
12 oktober 2017 - nummer 1 - jaargang 2017 - 2018

Inhoud

Uitgelicht...
Vaste commissie voor Financiën in gesprek met rapporteur Europees Parlement over Europese
vennootschapsbelastingvoorstellen
Nieuws uit de Kamer
Schriftelijke vragen over automatische gegevensuitwisseling op belastinggebied
Eerste Kamerdelegatie spreekt met Voorzitter Europese Commissie Juncker en Eerste Vicevoorzitter
Europees Parlement McGuinness
Voorzitter Eerste Kamer brengt officieel bezoek aan Hongarije
Nadere schriftelijke vragen over het richtlijnvoorstel betreffende de levering van digitale inhoud
Persoonlijke pensioenproducten
Nieuws uit Europa
Europees Parlement stemt in met start Europees Openbaar Ministerie (EOM)
Signalering
Nieuwe Europese voorstellen

Uitgelicht...

Vaste commissie voor Financiën in gesprek met rapporteur Europees Parlement over
Europese vennootschapsbelastingvoorstellen

 27 september 2017 - Op woensdag 27 september 2017 vond in de Eerste Kamer een gesprek plaats
tussen leden van de vaste commissie voor Financiën en de rapporteur van het Europees Parlement
Paul Tang over de Europese vennootschapsbelastingvoorstellen. Namens de commissie Financiën
waren de leden Van de Ven (VVD) en Van Rij (CDA) aanwezig.

Het Europees Parlement heeft de leden Tang (S&D-fractie) en Lamassoure (EVP-fractie) benoemd
tot rapporteur voor de Commissievoorstellen over de Gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de
vennootschapsbelasting (CCTB) en de Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor
de vennootschapsbelasting (CCCTB). In het kader van de verdere behandeling van deze beide
voorstellen in het Europees Parlement ging rapporteur Tang graag het gesprek aan met de leden van
de vaste commissie voor Financiën, met name over het standpunt van de Eerste Kamer ten aanzien
van deze voorstellen, zoals verwoord in de brief van 21 december 2016 aan de Commissie
(subsidiariteitsbezwaren).

Tijdens het gesprek hebben de deelnemende Senatoren de bezwaren van de Eerste Kamer over het
voetlicht kunnen brengen. De leden hebben gewezen op bestaande afspraken in OESO-verband
over onder meer onderlinge verrekenprijzen en het ontbreken van een afdoende impactanalyse bij de
voorstellen. De rapporteur heeft kennisgenomen van deze bezwaren en hierover nader het gespek
gevoerd. Hij heeft gewezen op het belang van de voorstellen om belastingontwijking tegen te gaan en
een gelijk speelveld voor bedrijven binnen de EU te creëren, alsmede op het belang om
belastingheffing van de digitale economie te optimaliseren.  

Samen met rapporteur Lamassoure zal Tang nog gesprekken hebben met de parlementen in andere
EU-lidstaten, vervolgens zullen de rapporteurs op basis hiervan een advies aan het Europees
Parlement uitbrengen dat kan worden meegewogen in de verdere besluitvorming.

https://www.euds.nl/print/eupdate/2017-2018/nr-1-1#art2362
https://www.euds.nl/print/eupdate/2017-2018/nr-1-1#art2361
https://www.euds.nl/print/eupdate/2017-2018/nr-1-1#art2358
https://www.euds.nl/print/eupdate/2017-2018/nr-1-1#art2357
https://www.euds.nl/print/eupdate/2017-2018/nr-1-1#art2363
https://www.euds.nl/print/eupdate/2017-2018/nr-1-1#art2356
https://www.euds.nl/print/eupdate/2017-2018/nr-1-1#art2359
https://www.euds.nl/print/eupdate/2017-2018/nr-1-1#art2360
https://www.parlement.com/id/vhekc59myknp/p_j_g_paul_tang
https://www.eerstekamer.nl/persoon/mr_m_p_m_van_de_ven_vvd
https://www.eerstekamer.nl/persoon/mr_m_l_a_van_rij_cda
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/1204/ALAIN_LAMASSOURE_home.html
https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2016_685_voorstel_voor_een/document/f=/vk9vpsmqgrkv.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2016_683_voorstel_voor_een/document/f=/vk9vps5zy6dm.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20161221/brief_aan_de_europese_commissie


lees meer
Zie dossier E160043 op de Europapoort
Zie dossier E160044 op de Europapoort

Nieuws uit de Kamer

Schriftelijke vragen over automatische gegevensuitwisseling op belastinggebied

 21 september 2017 - Een aantal fracties in de vaste commissie voor Financiën is op 21 september
2017 in schriftelijk overleg getreden met de regering over het voorstel van de Europese Commissie
voor een richtlijn inzake de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied
met betrekking tot te rapporteren grensoverschrijdende constructies en over het ontvangen BNC-
fiche hierover.

Met het voorstel beoogt de Commissie intermediairs, onder wie belastingadviseurs en accountants, in
de toekomst te verplichten om grensoverschrijdende fiscale planningconstructies, die voldoen aan
bepaalde 'wezenskenmerken' ('hallmarks') en die tot inkomensverlies voor de overheid kunnen
leiden, vooraf te melden bij de belastingautoriteiten van een lidstaat. Lidstaten zullen deze informatie
automatisch met elkaar uitwisselen via een centrale database, teneinde belastingontwijking en -
ontduiking tegen te gaan.

De leden van de fractie van de VVD vragen de regering om nader in te gaan op de zogenoemde
'wezenskenmerken' die ertoe verplichten dat een grensoverschrijdende fiscale constructie vooraf
moet worden gemeld: kan de regering de grenzen hiervan "stellig en zonder voorbehoud" definiëren?
Wanneer moeten intermediairs en hun cliënten aan deze informatieverplichting voldoen?

De leden van de CDA-fractie zijn bezorgd dat een informatieplicht zal leiden tot een te grote
administratieve lastendruk voor bedrijven en een te ongerichte informatiestroom naar de
Belastingdienst.

De leden van de PvdA-fractie memoreren dat de parlementaire ondervragingscommissie Fiscale
constructies in de Tweede Kamer heeft geconstateerd dat de voor trustkantoren geldende
regelgeving onvoldoende wordt nageleefd: in hoeverre is naleving van deze nieuwe Europese richtlijn
dan wel geborgd?

De staatssecretaris is verzocht de antwoorden op de vragen binnen vier weken aan de Kamer toe te
zenden.

lees meer
Zie dossier E170024 op de Europapoort
Brief automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te rapporteren
grensoverschrijdende constructies

Eerste Kamerdelegatie spreekt met Voorzitter Europese Commissie Juncker en Eerste
Vicevoorzitter Europees Parlement McGuinness

 25 september 2017 - Een delegatie uit de vaste commissies voor Europese Zaken, voor Financiën en
voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking heeft maandag 25 september
tijdens een werklunch in Brussel gesproken met de Voorzitter van de Europese Commissie, Jean-
Claude Juncker. Er werd van gedachten gewisseld over de volle breedte van de EU-agenda, mede
naar aanleiding van de Staat-van-de-Unie-speech van de Commissievoorzitter van 13 september jl.
De ontmoeting met Juncker, die anderhalf uur duurde, was onderdeel van een werkbezoek naar
Brussel van twee dagen van de Kamerleden ter voorbereiding op de Algemene Europese
Beschouwingen die begin 2018 in de Eerste Kamer worden gehouden. Eerder die ochtend had de
delegatie gesproken met Mairead McGuinness, Eerste Vicevoorzitter van het Europees Parlement,
onder andere verantwoordelijk voor de relaties met de nationale parlementen. De delegatie werd
geleid door de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Europese Zaken, Bastiaan van
Apeldoorn (SP).

https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160043_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160044_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20170921/vragen_naar_aanleiding_van_het
https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2017_335_voorstel_voor_een/document/f=/vkfvk2dp5jdp.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20170901/brief_regering_fiche_richtlijn/document3/f=/vkhfiuer25zt.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e170024_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20170921/vragen_naar_aanleiding_van_het
https://www.eerstekamer.nl/id/vkhznhxs88cy/document_extern/toespraak_jean_claude_juncker_over/f=/vkhznjhpm0h4.pdf
https://www.eerstekamer.nl/begrip/algemene_europese_beschouwingen
https://www.eerstekamer.nl/persoon/dr_e_b_van_apeldoorn_sp


Op zondagmiddag 24 september spraken de senatoren met de hoogleraren Hendrik Vos en Sven
Biscop van de Universiteit Gent over onder andere het buitenlands- en veiligheidsbeleid van de EU.
Ook werd van gedachten gewisseld over de toekomst van de EU en de gevolgen van Brexit. In de
avond volgde een ontvangst door de Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de EU, Robert
de Groot, waarbij de meest actuele EU-dossiers werden besproken en de Nederlandse positie
terzake.

Op maandagochtend sprak de delegatie verder met de Franse permanente vertegenwoordiger bij de
EU, Pierre Sellal, over het Franse EU-beleid en de hervormingsagenda van de Franse premier
Macron. Die ochtend vond ook een gesprek plaats over Brexit vanuit het perspectief van het
Europees Parlement met de Italiaanse Europarlementariër Roberto Gualtieri, lid van de Brexit-
steering group van het Europees Parlement. In de middag volgde een gesprek met Reinhard Felke,
plaatsvervangend hoofd van het kabinet van Eurocommissaris Moscovici. Met hem sprak de
delegatie over onder andere de Economische Monetaire Unie (EMU), het Europees semester en de
Eurogroep. De middag werd afgesloten met een gedachtewisseling met Angelina Eichhorst, directeur
Turkije, Westelijke Balkan en West-Europa bij de EEAS van de Hoge Vertegenwoordiger voor
Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie over de onderwerpen uit haar
portefeuille.

Voorzitter Eerste Kamer brengt officieel bezoek aan Hongarije

 4 oktober 2017 - Van 4 tot 6 oktober 2017 heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-
Knol, samen met senator André Postema, voorzitter van de vaste Kamercommissie voor
Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, en de Griffier van de Eerste Kamer,
Geert Jan Hamilton, op uitnodiging van de Hongaarse parlementsvoorzitter László Köver een officieel
bezoek gebracht aan Hongarije.

Tijdens het bezoek, dat in het teken stond van het aanhalen van de banden tussen beide landen en
parlementen, werd onder meer gesproken met de Voorzitter en diverse leden van het Hongaarse
parlement, met de ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken en met de president van de
Hongaarse Hoge Raad.

Er werd gesproken over ontwikkelingen in de Europese Unie, zoals het vluchtelingenvraagstuk, over
de relatie met Rusland en over de aanstaande parlementsverkiezingen in Hongarije, die voorzien zijn
in april 2018. Tevens werden ervaringen met de rechtssystemen van beide landen uitgewisseld.

Op de Nederlandse ambassade werd een onderhoud georganiseerd met vertegenwoordigers van het
Nederlandse bedrijfsleven en met Hongaarse wetenschappers.

Zie hier een uitgebreid verslag.

Nadere schriftelijke vragen over het richtlijnvoorstel betreffende de levering van digitale
inhoud

 6 oktober 2017 - Vanuit de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie zijn nogmaals vragen gesteld
aan de minister van Economische Zaken over het richtlijnvoorstel betreffende bepaalde aspecten van
overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud. In de brief van 6 oktober 2017 hebben de leden
van de VVD-fractie gevraagd aan de minister of hij enkele juridische aspecten van de
gegevensverwerking verder wil uitdiepen aan de hand van drie onderwerpen. De SP-fractieleden
hebben zich aangesloten bij de vragen.

Ten eerste vragen de VVD-fractieleden naar de consequenties van ontbinding of vernietiging voor de
nakoming van de verbintenis tot ongedaanmaking dan wel de voldoening van de vordering uit
onverschuldigde betaling. Het richtlijnvoorstel voorziet er namelijk ook in dat met persoonsgegevens
betaald kan worden. Deze gegevens kunnen doorverkocht zijn aan derden. De vraag is dan,
bijvoorbeeld bij ontbinding van een overeenkomst, hoe de oude toestand hersteld kan worden. De
leden vragen daarom of de persoon die met gegevens heeft betaald, in aanmerking moet komen voor
het ontvangen van een geldsom, omdat de leverancier de waarde van de gegevens heeft verzilverd.

https://www.eerstekamer.nl/persoon/mr_a_broekers_knol_vvd
https://www.eerstekamer.nl/persoon/drs_a_postema_pvda
https://www.eerstekamer.nl/persoon/mr_g_j_a_hamilton
https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20171006/voorzitter_eerste_kamer_brengt
https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2015_634_voorstel_voor_een/document/f=/vk0mjr5l5cv9.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20171006/brief_aan_de_minister_van_2


De VVD-fractieleden vragen ten tweede naar de gevolgen voor de grondslag van de
gegevensverwerking bij ontbinding van een overeenkomst. De minister schrijft in zijn brief van 20
september 2017 dat hij ervan uitgaat dat als een consument een overeenkomst ontbindt, hij daarmee
ook zijn toestemming intrekt voor de verdere verwerking van zijn persoonsgegevens. De leden
vragen op welke juridische grondslag deze stelling is gebaseerd.

Ten slotte wordt gevraagd naar de consequenties voor de grondslag van gegevensverwerking als
deze grondslag 'het uitvoeren van een overeenkomst' is.

De minister is gevraagd om uiterlijk 3 november 2017 een reactie te geven op de brief.

lees meer
Zie dossier E150042 op de Europapoort
Brief inzake levering van digitale inhoud
zie eerder
Samenloop tussen levering van digitale inhoud en privacybescherming (nieuwsbrief EUpdate nr. 11 -
2016 - 2017)

Persoonlijke pensioenproducten

 11 oktober 2017 - Pensioenaanbieders krijgen met het EU-voorstel voor een verordening inzake een
pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) de mogelijkheid om een vrijwillig persoonlijk
pensioenproduct aan te bieden, in aanvulling op de bestaande nationale wet- en regelgeving. De
vaste commissies voor Financiën (FIN) en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben
de regering naar aanleiding van het EU-voorstel en het BNC-fiche met het standpunt van de
Nederlandse regering, nog enkele schriftelijke vragen voorgelegd.

De leden van de fracties van D66, PVV en PvdA willen weten in hoeverre de voorgestelde
verordening op gespannen voet staat met het Nederlandse pensioensysteem. De laatste
twee fracties verbazen zich over de keuze voor een verordening voor een pensioenproduct in de
derde pijler. Was een richtlijn hier niet meer op zijn plaats geweest, zo vragen de leden van de PvdA-
fractie.

De verordening beoogt het overstappen tussen aanbieders van dergelijke pensioenproducten te
vergemakkelijken. Ook kunnen consumenten het pensioenproduct meenemen bij verhuizing naar een
andere EU-lidstaat. De leden van de fracties van D66 en PvdA vragen de regering om verduidelijking
op het laatste punt. De leden van de PVV-fractie informeren naar de implicaties nu ook IORP's (met
name pensioenfondsen) de mogelijkheid krijgen om persoonlijke pensioenproducten aan te bieden.

De leden van de drie fracties stellen tot slot ook vragen over de fiscale aspecten, nu de Europese
Commissie, zonder te willen ingrijpen in de nationale fiscale stelsels, wel de aanbeveling aan de
lidstaten doet om dit persoonlijke pensioenproduct fiscaal te behandelen als vergelijkbare nationale
pensioenproducten.

lees meer
Zie dossier E170023 op de Europapoort
Brief inzake verordening pan-Europees persoonlijk pensioenproduct

Nieuws uit Europa

Europees Parlement stemt in met start Europees Openbaar Ministerie (EOM)

 5 oktober 2017 - Het Europees Parlement (EP) heeft op 5 oktober de oprichtingsverordening voor het
Europees Openbaar Ministerie (EOM) goedgekeurd. Het EOM wordt belast met het onderzoeken en
vervolgen van misdrijven tegen de financiële belangen van de EU. Het is opgezet volgens de
procedure van versterkte samenwerking tussen twintig lidstaten. Nederland doet voorlopig niet mee,
maar kan er net zoals de andere niet-deelnemende lidstaten op elk moment voor kiezen zich aan te
sluiten. Het EOM wordt gevestigd te Luxemburg. Nu het EP heeft ingestemd kan tijdens de
aankomende Raad de verordening formeel worden aangenomen. Verwacht wordt dat het EOM in
2020 of 2021 operationeel is.

https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20170922/verslag_van_een_nader_schriftelijk
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150042_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20171006/brief_aan_de_minister_van_2
https://www.euds.nl/node/2321#art2313
https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2017_343_voorstel_voor_een/document/f=/vkghlmd6rfuj.pdf
http://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20170901/brief_regering_fiche_verordening_2/document3/f=/vkhfly7pufzz.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20171011/brief_inzake_verordening_pan
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e170023_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20171011/brief_inzake_verordening_pan/document3/f=/vkiejelqc9ba.pdf


Tijdens de behandeling van het voorstel in het EP was er vooral veel kritiek op Hongarije en Polen
voor hun weigering tot deelname. Deze twee landen ontvangen namelijk op dit moment de meeste
EU-subsidies. Daarnaast bleek tijdens het debat animo te zijn bij de EVP, S&D, ALDE en Groenen
om de bevoegdheden van het EOM uit te breiden naar terrorisme en andere internationale
misdrijven. Commissievoorzitter Juncker was in zijn Staat van de Unie ook al op deze mogelijkheid
ingegaan. Commissaris Jourova kondigde ter plekke aan begin 2018 met een mededeling hierover te
komen. Voor uitbreiding van de bevoegdheden van het EOM is een unaniem besluit op
regeringsleidersniveau in de Europese Raad nodig, plus instemming van het EP.

Toen voor het zomerreces het besluit tot deelname aan het EOM aan beide Kamers voorlag, heeft de
Tweede Kamer daar niet mee ingestemd. De Eerste Kamer heeft zich er nog niet definitief over
uitgesproken en wacht hiermee tot een nieuw kabinet is aangetreden en er een overleg met de
opvolger van de minister van Veiligheid en Justitie heeft plaatsgevonden. In het regeerakkoord is
opgenomen dat het nieuwe kabinet wil inzetten op deelname aan het EOM.

lees meer
Brief van 7 juni 2017 inzake besluitvorming over het Europees Openbaar Ministerie
Zie dossier E130041 op de Europapoort
zie eerder
Voorlopig geen eindoordeel Eerste Kamer over EOM (nieuwsbrief EUpdate nr. 11 - 2016 - 2017)

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 12 oktober 2017 - De Eerste Kamer maakt voor haar Europese werkzaamheden wekelijks een
overzicht van recent gepresenteerde Europese voorstellen. Dit overzicht bevat links naar de meest
recente overzichten, verdeeld naar directoraat-generaal én naar de commissie in de Eerste Kamer
die erover gaat. De betreffende commissie besluit of een Europees voorstel nader wordt
bestudeerd. 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 39
Week 40
Week 41

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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