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Nieuws uit de Kamer

Vragen aan Dijsselbloem over EU-maatregelen tegen belastingontwijking

 8 april 2016 - Fractieleden van de VVD, de CDA en de PvdA hebben schriftelijke vragen gesteld aan
de minister van Financiën over de ontwerprichtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van
belastingontwijkingspraktijken en de ontwerprichtlijn m.b.t. verplichte automatische uitwisseling van
inlichtingen op belastinggebied. Deze richtlijnen maken onderdeel uit van wat ook wel ATAP genoemd
wordt (Anti Tax Avoidance Package). De tweede richtlijn legt onder meer enkele uitkomsten van het
OESO/G20-project 'Base Erosion and Profit Shifting' vast in bindende Europese wetgeving. De leden
van de PvdA-fractie vragen onder andere naar het standpunt van de regering over een zwarte lijst
met belastingparadijzen. De CDA-fractie vraagt om een actueel overzicht over de positie van de
andere lidstaten over deze voorstellen, mede gelet op mogelijke subsidiariteitsbezwaren. De VVD-
fractieleden vragen naar de voortrekkersrol die Nederland vervult bij de bestrijding van internationale
belastingontwijking. Ook de verhouding tussen de betaalde belasting door bedrijven tegenover
huishoudens is aan de orde gesteld.

lees meer
Dossier E160004 op de Europapoort
Dossier E160005 op de Europapoort

Europese aanpak vluchtelingencrisis

 13 april 2016 - De commissie I&A/JBZ is op 13 april 2016 opnieuw in schriftelijk overleg getreden met
de regering over de Europese aanpak van de vluchtelingencrisis. De vragen waren afkomstig van de
leden van de fractie van GroenLinks en betroffen enerzijds de situatie in Turkije en in Griekenland en
anderzijds de op 6 april 2016 verschenen Commissiemededeling: Naar een hervorming van het
Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS) en een verbetering van de legale mogelijkheden
om naar Europa te komen, COM(2016)197. 
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Onder andere zijn vragen gesteld over de wijze waarop Turkije vluchtelingen behandelt, over de
uitvoering van het hervestigsprogramma met Turkije en over de Griekse asielprocedures. Daarnaast
wordt de regering gevraagd een appreciatie te geven van de nieuw
verschenen Commissiemededeling, met name voor wat betreft het voorstel voor verdere differentiatie
van het statussysteem en de rechten die daaraan zijn verbonden en voor wat betreft het voorstel voor
een structureel Europees hervestigingssysteem.

lees meer
Dossier E150010 op de Europapoort

Schriftelijke vragen over de uitkomsten van de klimaatconferentie in Parijs

 19 april 2016 - De staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu heeft de Kamer op 24 maart jl. een
brief gestuurd over de klimaatconferentie in Parijs (COP21). Het betreft een appreciatie van het
klimaatakkoord en de vervolgstappen die nodig zijn om de afspraken die gemaakt zijn, na te komen. 

De fractieleden van D66, PVV, SP en GroenLinks hebben naar aanleiding van de brief vragen
gesteld. Onder meer is door de D66-fractie gevraagd naar de beleidsinspanningen op het gebied van
voedselzekerheid. De PVV-fractie is geïnteresseerd in de effecten van de maatregelen die genomen
worden om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Zij stelt daar enkele kritische vragen over.
Door de SP-fractie wordt onder andere gevraagd naar voorstellen om de uitstoot van CO2 in
bepaalde sectoren terug te dringen: de landbouwsector, de scheepvaart en de industrie. Ten
slotte haalt de GroenLinks-fractie onder meer het EU-klimaatbeleid aan. Zij is van mening dat dit
beleid aangescherpt moet worden en vraagt de staatssecretaris of zij bereid is zich hier voor in te
zetten.   

Er is aan de staatssecretaris verzocht om de vragen uiterlijk 13 mei 2016 te beantwoorden. 

Schriftelijke vragen over het Europees Semester 2016

 21 april 2016 - Voordat de commissies Financiën, Economische Zaken en Europese Zaken op 26
april een mondeling overleg houden met de ministers van Financiën en Economische zaken over het
Stabiliteitsprogramma 2016 en het Nationaal Hervormingsprogramma 2016, hebben zij schriftelijke
vragen gesteld. Deze twee programma's worden jaarlijks - enkele weken voor inzending bij de
Europese Commissie - door het kabinet gepubliceerd en maken deel uit van de cyclus van het
Europees Semester. Het Stabiliteitsprogramma bevat het geplande begrotingsbeleid voor het
volgende jaar. In het Nationaal Hervormingsprogramma licht het kabinet toe op welke wijze invulling
is gegeven aan de landenspecifieke aanbevelingen van de Europese Commissie die in het
voorgaande jaar zijn vastgesteld.

De fracties van de SP en de ChristenUnie stelden vragen over de maatregelen die de overheid neemt
om armoede terug te dringen. De PVV-fractie stelde onder andere vragen over de werkgelegenheid
in Nederland en het effect van de migrantenstroom op de groei van de Nederlandse economie.
Daarnaast zijn vragen gesteld over het pensioenstelsel, hernieuwbare energie en de private
schuldenlast.

lees meer
Themapagina Europees Semester 2016

TAXE II interparlementaire bijeenkomst in het Europees Parlement

 28 april 2016 - Op 18 april jl. vond in het Europees Parlement in Brussel een TAXE II
interparlementaire bijeenkomst plaats. De bijeenkomst had als onderwerp de Anti-Tax Avoidance
Package (ATAP) en andere EU en internationale ontwikkelingen: controle door nationale
parlementen. Vanuit de Eerste Kamer werd de bijeenkomst bezocht door de heer Van Rij (CDA) en
de heer Van Rooijen (50PLUS). Er werd onder meer gesproken over de ontwerprichtlijn tot
vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken en de ontwerprichtlijn m.b.t.
verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied, waarover de Eerste Kamer
onlangs schriftelijke vragen heeft gesteld. Deze voorstellen zullen op 25 mei 2016 in de ECOFIN-
Raad besproken worden. In het kader van deze voorstellen kwam ook de voortgang van de
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implementatie van het OESO/G20-project  'Base Erosion and Profit Shifting' (BEPS) in niet EU-
landen aan bod. Hierover zal in mei gesproken worden in Parijs met ongeveer 80 landen. Ook werd
er alvast vooruit gekeken naar de verdere uitwerking van de commissiemededeling: een eerlijk en
doeltreffend vennootschapsbelastingstelsel (CCCTB), welke in juni 2015 gepubliceerd is door de
Europese Commissie.

lees meer
Dossier E150012 op de Europapoort
Dossier E160004 op de Europapoort
Dossier E160005 op de Europapoort
zie eerder
Vragen aan Dijsselbloem over EU-maatregelen tegen belastingontwijking (nieuwsbrief EUpdate nr. 10
- 2015 - 2016)

Nieuws van de PV Staten-Generaal Brussel

Europees Parlement stemt in met PNR richtlijn als middel tegen terrorisme

 14 april 2016 - Aan de agenda van de Straatsburgweek van het Europees Parlement was goed te
zien dat de actualiteit het thema van de debatten bepaalt en druk uitoefent op de besluitvorming. Dit
geldt ook voor de nieuwe richtlijn voor gebruik van passagiersgegevens tegen terrorisme en zware
criminaliteit (PNR). Het EP gaf op donderdag 14 april na jarenlange onderhandelingen groen licht
voor deze richtlijn, samen met de richtlijn over dataprotectie.

Luchtvaartmaatschappijen moeten nu de gegevens van hun passagiers op vluchten van- en naar
niet-EU-landen delen met de EU-lidstaten. Lidstaten kunnen dit zelf eventueel uitbreiden naar
uitwisseling tussen EU-lidstaten onderling. "We hebben een belangrijk nieuw instrument in de strijd
tegen terroristen en mensensmokkelaars goedgekeurd" zei rapporteur Timothy Kirkhope (ECR, UK).

Het instemmen van het EP gebeurde niet zonder slag of stoot. Meerdere Europarlementariërs gaven
aan nog de nodige problemen te zien, of zijn niet tevreden. Axel Voss (EVP): "De richtlijn heeft zich
de goede kant op ontwikkeld. Maar ik ben ook kritisch: de richtlijn is op veel punten ingewikkeld en
vaag, wat leidt tot rechtsonzekerheid. Door uitzonderingsclausules zullen problemen blijven bestaan."
Sophie in 't Veld (ALDE, D66) stemde tegen: "wij wilden een verordening die onmiddellijk in werking
zou treden, met verplichte uitwisseling en gerichte verzameling van gegevens. Wij wilden één
systeem, niet 28 systemen."

Formeel moet de JBZ-Raad van Europa nog instemmen met het voorstel. Vanaf dat moment hebben
lidstaten twee jaar de tijd om de wet te implementeren. Twee jaar na de omzetting in nationale
wetgeving zal de Europese Commissie een herziening van de PNR richtlijn uitvoeren, met bijzondere
aandacht voor naleving van de bescherming en proportionaliteit van het verzamelen en verwerken
van persoonsgegevens.

lees meer
Dossier E110005 op de Europapoort
Volledig overzicht website van het Europees Parlement

Nederlands EU-voorzitterschap 2016

Terugblik themaconferentie energie, innovatie en circulaire economie

 4 april 2016 - Op 3 en 4 april jl. vond de vierde conferentie plaats die de Staten-Generaal in het kader
van de parlementaire dimensie van het EU-Voorzitterschap organiseerde. Meer dan vijftig
parlementariërs uit vele EU-lidstaten en enige andere landen lieten zich op 4 april door verschillende
deskundigen informeren en gingen met hen in gesprek over energie, innovatie en circulaire
economie. De focus hierbij lag op de vraag: hoe kan op kosteneffectieve wijze een versnelde transitie
worden gemaakt naar een competitieve, schone en veilige energietoekomst? Het ochtendgedeelte
bestond uit een plenaire bijeenkomst waar eurocommissarissen Šefčovič en Vella en minister Kamp
van Economische Zaken aan deelnamen. Ook werd er een panel debate gehouden. In de middag
gingen de parlementariërs uiteen in vier groepen. In verschillende deelsessies konden zij meepraten
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en ervaringen uitwisselen over energie-infrastructuur en leveringszekerheid, energy saving cities,
duurzame energiebronnen, en circulaire economie.

Aan de vooravond van de conferentie vond, in samenwerking met de Metropoolregio Den Haag -
Rotterdam, een inleidend programma plaats. Dit programma begon met een busrit door het
Westland. Hier werden verschillende duurzame energieprojecten bekeken. Daarna volgde er een
boottocht langs de Tweede Maasvlakte en de haven van Rotterdam, waarbij aandacht werd besteed
aan de energiebesparende activiteiten in de haven.

Een uitgebreide impressie van de conferentie kunt u teruglezen op de website van de parlementaire
dimensie van het EU-Voorzitterschap.

zie eerder
Themaconferentie energie, innovatie en circulaire economie (nieuwsbrief EUpdate nr. 9 - 2015 -
2016)

Terugblik op een goed gesprek over het Europese buitenlands-, veiligheids- en defensiebeleid

 8 april 2016 - Van 6 t/m 8 april 2016 vond in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de
EU de interparlementaire conferentie over het Europees buitenlands-, veiligheids- en defensiebeleid
plaats in de Ridderzaal in Den Haag. Zo'n tweehonderd parlementariërs spraken daar met elkaar
over deze thema's en de noodzaak tot steeds intensievere samenwerking op deze terreinen.

Het belang van parlementaire betrokkenheid bij Europese besluitvorming is groot: “Zeker als het gaat
om onderwerpen die mensen heel direct raken – denk aan dreiging en terreur, maar ook aan migratie
– is het van belang dat volksvertegenwoordigers daar een rol in spelen. Dat kan alleen als we
samenwerken, niet alleen nationaal, maar zeker ook internationaal," aldus Tweede Kamerlid Angelien
Eijsink. Die onderlinge samenwerking stond dan ook centraal tijdens de conferentie.

De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, opende de conferentie. In haar speech
stond ze stil het belang van samenwerking. “One of the most important steps we as parliamentarians
can take to contribute to peace and stability is to optimise and intensify our cooperation”.

Andere sprekers waren onder andere premier Mark Rutte, de plaatsvervangend Secretaris-Generaal
van de NAVO, de heer Alexander Vershbow, de Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Bert
Koenders, de Minister van Defensie, mevrouw Jeanine Hennis-Plasschaert, de Commandant der
Strijdkrachten en Generaal Tom Middendorp. Verder vonden er drie workshops plaats over actuele
thema's zoals migratie en de nieuwe veiligheidsstrategie van de EU.

lees meer
Parlementaire dimensie EU voorzitterschap Nederland

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 21 april 2016 - Voor de Europese werkzaamheden van de Eerste Kamer wordt wekelijks een
overzicht samengesteld van recent gepresenteerde Europese voorstellen. U treft hierbij links aan
naar de meest recente overzichten, verdeeld naar Directoraat-Generaal én naar de
beleidsverantwoordelijke commissie in de Eerste Kamer. Wil de Kamer een voorstel nader
bestuderen, dan wordt dit in de verantwoordelijke commissie aan de orde gesteld. 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 14
Week 15
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Week 16

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://redactie.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20160421/overzicht_gepresenteerde_europese/f=/vk3fe4y9x06g.pdf
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven
mailto:europapoort@eerstekamer.nl

