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34 718 Voorstel voor een groene kaart inzake 
belastingheffing en financiële transparantie in 
de Europese Unie 

Nr. 1  BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 11 mei 2017 

In de procedurevergadering van 13 april 2017 heeft de vaste commissie 
voor Financiën het voorstel van het Portugese parlement besproken voor 
een groene kaart inzake belastingheffing en financiële transparantie in de 
EU. In haar brief doet het Portugese parlement het verzoek tot eventuele 
opmerkingen en suggesties voor wijziging van het voorstel voor een 
groene kaart, en het verzoek om het initiatief te ondersteunen1. 

De leden van de commissie Financiën zijn in de gelegenheid gesteld om 
wijzigingen op de concepttekst voor te stellen. Er zijn negen wijzigings-
voorstellen ingediend waarvan er drie de steun van een meerderheid van 
de commissie hebben gekregen2. De commissie Financiën heeft in haar 
procedurevergadering van 10 mei 2017 besloten om de volgende 
documenten nu als één geheel aan de Kamer ter besluitvorming voor te 
leggen: 
– de concepttekst van de groene kaart; en 
– de wijzigingsvoorstellen die in de commissie Financiën de steun van 

een meerderheid hebben gekregen. 

Indien de Kamer instemt met deze documenten zal de Voorzitter van het 
Portugese parlement hierover worden geïnformeerd. Daarbij zal worden 
vermeld dat er sprake is van een eerste, voorlopig besluit van de Tweede 
Kamer over het initiatief. Het Portugese parlement zal worden verzocht de 
tekst van de groene kaart zoals die zal worden toegestuurd aan de 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
2 Door de commissie Financiën gesteunde wijzigingsvoorstellen:

De concepttekst voor de groene kaart wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel 1, onder b, vervalt.
2. In onderdeel 2 vervalt «similarly taking into account the proposed amendment to that 

Directive, presented by the European Commission, [COM(2016)450 of July 2016».
3. Onderdeel 4 vervalt.
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Europese Commissie, opnieuw aan de Tweede Kamer voor te leggen 
opdat de Kamer alsdan kan besluiten om al dan niet met het initiatief tot 
het indienen van een groene kaart in te stemmen. 

De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,
Duisenberg 

De griffier van de vaste commissie voor Financiën,
Berck
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