gaat om de
aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking? Dat was een van de vragen die aan de orde
kwam tijdens het mondeling overleg dat de leden van de vaste commissie voor Financiën op 5 juni
2018 voerden met de staatssecretaris van Financiën over Europese fiscale onderwerpen. Op de
agenda stonden tevens de recente voorstellen van de Europese Commissie voor belastingheffing van
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de digitale economie (COM(2018)147 en COM(2018)148) en de Europese
vennootschapsbelastingvoorstellen voor een Common Corporate Tax Base (CCTB) en een Common
Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB).

In reactie op vragen van senator Sent (PvdA) of Nederland in de EU afdoende meewerkt bij het
aanpakken van belastingontwijking, verwees de staatssecretaris naar zijn recente brief over de
aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking, waarin de regering tien verschillende
maatregelen uiteenzet. Volgens de staatssecretaris is hier vanuit de Europese Commissie, de OESO
en het IMF juist positief op gereageerd. Ook senator Köhler (SP) stelde vragen over de stappen die
de regering neemt tegen belastingontwijking en belastingontduiking. Senator Van Rij (CDA) vroeg
zich in het verlengde hiervan af wanneer de Europese Commissie Nederland dan uit het
"beklaagdenbankje" zal zetten. De staatssecretaris benadrukte in zijn reactie dat de regering de
maatregelen niet neemt omdat de Europese Commissie dat wil, maar omdat de maatregelen
bijdragen aan het vestigingsklimaat van Nederland en effectieve werkgelegenheid.

Naar aanleiding van vragen van de leden van de fracties van onder meer het CDA, de VVD, de PvdA
en de OSF, gaf de staatssecretaris aan dat de koppeling tussen de Europese voorstellen voor
belastingheffing van de digitale economie en het CCCTB-voorstel voor hem een "soort no-go area"
zijn. Wel staat de regering positief tegenover de voorstellen van de Europese Commissie om digitale
bedrijven te belasten, hoewel het de voorkeur blijft houden om in OESO-verband afspraken hierover
te maken. "Maar stel dat dat nu toch helemaal misloopt, dan denken wij nog steeds dat het verstandig
is om ook in Europees verband te kijken hoe wij daarmee om willen gaan," aldus de staatssecretaris.

Het mondeling overleg is terug te zien via YouTube, een woordelijk verslag wordt op korte termijn
gepubliceerd.

lees meer
Zie ook dossier E160043 op de Europapoort
Zie ook dossier E160044 op de Europapoort
Zie ook Kamerstukdossier 34.941
zie eerder
Vervolg procedure EU-voorstellen pakket vennootschapsbelasting (nieuwsbrief EUpdate nr. 11 - 2016
- 2017)

Nieuws uit de Kamer

Zustercommissies voor Europese Zaken voeren gezamenlijk overleg

 22 mei 2018 - De commissies voor Europese Zaken van de Eerste en Tweede Kamer hebben op 22
mei 2018 een gezamenlijk overleg gevoerd over lopende dossiers. Een dergelijk overleg wordt elk
halfjaar gevoerd met het oog op het -waar mogelijk- afstemmen van eventueel gezamenlijke
activiteiten en het informeren over de parlementaire behandeling in lopende Europese dossiers die
beide commissies in behandeling hebben.

Aan de orde kwamen de actuele stand van zaken in de parlementaire behandeling van Brexit, het
Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027 en het EU-uitbreidingsbeleid ten aanzien van de
Westelijke Balkan. Verder is de staat van de rechtsstaat in Polen, Hongarije en Malta besproken en
zijn gezamenlijke activiteiten besproken in het kader van het initiatief voor meer transparantie in het
Europees besluitvormingsproces dat door beide Kamers wordt gesteund en in het kader van de Task
Force Timmermans.

BDO-leden stellen vragen over voorstellen buitenlandse directe investeringen

 22 mei 2018 - Op 22 mei 2018 heeft de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en
Ontwikkelingssamenwerking (BDO) een brief gestuurd aan de minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking met vragen over twee Europese voorstellen inzake buitenlandse
investeringen in de EU.

De voorstellen, die op 13 september 2017 door de Europese Commissie werden gepresenteerd,
betreffen een mededeling met de titel 'Buitenlandse directe investeringen verwelkomen, maar vitale
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belangen beschermen' en een verordening inzake 'het ontwikkelen van een raamwerk om
buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie te screenen'.

De fracties van D66, SP en PvdA stellen vragen aan de regering. De fractie van D66 gaat - met
instemming van de fractie van het CDA -in op onder meer de precieze effecten van de screening op
het investeringsproces en het kapitaalverkeer. De fractie van de SP besteedt aandacht aan de
spanning tussen enerzijds de uitsluitende competentie van de Commissie met betrekking tot directe
buitenlandse investeringen en anderzijds de nationale bevoegdheid ten aanzien van nationale
veiligheid en openbare orde, terwijl de PvdA-fractie meer onderbouwing van de regering vraagt ten
aanzien van de beoordeling van het voorstel.

lees meer
E170031

Commissies EUZA en FIN spreken met Brenninkmeijer van de Europese Rekenkamer

 5 juni 2018 - De commissies voor Europese Zaken (EUZA) en voor Financiën (FIN) gingen op 5 juni
2018 in gesprek met de heer Alex Brenninkmeijer, het Nederlands lid van de Europese Rekenkamer.
Het gesprek had als doel de Kamerleden te informeren over lopende actuele onderwerpen. 

Aan de orde kwamen de audit-gap op Europees niveau bij het bankentoezicht, de Europese
begroting, nationale verantwoording over uitgaven van Europese gelden, het toezicht op EU-
agentschappen en de begrotingsdiscipline van lidstaten in de nasleep van de crisis.

Commissie I&A/JBZ vraagt door over voortgang Europese Migratieagenda

 12 juni 2018 - De mededeling over de uitvoering van de Europese migratieagenda, gepubliceerd door
de Europese Commissie op 27 september 2017, heeft al tot meerdere schriftelijke vragenrondes
geleid in de commissie I&A/JBZ.

Op 16 april 2018 stelden de leden Van Hattem (PVV) en Strik (GroenLinks) in een derde ronde
nadere vragen aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De staatssecretaris beantwoordde
op 1 juni 2018 deze vragen (zie verslag schriftelijk overleg: 34215, AE). In zijn antwoord ging de
staatssecretaris onder andere in op vragen over hervestiging, de situatie in Libië en de samenwerking
met de Libische autoriteiten, en het veilige derde landen-concept. 
Op 12 juni 2018 werd dit antwoord van de staatssecretaris voor kennisgeving aangenomen. Wel
besloot de commissie om eind juni vragen te stellen over het door de Europese Commissie
gepubliceerde voortgangsverslag van de uitvoering van de Europese Migratieagenda.

lees meer
Dossier E170030 op de Europapoort
Kamerstukdossier met documenten inzake Europese Migratieagenda
zie eerder
GroenLinks-fractie stelt nadere vragen over uitvoering Europese migratieagenda (nieuwsbrief
EUpdate nr. 6 - 2017 - 2018) Vragen over de uitvoering van de Europese migratieagenda
(nieuwsbrief EUpdate nr. 2 - 2017 - 2018)

Nieuws uit Europa

Speech Rutte in Europees Parlement

 13 juni 2018 - Op woensdagochtend 13 juni sprak minister-president Rutte zijn visie op de EU uit
tegenover de Europese parlementsleden. Alle staatshoofden en premiers van de EU zijn uitgenodigd
om tijdens de plenaire vergadering met het Europees Parlement te debatteren over de toekomst van
Europa. Rutte was de zevende regeringsleider om dat te doen. In april en mei gingen de Franse
president Macron, de Belgische premier Michel en de Luxemburgse premier Bettel hem voor en de
komende maanden staat de komst van zeven regeringsleiders, waaronder de Duitse bondskanselier
Angela Merkel, gepland.
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In de speech van de premier stond de eenheid van de EU centraal. Voor het vaststellen van de
toekomst moet er, nu meer dan ooit, een verenigd front worden gevormd, aldus de minister-president.
Hij pleitte voor een eenheid die zorgt voor kracht, stabiliteit en veiligheid. Hij vertelde dat de Brexit
hier een gat in slaat, maar dat het positief is dat de 27 lidstaten die overblijven bewust worden van
het belang van eenheid en samenwerken.

In het vervolg van zijn speech betoogde minister-president Rutte dat een sterk en verenigd Europa
niet altijd meer Europa betekent. Hij stelde voor om te werken naar een meer perfecte Unie: de Unie
moet minder beloven en meer presteren. De premier ziet het liefst dat de EU zich richt op kerntaken.
Deze kerntaken bestaan onder meer uit de interne markt, internationaal handelsbeleid, de euro,
migratiebeleid, controle van de buitengrenzen, veiligheid en klimaatbeleid. Met betrekking tot deze
laatste kerntaak, ging de minister-president in op de verhoging van de klimaatdoelstellingen die in
Parijs zijn gemaakt, zoals in het regeerakkoord beschreven.

Ondanks dat hij soms kritische vragen kreeg, over onder andere Nederland als belastingparadijs,
migratie, Schengentoetreding door Roemenië en Bulgarije en het MFK, werd de speech van premier
Rutte goed ontvangen.

Het debat met minister-president Rutte is hier terug te zien.

Hier kan worden nagelezen wat de staatshoofden en premiers tot dusver hebben gezegd.

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 14 juni 2018 - De Eerste Kamer maakt voor haar Europese werkzaamheden wekelijks een overzicht
van recent gepresenteerde Europese voorstellen. Dit overzicht bevat links naar de meest recente
overzichten, verdeeld naar directoraat-generaal én naar de commissie in de Eerste Kamer die erover
gaat.

De betreffende commissie besluit of een Europees voorstel nader wordt bestudeerd. Besluit een
commissie een Europees voorstel inhoudelijk te behandelen, dan wordt op de Europapoort - de
Europese website van de Eerste Kamer - een apart dossier aangemaakt.

Heeft u als lezer van deze EUpdate commentaar op een Europees voorstel? 
Maak dan gebruik van het contactformulier op de commissiepagina's van de Europapoort.

lees meer
Week 22
Week 23
Week 24

Colofon

Via deze link kunt u zich vrijblijvend aanmelden als lezer van EUpdate.

Deze nieuwsbrief biedt actuele informatie in het kader van de parlementaire controle van de Eerste
Kamer op het Europese beleids- en wetgevingsproces. Tevens geeft deze nieuwsbrief voor
belangstellenden inzicht in de wijze waarop de Eerste Kamer haar controlerende taken uitvoert en
informatie over de voortgang op actuele beleidsterreinen.

Via elektronische links biedt de nieuwsbrief direct toegang tot openbare documenten en dossiers.

De EUpdate verschijnt driewekelijks.

De nieuwsbrief wordt samengesteld door de ambtelijke staf van de Eerste Kamer.

Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. 
Vragen en suggesties over de inhoud kunt u mailen aan de redactie.

https://www.government.nl/government/members-of-cabinet/mark-rutte/documents/speeches/2018/06/13/speech-by-mark-rutte-prime-minister-of-the-netherlands-european-parliament-strasbourg
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debate-details.html?date=20180613&detailBy=date
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)623538
https://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20180613/overzicht_gepresenteerde_europese/f=/vkp6mhm12on1.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20180613/overzicht_gepresenteerde_europese_2/f=/vkp6mil7fobk.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20180614/overzicht_gepresenteerde_europese/f=/vkp7gstslgx3.pdf
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven
mailto:europapoort@eerstekamer.nl



