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Uitgelicht...

Mondeling overleg over Europese fiscale dossiers op 24 november

 29 september 2015 - De commissie Financiën besprak op 29 september jl. de reactie van
staatssecretaris Wiebes op een brief van de commissie met daarin een behoorlijk aantal vragen van
de leden van de fracties van VVD, CDA en SP over het Europese pakket fiscale
transparantiemaatregelen en het actieplan vennootschapsbelastingstelsel.

Om met het laatste dossier te beginnen: het actieplan vennootschapsbelastingstelsel, waarop veruit
de meeste vragen zagen, heeft tot doel om de vennootschapsbelasting binnen de landen van de EU
grondig te hervormen. Het plan bestaat uit een reeks initiatieven die de interne markt eerlijker moeten
maken en moeten zorgen voor meer banen, groei en investeringen in Europa. Tot de ambitie van de
Europese Commissie behoort verder het aanpakken van het ontwijken van vennootschapsbelasting
door middel van het vergroten van de transparantie, en dat is precies waarop het Europese pakket
fiscale transparantiemaatregelen ziet en dus waar de beide dossiers in elkaar grijpen.

Een belangrijke pijler van dit pakket wordt gevormd door een richtlijnvoorstel dat dient ter verbetering
van de samenwerking tussen lidstaten op het terrein van hun grensoverschrijdende fiscale rulings en
moet aldus een nieuw tijdperk van transparantie inluiden. Op dit moment mogen lidstaten nog zelf
beoordelen of een fiscale ruling van belang kan zijn voor een ander EU-land. Daardoor zijn de
lidstaten vaak niet op de hoogte van het bestaan van grensoverschrijdende fiscale rulings die elders
in de EU zijn afgegeven. In het richtlijnvoorstel wordt deze beoordelings- en interpretatiemarge
weggenomen. Lidstaten zullen worden verplicht om, binnen een strikt tijdschema, automatisch
inlichtingen uit te wisselen over hun fiscale rulings. Dat zou niet alleen moeten leiden tot een
verbetering in de opsporing en aanpak van fiscale misbruikpartijen van partijen, maar ook tot een
gezondere belastingconcurrentie. De kans dat belastingautoriteiten een selectieve fiscale
behandeling aan bedrijven willen verlenen, is immers kleiner als deze kan worden getoetst door hun
collega's in andere lidstaten.
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De commissie Financiën wil graag, naar aanleiding van de briefwisseling, nader met de
staatssecretaris van gedachten wisselen. Zij heeft hem daartoe uitgenodigd voor een mondeling
overleg op 24 november 2015.

lees meer
Dossier E150006 op de Europapoort
Dossier E150007 op de Europapoort
Dossier E150012 op de Europapoort
zie eerder
Drie nieuwe Europese dossiers voor de commissie Financiën (nieuwsbrief EUpdate nr. 10 - 2014 -
2015)

Commissie bespreekt de Europese aanpak van de vluchtelingencrisis

 29 september 2015 - De commissie I&A/JBZ heeft zich de afgelopen weken gebogen over de
Europese aanpak van de vluchtelingencrisis. Zij heeft daarbij de uitkomsten van de
Raadsvergaderingen van de JBZ-Raad van 22 september en van de informele Europese Raad van
23 september besproken, alsmede de mededelingen en voorstellen van de Europese Commissie die
op 9 en 23 september 2015 zijn gepubliceerd.

De commissie was ook nog in afwachting van de beantwoording van haar brief van 7 juli 2015 met de
vragen over de Europese migratieagenda. De beantwoording hiervan is, na een rappelbrief van de
commissie, op 25 september 2015 ontvangen. De leden van de fracties van de PVV, GroenLinks en
SGP hebben naar aanleiding hiervan op 29 september 2015 aangegeven inbreng te willen leveren
voor schriftelijk overleg met de regering. De brief wordt naar verwachting deze week nog verzonden. 

lees meer
Dossier E150010 op de Europapoort
Dossier E150016 op de Europapoort
Dossier E150017 op de Europapoort
Dossier E150018 op de Europapoort
Dossier E150019 op de Europapoort
Dossier E150020 op de Europapoort
Dossier E150021 op de Europapoort
Dossier E150022 op de Europapoort

Nieuws uit de Kamer

COSAC-werkgroep zal zich buigen over de 'groene' en 'gele' kaart

 22 september 2015 - Onder het Luxemburgse Voorzitterschap zal op 30 oktober 2015 een formele
COSAC-werkgroep worden bijeengeroepen voor de bespreking van de zogenaamde 'groene' kaart
en eventuele verbeteringen van de gele kaart-procedure. 

De gele kaart-procedure is een procedure die wordt ingesteld zodra voldoende nationale parlementen
een subsidiariteitsbezwaar indienen tegen een Commissievoorstel, waardoor de Europese
Commissie haar besluit moet heroverwegen. Deze procedure kan volgens sommige lidstaten op een
aantal punten worden verbeterd, onder andere op het punt van de tijdigheid en kwaliteit van de
reactie van de Commissie op subsidiariteitsbezwaren. 

Daarnaast is in 2015 onder nationale parlementen een pilot gestart met een zogenaamde 'groene'
kaart. Deze groene kaart, bedoeld als een instrument voor nationale parlementen om een onderwerp
onder de aandacht van de Europese Commissie te brengen, kent geen basis in het Verdrag voor de
EU en zou uitsluitend moeten worden gezien als onderdeel van de informele poltieke dialoog met de
Europese Commissie. 

Op 22 september jl. heeft de commissie EUZA haar inzet op de groene en gele kaart besproken. Op
hoofdlijnen zal zij voorstellen voor verbeteringen van de gele kaart ondersteunen. Ten aanzien van de
groene kaart heeft de commissie besloten dat, omdat dit instrument uitsluitend in het kader van de
informele politieke dialoog met de Europese Commissie moet worden geïnterpreteerd, het instrument
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ook zo min mogelijk formele regulering zou moeten kennen. De inzet van de commissievoorzitter, de
heer Elzinga, zal langs deze lijnen worden ingebracht in de werkgroepvergadering van 30 oktober
2015. 

Deskundigenbijeenkomst over het Five Presidents Report

 22 september 2015 - Op 25 juni 2015 werd het zogenaamde Five Presidents Report gepubliceerd. Dit
rapport bevat plannen van de vijf voorzitters (voorzitter Europese Commissie, voorzitter Eurotop,
voorzitter Eurogroep, president van de Europese Centrale Bank en de voorzitter van het Europees
Parlement) om de Europese Monetaire Unie (EMU) te versterken. Het rapport bouwt onder andere
voort op het zogenaamde Four Presidents Report 'Towards a Genuine Economic and Monetary
Union' en de 'Blueprint for a Deep and Genuine EMU' van de Europese Commissie (2012). Deze
rapporten zijn eerder in commissieverband in de Kamer aan de orde geweest.

Het rapport wordt in de Eerste Kamer behandeld door de commissies EUZA, FIN en EZ. Op 22
september jl. besloten de commissies in een gezamenlijke vergadering, voor wat betreft de
institutionele aspecten van het rapport, deskundigen in de commissie te horen. Programma en datum
worden nader bepaald. Woordvoerders kunnen daarnaast het rapport desgewenst betrekken bij de
Algemene Politieke Beschouwingen, de Algemene Financiële Beschouwingen en/of de Algemene
Europese Beschouwingen.

lees meer
Dossier E150013 op de Europapoort

Vragen naar aanleiding van stand van zaken richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging

 29 september 2015 - De commissie voor I&A/JBZ volgt al geruime tijd de onderhandelingen over de
richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging. Op verzoek van de leden van de D66-fractie informeert de
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de Kamer periodiek over de voortgang in de
onderhandelingen. Naar aanleiding van het laatste voortgangsverslag van 1 juli 2015, dat in de
commissie I&A/JBZ werd besproken op 7 juli en 22 september jl., besloten de leden van de D66-
fractie in schriftelijk overleg te treden met de regering.

In de brief, die op 29 september 2015 werd verzonden, worden onder meer vragen gesteld over de
operationele en beleidsmatige samenwerking tussen de lidstaten. Uit het voortgangsverslag blijkt dat
de inzet van de Nederlandse regering is dat deze samenwerking op vrijwillige basis geschiedt. De
leden van de D66-fractie vragen de regering hoe deze vrijwillige basis zich verhoudt tot het doel van
de richtlijn om te komen tot structurele samenwerking. Daarnaast wensen de leden van de D66-
fractie een nadere toelichting van de regering over de minderheidspositie van de Nederlandse
regering ten aanzien van de reikwijdte van de richtlijn.

lees meer
Dossier E130011 op de Europapoort

Nieuws van de PV Staten-Generaal Brussel

Verhofstadt optimistisch over akkoord Betere regelgeving

 8 oktober 2015 - Het pakket Betere Regelgeving, bestaande uit een mededeling 'Betere regelgeving
voor betere resultaten –een EU agenda' en een mededeling aan de Europese Raad en het Europees
Parlement over een nieuw Interinstitutioneel Akkoord (IIA) over betere regelgeving, werd door eerste
vice-president Timmermans gepresenteerd in mei dit jaar. Het IIA is een akkoord over de
samenwerking tussen de drie instellingen: de Europese Commissie, het Europees Parlement en de
Raad. Het omvat onder andere afspraken over programmering en planning, toepassing van
instrumenten voor betere regelgeving en uitvoering en vereenvoudiging van EU-wetgeving. Intussen
zijn de onderhandelingen ver gevorderd en deed de hoofdonderhandelaar van het EP, Guy
Verhofstadt, onlangs verslag over de voortgang.

Verhofstadt concludeerde dat er zeker nog ruimte is voor verbetering van de relatie tussen de
instellingen en dat de gesprekken in een "excellente atmosfeer" plaatsvinden. Hoewel "niets besloten
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is totdat alles is besloten", zijn de onderhandelaars van het EP en de Raad het eens over het
onderdeel programmering. Hierbij gaat het onder meer over de inhoud van het Werkprogramma en
de reactie van de Commissie op verzoeken voor wetgevingsvoorstellen. De grootste knelpunten
bevinden zich op gebied van de instrumenten voor betere regelgeving. Het voorstel van de
Commissie om effectbeoordelingen voor wetgevers verplicht te maken kan rekenen op kritiek. Ook is
het EP tegen het beoordelen van amendementen door een onafhankelijk panel en raadplegingen
door de Commissie nádat een voorstel is goedgekeurd.  

Over de nationale parlementen was Verhofstadt duidelijk: hun rol is al vastgelegd in de verdragen en
de kaartenprocedure. De taken van de parlementen en het EP mogen niet door elkaar gaan
lopen. De komende tijd worden door het EP en de Raad teksten voorgelegd voor de overige
hoofdstukken, om deze verder uit te kunnen onderhandelen. Hoewel de politieke toekomst zich
volgens Verhofstadt moeilijk laat voorspellen, is het de intentie van de instellingen om de
onderhandelingen voor het einde van het jaar af te ronden. 

lees meer
Dossier E150011 op de Europapoort

Nederlands EU-voorzitterschap 2016

Vooruitblik Nederlands EU-voorzitterschap 2016

 1 oktober 2015 - Van januari tot en met juni 2016 bekleedt Nederland het roulerend voorzitterschap
van de Raad van de Europese Unie. Naast de regering spelen ook de Staten-Generaal tijdens het
EU-voorzitterschap een grote rol. De parlementaire dimensie van het voorzitterschap houdt onder
meer in dat Eerste Kamer en Tweede Kamer samen een aantal interparlementaire conferenties
(IPC's) organiseren. Inzet daarbij is om samen met andere nationale parlementen en het Europees
Parlement te bouwen aan parlementaire controle op en betrokkenheid bij Europese besluitvorming. 

In de komende maanden staan voor de betrokken Politieke Voorbereidingsgroepen (die
samengesteld zijn uit leden van beide Kamers) de laatste voorbereidingen voor de parlementaire
dimensie centraal. De beide Kamers der Staten-Generaal organiseren tijdens het Voorzitterschap een
zestal IPC's waarbij verschillende onderwerpen aan bod komen op de gebieden van Europese
Zaken, Financiën, Buitenlands en Veiligheidsbeleid, Energie, innovatie en circulaire economie en op
het gebied van mensenhandel. Ook zullen verschillende Europese delegaties het parlement
bezoeken in aanloop naar 2016.

Aan het einde van dit jaar zullen de eerste conceptprogramma's naar buiten gebracht worden evenals
de data van de IPC's. Dit zal gepaard gaan met de lancering van een website en app.

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 1 oktober 2015 - 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 38
Week 39
Week 40
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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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