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BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 1 december 2016
Hierbij meld ik u dat de vaste commissie voor Financiën heeft geadviseerd
het parlementair behandelvoorbehoud, zoals vastgelegd bij de
EU-voorstellen:
– COM (2016) 683: Voorstel voor een richtlijn betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting
– COM (2016) 685: Voorstel voor een richtlijn betreffende een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting
– COM (2016) 686: Voorstel voor een richtlijn betreffende mechanismen
ter beslechting van geschillen over dubbele belasting in de Europese
Unie
– COM (2016) 687: Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van richtlijn
2016/1164 wat betreft hybride mismatches met derde landen met de
hierna volgende afspraken formeel te beëindigen.
Ten aanzien van de voorstellen COM (2016) 683 en COM (2016) 685 zijn de
volgende afspraken gemaakt:
1.
2.
3.

4.

5.
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De Kamer ten minste ieder kwartaal, d.m.v. een afzonderlijke brief, te
informeren over de voortgang van de onderhandelingen in de Raad;
De Kamer tijdig te informeren zodra een akkoord aanstaande is, zodat
uw Kamer zich hierover een oordeel kan vormen;
De Kamer tijdig te informeren wanneer in de onderhandelingen moet
worden afgeweken van het kabinetsstandpunt zoals weergegeven in
het BNC-fiche en/of nadien vastgelegd met de Kamer (bijvoorbeeld in
toezeggingen en/of moties);
De Kamer periodiek te informeren wanneer er substantiële nieuwe
elementen aan de oorspronkelijke voorstellen lijken te worden
toegevoegd tijdens de EU-onderhandelingen;
De Kamer periodiek te informeren (wel de Kamer in staat stellende de
inzet nog te bespreken voordat de onderhandelingen in een
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beslissende of afrondende fase zijn) over opties die voorliggen ter
besluitvorming in de Raad en onderliggende overlegfora die
gevolgen hebben voor belangrijke elementen van de voorgestelde
richtlijnen en/of de Nederlandse inzet;
Op dit dossier geen beslissend standpunt in te nemen en/of onomkeerbare stappen te zetten in de Raad zonder consultatie van de
Kamer;
Zodra de onderhandelingen in de Raad zijn afgerond een appreciatie
naar de Kamer te sturen van het uiteindelijk behaalde resultaat in
relatie tot de oorspronkelijke Nederlandse onderhandelingsinzet.

Ten aanzien van het voorstel COM (2016) 686 is afgesproken dat de Kamer
in zijn algemeenheid op de hoogte zal worden gehouden.
Ten aanzien van het voorstel COM (2016) 687 is overeengekomen dat het
ATAD 2-voorstel voor politiek akkoord is geagendeerd voor de Ecofinraad
van dinsdag 6 december 2016. Middels het algemeen overleg op
1 december 2016 is de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij
dit voorstel.
De vastgestelde afspraken zijn in bijgaande conceptbrief aan het kabinet
vastgelegd1.
Namens de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u dit advies
en de bijgaande conceptbrief ter besluitvorming aan de Tweede Kamer
voor te leggen.
De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken,
Azmani
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