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Uitgelicht...

Schriftelijke overleg over het Actieplan financiële diensten

 30 juni 2017 - De vaste commissie voor Financiën heeft op 6 juni 2017 schriftelijk vragen gesteld aan
de regering over het Actieplan inzake financiële diensten voor de consument, (COM(2017)139)
(E170018), dat op 23 maart 2017 door de Europese Commissie is gepubliceerd. De leden van de
fractie van de PvdA hebben naar aanleiding van het plan en de op 2 mei 2017 ontvangen
kabinetsreactie enkele vragen gesteld, waarbij de leden van de fractie van D66 zich hebben
aangesloten. De minister van Financiën heeft deze vragen op 30 juni 2017 per brief beantwoord.

Met het actieplan inzake financiële diensten voor de consument beoogt de Commissie de
concurrentie op deze markt en de keuzemogelijkheden voor consumenten te vergroten. Dit doet zij
onder meer door de toegang tot financiële diensten in andere lidstaten te faciliteren. In het actieplan
kondigt de Commissie aan de nationale consumentenbescherming en gedragsregels te onderzoeken
om vast te stellen of er sprake is van ongerechtvaardigde barrières voor grensoverschrijdende
dienstverlening.

De leden hebben laten weten de zorgen van de regering te delen voor wat betreft de gevolgen van dit
onderzoek voor het huidige niveau van de consumentenbescherming in Nederland. Zij hebben de
regering daarom verzocht om voorafgaand aan het onderzoek in de EU duidelijk te maken welk
niveau van consumentenbescherming minimaal gewaarborgd zou moeten blijven. De regering heeft
de commissie toegezegd zich actief op te zullen stellen in de verdere vormgeving van het onderzoek.
In reactie op een vraag over keuzestress merkt de regering op dat keuzevrijheid wel degelijk waarde
heeft, vooral als consumenten uiteenlopende voorkeuren hebben. Wel vraagt de regering zich af
of productdifferentiatie altijd wordt ingegeven door de wens om consumenten optimaal te bedienen.
Een groter en complexer productaanbod dat teveel keuzes biedt aan een consument kan juist een
averechts effect hebben op keuzegedrag. Het overzichtelijker maken van keuzes is dus een
belangrijk aandachtspunt. In de brief gaat de regering tevens in op de vragen over onder meer
flitskredieten en gedragstoezicht. De beantwoording was naar tevredenheid en vormde voor de leden
geen reden om in nader schriftelijk overleg te treden met de regering.
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lees meer
Zie dossier E170018 op de Europapoort
Verslag van een schriftelijk overleg inzake beantwoording vragen over kabinetsreactie op actieplan
Financiële diensten voor consumenten - EU-voorstel: Commissiemededeling Actieplan inzake
financiële diensten voor de consument

Nieuws uit de Kamer

Schriftelijk overleg over enkele JBZ-onderwerpen

 4 juli 2017 - Op 13 mei 2017 hebben de leden van de PVV-fractie in de commissie I&A/JBZ
schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (V&J) over de definitie
en criteria van kwetsbare asielzoekers in Griekenland, de reden waarom Nederland nog niet is
gestart met het uitvoeren van Dublintransfers naar Griekenland en wat het afwegingskader is ten
aanzien van het verwijderen van gegevens uit het Schengen Informatiesysteem in relatie tot het doel
van terrorismebestrijding.

Aanleiding voor de vragen was een gedetailleerd schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over de
JBZ-Raad van 27-28 maart 2017, waarvan de Eerste Kamer een afschrift had ontvangen. De
staatssecretaris van V&J heeft op 29 juni 2017 een reactie gestuurd. De antwoorden van de
staatssecretaris zijn vervolgens besproken tijdens de commissievergadering van I&A/JBZ op 4 juli
2017. De PVV-fractie gaf aan in nader schriftelijk overleg te willen treden over deze kwesties. Inbreng
hiervoor zal na het reces worden geleverd op 12 september 2017.

Voor de D66-fractie vormde het verslag van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van
de JBZ-Raad van 18 mei 2017 (32317, HQ) aanleiding om in nader schriftelijk overleg te gaan met de
staatssecretaris van V&J. De leden vroegen de staatssecretaris naar het concept "veilig derde land"
en wat precies bedoeld wordt met de zinssnede dat de "band die de verzoeker heeft met het
betreffende land" minder van belang is. De staatssecretaris stuurde op 9 juni 2017 een brief met zijn
antwoord. De commissie I&A/JBZ nam deze brief op 4 juli 2017 voor kennisgeving aan.

lees meer
Verslag van een schriftelijk overleg inzake beantwoording vragen naar aanleiding van geannoteerde
agenda JBZ-Raad van 27 en 28 maart 2017
Verslag van een nader schriftelijk overleg inzake beantwoording nadere vragen naar aanleiding van
de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 18 mei 2017

Commissies IMRO en EZ pakken twee ontwerprichtlijnen op uit het nieuwe mobiliteitspakket

 4 juli 2017 - De vaste commissies voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en
Economische Zaken (EZ) hebben tijdens hun vergadering van 4 juli 2017 besloten een tweetal
richtlijnvoorstellen uit het recent gepresenteerde mobiliteitspakket in behandeling te nemen. Het gaat
om een voorstel over de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen en
grensoverschrijdende informatie-uitwisseling, en om een voorstel over het in rekening brengen van
het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen. Op 12 september
2017 wordt inbreng geleverd voor schriftelijk overleg.

Het omvangrijke mobiliteitspakket  ̶  bestaande uit een mededeling, drie voorstellen voor een
verordening en vijf richtlijnvoorstellen  ̶  is door de Europese Commissie op 31 mei 2017 gepubliceerd
en is onderdeel van de uitvoering van de Strategie voor de Energie-Unie in het kader van emissieluw
reizen en mobiliteit. Het pakket heeft tot doel de mobiliteitssector te innoveren, gelet op de
economische, technologische en sociale ontwikkelingen. Daarbij wordt ook nadrukkelijk aandacht
besteed aan aspecten op het terrein van milieu.

lees meer
Zie dossier E170020 op de Europapoort
Zie dossier E170022 op de Europapoort

Afspraken over tijdige informatievoorziening EU-voorstellen
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 11 juli 2017 - Op dinsdag 6 juni 2017 hebben enkele leden van de vaste commissie voor Financiën
overleg gevoerd met de staatssecretaris van Financiën over de onbevredigende wijze waarop de
regering de Eerste Kamer heeft geïnformeerd over de onderhandelingen inzake de Europese
vennootschapsbelastingvoorstellen (ATAD2 inzake hybride mismatches en het CCTB- en CCCTB-
voorstel) (zie artikel EUpdate nr. 11 2016-2017). Tijdens het overleg met de staatssecretaris is ook
vooruitgeblikt en afgesproken dat hij de Eerste Kamer in de toekomst tijdig zal informeren over de
ontwikkelingen in de onderhandelingen over het CCTB-voorstel (COM(2016)685) en het CCCTB-
voorstel (COM(2016)683), zodanig vroeg dat de Kamer nog in de gelegenheid is om te reageren
voorafgaand aan Europese besluitvorming.

De commissie heeft op 13 juni 2017 de Voorzitter verzocht de gemaakte afspraak schriftelijk vast te
leggen en te laten bevestigen door middel van een brief aan de staatssecretaris. In deze brief van 11
juli 2017 verzoekt de Eerste Kamer de regering om de Kamer tijdig te informeren zodra de regering
verwacht dat er een politiek akkoord over het CCTB- en het CCCTB-voorstel aanstaande is. Tijdig in
die zin dat de Eerste Kamer nog voorafgaand aan besluitvorming in de Raad in de gelegenheid wordt
gesteld een oordeel uit te spreken over een concepttekst en over de nog openstaande
discussiepunten in de onderhandelingen. Dit betekent dat de Eerste Kamer deze informatie bij
voorkeur  tenminste 15 dagen voorafgaand aan de Ecofin-Raad moet ontvangen.

De informatievoorziening over de Europese vennootschapsbelastingvoorstellen vormde voor de
Eerste Kamer ook aanleiding om de regering, in een brief van 11 juli jl. aan minister-president Rutte,
te vragen hoe zij in het algemeen de informatievoorziening aan de Eerste Kamer in de toekomst wil
invullen bij EU-dossiers waar de Eerste Kamer een bijzonder politiek belang aan hecht (bijvoorbeeld
bij een subsidiariteitsbezwaar), zo mogelijk naar analogie met de afspraken gemaakt met de
staatssecretaris van Financiën. De Eerste Kamer hoopt na het zomerreces te beschikken over een
reactie van de regering. 

lees meer
Zie dossier E160043 op de Europapoort
Zie dossier E160044 op de Europapoort
Zie dossier E160046 op de Europapoort
Brief aan de staatssecretaris inzake afspraken informatievoorziening over de fiscale EU-voorstellen
op het terrein van de vennootschapsbelasting: COM(2016)685 (CCTB) en COM(2016)683 (CCCTB)
Brief aan de minister-president inzake informatievoorziening aan Eerste Kamer over Europese
voorstellen
zie eerder
Vervolg procedure EU-voorstellen pakket vennootschapsbelasting (nieuwsbrief EUpdate nr. 11 - 2016
- 2017)

Nieuws uit Europa

Voorbereidingen EU-werkprogramma 2018 in volle gang

 4 juli 2017 - In het kader van de jaarlijkse planning en programmeringscyclus voor het
werkprogramma van de Europese Commissie zoals overeengekomen in het IIA (inter-institutioneel
akkoord Beter Wetgeven), vond op woensdag 4 juli in het Europees Parlement (EP) een plenair
debat plaats over het werkprogramma van de Commissie voor 2018. Eerste vice-voorzitter
Timmermans zei dat de Commissie met voorstellen zou komen voor uitdagingen zoals de digitale
revolutie, migratie, veiligheid en defensie. Ook zal de Commissie komen met een nieuwe aanpak
voor belastingontduiking- en fraude en een voorstel om plastic afval aan te pakken. Voorts zegde
Timmermans toe het verslag van de conferentie van Commissievoorzitters van het EP als input mee
te nemen.

In tegenstelling tot vorig jaar slaagde het EP er niet in met één gemeenschappelijke resolutie te
komen over het Werkprogramma 2018. Er werden 7 resoluties ingediend. De breedst gesteunde was
die van de EVP, ALDE en de ECR groep - de andere politieke groepen zetten elk hun eigen accenten
in aparte resoluties. Genoemde politieke groepen benadrukten onder meer de noodzaak van een
eerlijk en effectief verdelingsmechanisme voor asielzoekers, een gemeenschappelijk asielbeleid,
maatregelen inzake het klimaatbeleid en een verhoging van het Europese solidariteitsfonds. Ook
riepen zij de Europese Commissie op met een voorstel te komen over de eigen middelen.
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Europese Commissievoorzitter Juncker zal in zijn Staat van de Unie met de ‘letter of intent’ op 13
september a.s. meer duidelijkheid geven over de contouren van het Commissie Werkprogramma
2018 en de toekomstdiscussie. Het programma zelf zal op 24 oktober 2017 uitkomen. Daarna gaan
de inter-institutionele onderhandelingen tussen de Commissie, Raad en het Europees Parlement van
start. Deze zullen uitmonden in de zogenoemde ‘gezamenlijke verklaring’ die door de voorzitters van
de drie EU-instellingen moet worden ondertekend. In de gezamenlijke verklaring staan de
onderwerpen die prioritair in het wetgevingsproces behandeld gaan worden. Frans Timmermans
onderstreepte in het debat in Straatsburg dan de ‘joint declaration’ een nuttig instrument is gebleken
en dat de gezamenlijke planning en programmering alles behalve een bureaucratisch proces is, maar
gericht op de toekomst en waar de Europese Unie voor staat.

Na het verschijnen van het werkprogramma zullen de commissies van de Eerste Kamer ook hun
jaarlijkse Europese prioriteiten uitkiezen. 

lees meer
Interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven"
Europees werkprogramma Eerste Kamer

Voorzittersbijeenkomst COSAC in Estland

 10 juli 2017 - Op 9 en 10 juli 2017 vergaderden in Tallinn, Estland, de voorzitters van de commissies
voor Europese Zaken van de EU parlementen. De vergadering stond onder Ests Voorzitterschap.
Een delegatie van beide Kamers der Staten-Generaal was vertegenwoordigd. Vanuit de Eerste
Kamer nam het lid Backer (D66) van de commissie Europese Zaken (EUZA) deel.

Tijdens de bijeenkomst werden de voorbereidingen getroffen voor het programma van de plenaire
COSAC-conferentie van 26 tot en met 28 november 2017. Naast de bespreking van procedurele
aspecten stond ook een aantal inhoudelijke debatten centraal.

De eerste sessie betrof een debat over de Estse prioriteiten tijdens het Voorzitterschap van de Raad
van de Europese Unie voor het komende halfjaar, ingeleid door de Estse Premier, Ratas. De vier
prioriteiten van het Voorzitterschap zijn: een open en innovatieve Europese economie; een veilig
Europa; een digitaal Europa met vrij verkeer van gegevens; en een inclusief en duurzaam Europa. De
delegaties spraken verder over migratie, Brexit en digitalisering.  

Estland is koploper in het opstarten van start-ups. De tweede sessie was dan ook gewijd aan dit
thema. De sessie werd ingeleid door twee succesvolle ondernemers, Tamkivi en Spigel, die de
kansen en belemmeringen voor de Europese markt toelichtten. Vanuit de Europese Commissie sprak
de directeur van het Europese COSME-programma voor het MBK-beleid, Schreiber. Vanuit de
delegaties is gewezen op de succesvolle start-ups in de lidstaten en de nationale programma's die
hieraan ondersteuning geven. Verder is gewezen op de groeiende Aziatische markt en de kansen
van vrij verkeer van data in relatie tot start-ups.

lees meer
Documenten COSAC voorzittersbijeenkomst
zie eerder
Malta organiseert COSAC zonder parlement (nieuwsbrief EUpdate nr. 11 - 2016 - 2017)

Signalering

Reces in Den Haag en Brussel

 13 juli 2017 - De Eerste Kamer is met reces van 12 juli tot en met 11 september 2017. Gedurende dit
reces verschijnt er geen EUpdate.

Het Europees Parlement is met reces van 24 juli tot en met 27 augustus 2017.

De Europese Commissie vergadert niet in de maand augustus.

Nieuwe Europese voorstellen
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 13 juli 2017 - 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 komt dit in de
verantwoordelijke commissie aan de orde. 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 26
Week 27
Week 28

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.
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