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COM(2011)594 

COM(2013)71

Belasting op financiële 

transacties.

De FTT richtlijn is in 2011 voorgesteld om 

op een efficiënte manier een bijdrage van 

de financiële sector ter bekostiging van de 

crisis te vragen. Daarnaast was het doel 

het verbeteren van de financiële stabiliteit 

omdat speculatie verminderd wordt. In 

2013 is een voorstel voor versterkte 

samenwerking gedaan.

Er kon geen consensus worden bereikt op dit dossier. Daarom 

is er besloten tot versterkte samenwerking tussen een aantal 

lidstaten. De onderhandelingen lopen zonder direct zicht op 

een akkoord.

COM(2011)714 Wijziging interest- en 

royaltyrichtlijn.

Oorspronkelijk werd alleen een juridische 

samenvoeging voorgesteld van de 

richtlijn. 

De onderhandelingen zijn momenteel vastgelopen omdat een 

aantal lidstaten alleen akkoord kan gaan met de wijzigingen in 

de richtlijn als er ook een minimumtarief voor de 

vennootschapsbelasting aan toe wordt gevoegd. Een andere 

groep lidstaten is op dit punt om principiële redenen tegen.

COM(2013)884 Rechtskader van de Unie 

inzake douaneovertredingen 

en sancties.

De voorgestelde richtlijn voorziet in een 

gemeenschappelijk rechtskader voor de 

behandeling van douaneovertredingen en 

sancties voor deze overtredingen.

De onderhandelingen zijn momenteel vastgelopen. De 

afgelopen voorzitterschappen hebben het voorstel niet meer 

geagendeerd.  

COM(2016)683     

COM(2016)685

Twee richtlijnvoorstellen 

voor een 

gemeenschappelijke 

(geconsolideerde) 

heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting.

Het doel van de voorstellen is om binnen 

de EU eerst een gemeenschappelijke 

vennootschapsbelastinggrondslag te 

creëeren en vervolgens tot consolidatie 

over te gaan. 

De onderhandelingen zijn momenteel vastgelopen gezien de 

kritiek van meerdere lidstaten ten aanzien van de subsidiariteit 

van het voorstel. 

COM(2016)856 Invoering van Europees 

kader voor herstel en 

afwikkeling van centrale 

tegenpartijen (CCP).

Herstel- en afwikkelkader voor centrale 

tegenpartijen (CCP's). 

Het voorstel bevindt zich in de onderhandelingsfase. De Raad 

moet haar positie nog bepalen. Het Europees Parlement heeft 

reeds een positie ingenomen. Verwacht wordt dat in het 2e 

kwartaal van 2019 weer over het dossier zal worden 

gesproken. 
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COM(2016)825 Aanpassing liquide middelen 

verordening.

Aanpassen, uitbreiden en actualiseren van 

de bestaande liquide middelen 

verordening, op basis van de ervaringen 

van de laatste jaren. Onder andere 

uitbreiden definitie liquide middelen met 

goud.

Het akkoord is eind 2018 gepubliceerd en zal na de 

afgesproken 30 maanden inwerking treden. 

COM(2017)208      

COM(2017)225

Aanpassing van de EMIR-

verordening en 

communicatie over verdere 

uitdagingen voor kritieke 

marktinfrastructuur. 

Herziening van de EMIR verordening ten 

aanzien van de rapportageverplichtingen, 

reikwijdte en schorsing 

clearingverplichting. 

In februari is hierover een triloogakkoord bereikt. De teksten 

worden nu juridisch en taalkundig gecontroleerd, waarna zij 

naar verwachting binnen enkele maanden worden 

gepubliceerd.

COM(2017)331 Wijziging verordeningen 

European Securities and 

Markets Authority (ESMA).

Aanpassing EMIR- en ESMA-verordening 

wat betreft het toezicht en betrokken 

autoriteiten voor de vergunningverlening 

aan CCP’s en de vereisten voor de 

erkenning van CCP’s uit derde landen.

In maart is hierover een triloogakkoord bereikt. De teksten 

worden nu juridisch en taalkundig gecontroleerd, waarna zij 

naar verwachting binnen enkele maanden worden 

gepubliceerd.

COM(2017)343 Pan-Europees persoonlijk 

pensioenproduct (PEPP).

De Europese Commissie stelt voor om de 

mogelijkheden voor burgers voor het 

opbouwen van pensioen te verbreden en 

een Europese markt te creëren voor 

pensioenen in de derde pijler. 

In februari is hierover een triloogakkoord bereikt. De teksten 

worden nu juridisch en taalkundig gecontroleerd, waarna zij 

naar verwachting binnen enkele maanden worden 

gepubliceerd.

COM(2017)536       

COM(2017)537    

COM(2017)538      

COM(2017)539   

COM(2017)542

European System of 

Financial Supervision review 

(ESFS).

De Europese Commissie stelt voor om de 

rol van de Europese Toezichthoudende 

Autoriteiten (ESA’s), te weten de 

Europese Bankenautoriteit (EBA), de 

Europese Verzekerings- en 

Pensioenautoriteit (EIOPA) en de 

Europese Effecten- en Marktenautoriteit 

(ESMA) te versterken. Ook stelt de 

Europese Commissie wijzigingen met 

betrekking tot de ESRB verordening voor. 

In maart is hierover een triloogakkoord bereikt. De teksten 

worden nu juridisch en taalkundig gecontroleerd, waarna zij 

naar verwachting binnen enkele maanden worden 

gepubliceerd.
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COM(2017)824 Begrotingsverantwoordelijkh

eid en de begrotingskoers 

op middellange termijn voor 

lidstaten.

Voorstel voor het verankeren van het 

intergouvernementele Treaty on Stability, 

Coordination and Governance (TSCG) in 

het EU-raamwerk. In het Verdrag is de 

intentie opgenomen dat het later in het 

EU-raamwerk zal worden ondergebracht. 

In het TSCG zijn onder meer 

aangescherpte begrotingsregels voor 

eurolanden vastgelegd.  

De onderhandelingen zijn nog niet gestart gezien de 

onduidelijkheden omtrent de verhouding tussen het 

Commissievoorstel en de juridische implicaties. De Council 

Legal Service zal zich hier waarschijnlijk over buigen. 

COM(2017)827 Instelling van het Europees 

Monetair Fonds.

Voorstel voor het omvormen van het 

huidige intergouvernementele ESM in een 

communautair EMF. 

De onderhandelingen zijn nog niet gestart en zullen 

waarschijnlijk ook niet starten. In december 2018 heeft de 

Europese Raad besloten om het bestaande 

intergouvernementele ESM-Verdrag aan te passen. 

COM(2017)790     

COM(2017)791 

COM(2017)792

Kapitaal Markt Unie: 

toezicht op 

beleggingsondernemingen.

De voorgestelde verordening en richtlijn 

voorzien in een nieuw prudentieel kader 

voor beleggingsondernemingen. De 

voorstellen vervangen de prudentiële 

regels voor beleggingsondernemingen 

onder CRR/CRD IV. De voorstellen 

bevatten daarnaast een aanpassing van 

het derdelanden beleid van MiFIR.

In maart is hierover een triloogakkoord bereikt. De teksten 

worden nu juridisch en taalkundig gecontroleerd, waarna zij 

naar verwachting binnen enkele maanden worden 

gepubliceerd.

COM(2018)20 Wijziging richtlijn btw-

tarieven. 

De Commissie wil het bestaande stelsel 

van btw-tarieven moderniseren. Met dit 

voorstel gaan voor alle lidstaten dezelfde 

regels gelden en krijgen ze dezelfde mate 

van vrijheid bij de vaststelling van de btw-

tarieven. Wel koppelt de Commissie dit 

voorstel uitdrukkelijk aan de 

inwerkingtreding van het definitieve btw-

systeem. 

Afgezien van een presentatie van de Europese Commissie en 

een eerste gedachtewisseling is het voorstel nog niet 

inhoudelijk besproken. 
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COM(2018)21 Btw - bijzondere regeling 

voor kleine ondernemingen.

Harmonisering en modernisering van de 

omzetgerelateerde vrijstelling kleine 

ondernemers (KOR) en administratieve 

vereenvoudigingen voor overige mkb-

ondernemers.

Het voorstel bevindt zich in de onderhandelingsfase en wordt 

in de aangewezen Raadswerkgroep besproken. 

COM(2018)54 

COM(2018)55    

COM(2018)92  

COM(2018)110

Grensoverschrijdende 

distributie van

collectieve 

beleggingsfondsen.

Het voorstel heeft als doel om het 

grensoverschrijdend aanbieden van 

beleggingsfondsen door een beheerder 

eenvoudiger te maken. 

Het voorstel bevindt zich in de onderhandelingsfase. De Raad 

heeft een standpunt ingenomen. Zodra ook het Europees 

Parlement een standpunt heeft ingenomen zal de triloogfase 

worden gestart.

COM(2018)50 

COM(2018)51 

COM(2018)93 

COM(2018)94

European enabling 

framework for covered 

bonds: uitgifte van gedekte 

obligaties en het 

overheidstoezicht op 

gedekte

obligaties.

Het voorstel introduceert een minimum 

geharmoniseerd Europees kader voor 

gedekte obligaties

Het voorstel bevindt zich in de onderhandelingsfase. De Raad 

en het Europees Parlement hebben een standpunt ingenomen. 

De triloogfase is gestart en de verwachting is dat in de loop 

van 2019 een politiek akkoord kan worden bereikt.

COM(2018)56 

COM(2018)57 

COM(2018)99 

COM(2018)113

Markten voor financiële 

instrumenten, Europese 

aanbieders van 

crowdfundingdiensten voor 

ondernemingen.

Het voorstel introduceert een Europees 

kader waarbij crowdfundingplatformen de 

mogelijkheid hebben om een Europese 

vergunning aan te vragen waarmee zowel 

nationale als grensoverschrijdende 

crowdfundingactiviteiten mogen worden 

aangeboden.

Het voorstel bevindt zich in de onderhandelingsfase. De Raad 

moet haar positie nog bepalen. 

COM(2018)72 

COM(2018)73 

COM(2018)74 

COM(2018)75 

COM(2018)76 

COM(2018)133 

COM(2018)134 

COM(2018)135

Maatregelen inzake niet-

presterende leningen 

Europa.

De verordening stelt prudentiële minima 

aan de dekking van niet-presterende 

leningen (NPLs). De richtlijn ziet op 

secundaire markten en het uitwinnen van 

onderpand op leningen.

Het voorstel bevindt zich in de onderhandelingsfase. De triloog-

onderhandelingen over de verordening die voorziet in een 

minimale verliesdekking zijn reeds afgerond. Over de richtlijn 

(secundaire markten en uitwinnen van onderpand) moeten de 

Raad en het Europees Parlement nog een positie bepalen.
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COM(2018)146 

COM(2018)147 

COM(2018)148

Belastingheffing in de 

digitale economie.

Deze voorstellen bevatten nieuwe en 

aangepaste belastingregels die beter 

aanluiten bij de digitaliserende economie. 

De Ecofin-raad heeft in maart 2019 geen overeenstemming 

bereikt voor een digitaledienstenbelasting. Het voorstel zal niet 

worden ingetrokken door de Commissie. Het is niet duidelijk 

hoe het Voorzitterschap verder zal gaan met dit dossier.

COM(2018)339 Door overheidsobligaties 

gedekte effecten (SBBS).

Voorstel dat voorziet in de creatie van 

securitisaties van obligaties van 

eurolidstaten en de aanpassing van de 

prudentiële behandeling van deze 

securitisaties. 

De onderhandelingen in de Raad zijn nog niet gestart en het 

Roemeens voorzitterschap heeft - evenals het Oostenrijks 

voorzitterschap - vooralsnog geen Raadswerkgroep 

aangewezen voor de bespreking van het voorstel.

COM(2018)331 Bevordering van het gebruik 

van mkb-groeimarkten. 

Het voorstel van de Europese commissie 

ter promotie van de mkb-groeimarkt 

maakt deel uit van het pakket van 

maatregelen ter versterking van de 

Europese kapitaalmarktunie. De mkb-

groeimarkt is een door de richtlijn 

markten voor financiële instrumenten 

2014 (MiFID II) geïntroduceerde 

specifieke vorm van een multilaterale 

handelsfaciliteit gericht op mkb-

ondernemingen. Het voorstel betreft een 

wijzigingsverordening die de verordening 

marktmisbruik en de 

prospectusverordening wijzigt. 

In maart is hierover een triloogakkoord bereikt. De teksten 

worden nu juridisch en taalkundig gecontroleerd, waarna zij 

naar verwachting binnen enkele maanden worden 

gepubliceerd.

COM(2018)336 WA verzekering 

motorrijtuigen en controle 

op verzekering tegen deze 

aansprakelijkheid. 

Het voorstel bevat aanpassingen van de 

richtlijn COM(2009)103 over 

motorrijtuigaansprakelijkheidsverzekering

en. Doel ervan is de bescherming van 

verkeersslachtoffers te verhogen. Het 

voorstel voorziet onder meer in een 

precisering van de reikwijdte naar 

aanleiding van jurisprudentie van het Hof 

van Justitie van de EU, een regeling voor 

het geval verzekeraars insolvent raakt en 

een EU-modelformulier voor de 

schadegeschiedenis van consumenten.

Het voorstel bevindt zich in de onderhandelingsfase. De Raad 

moet haar positie nog bepalen. 
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COM(2018)369    

COM(2018)371

Pericles IV programma 

(2021-2027).  

Het voorstel betreft de verlenging van een 

programma inzake uitwisselingen, 

bijstand en opleiding voor de bescherming 

van de euro tegen valsemunterij voor de 

MFK periode 2021-2027. Daarnaast biedt 

het de mogelijkheid dat ook niet-lidstaten 

aan dit programma deelnemen. 

Het voorstel bevindt zich in de onderhandelingsfase. De Raad 

moet haar positie nog bepalen. 

COM(2018)386 Fraudebestrijdingsprogram

ma van de EU. 

Het voorstel beoogt de anti-fraude 

activiteiten Hercules III, AFIS (Anti Fraud 

Information System) en IMS (Irregularity 

Management System) samen te voegen. 

Dit moet leiden tot vereenvoudiging van 

beheer, en synergie- en 

(begrotings)flexibiliteitvoordelen.

Het voorstel bevindt zich in de onderhandelingsfase. De Raad 

moet haar positie nog bepalen. 

COM(2018)387 Europese stabilisatiefunctie 

voor investeringen.  

Voorstel voor een Europese 

investeringsstabilisatiefunctie in het MFK 

met leningen voor investeringen aan 

lidstaten die worden getroffen door een 

(grote) assymetrische schok.

Het voorstel is besproken tijdens de informele ECOFIN van 

september 2018. Op het moment zijn de onderhandelingen 

nog niet gestart.

COM(2018)329 Definitief btw-systeem.  Dit voorstel is een vervolg op een eerder 

voorstel, waarin de Commissie de 

hoekstenen van het definitieve btw-

systeem had opgenomen. Dit voorstel van 

de Commissie bevat een nadere invulling 

van het definitieve btw-systeem.

Het voorstel bevindt zich in de onderhandelingsfase. De eerste 

besprekingen hebben plaatsgevonden in de aangewezen 

Raadswerkgroep.  

COM(2018)334 Structuurrichtlijn van de 

accijns op alcohol en 

alcoholhoudende dranken.

Het doel van het voorstel is om de 

richtlijn die jaren ongewijzigd is gebleven 

en geen rekening heeft gehouden met de 

uitdagingen en kansen die de nieuwe 

technologieën en ontwikkelingen bieden 

aan te passen naar deze ontwikkelingen.

Het voorstel is niet door de Ecofin van maart 2019 gekomen. 

Het voorstel wordt daarom verder besproken in de 

Raadswerkgroep indirecte belastingen- accijns. 
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COM(2018)353 Raamwerk voor duurzame 

investeringen.

Het voorstel heeft tot doel een raamwerk 

te ontwikkelen om te bepalen of een 

economische activiteit als duurzaam kan 

worden beschouwd.

Het voorstel bevindt zich in de onderhandelingsfase. De Raad 

moet haar positie nog bepalen. 

COM(2018)354 Duurzaamheidsoverweginge

n bij investeringen en 

advisering.

Het voorstel heeft als doel dat 

duurzaamheid meer consistent wordt 

meegewogen in de 

investeringsbeslissingen van asset 

managers.

In maart is hierover een triloogakkoord bereikt. De teksten 

worden nu juridisch en taalkundig gecontroleerd, waarna zij 

naar verwachting binnen enkele maanden worden 

gepubliceerd.

COM(2018)355 Low-carbon benchmarks en 

positive carbon impact 

benchmarks.

Voorstel voor een geharmoniseerd 

Europees kader voor benchmarks met een 

lage koolstofuitstoot en een positieve 

koolstofbalans. Het voorstel beoogt 

hiermee bij te dragen aan het 

klimaatakkoord van Parijs. 

In februari is hierover een triloogakkoord bereikt. De teksten 

worden nu juridisch en taalkundig gecontroleerd, waarna zij 

naar verwachting binnen enkele maanden worden 

gepubliceerd.

COM(2018)442 Douane-programma. Het voorstel heeft tot doel de douane-

unie en de douaneautoriteiten te 

ondersteunen bij hun taken. Met het 

nieuwe Douane-programma komen er 

instrumenten en middelen beschikbaar 

om het beleid en de uitvoeringspraktijk 

van Europese douaneautoriteiten te 

ondersteunen. Dit gebeurt door middel 

van activiteiten ten behoeve van 

bestuurlijke en IT-capaciteitsopbouw en 

door operationele samenwerking waarbij 

best practices en praktische kennis 

kunnen worden uitgewisseld.

Het voorstel bevindt zich in de onderhandelingsfase. De Raad 

en het Europees Parlement hebben een standpunt ingenomen. 

Onderhandelingen in triloog verkeren in de eerste fase. 

Momenteel liggen de onderhandelingen stil op verzoek van het 

Europees Parlement. 
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COM(2018)443 Fiscalis-programma. Met het nieuwe Fiscalis-programma 

komen er instrumenten en middelen 

beschikbaar om het fiscale beleid en de 

uitvoeringspraktijk van Europese 

belastingautoriteiten te ondersteunen. Dit 

gebeurt enerzijds door middel van 

activiteiten ten behoeve van bestuurlijke 

en IT-capaciteitsopbouw en anderzijds 

door operationele samenwerking waarbij 

best practices en praktische kennis 

kunnen worden uitgewisseld.

De Raad heeft een common understanding ingenomen ten 

aanzien van het akkoord dat tijdens de triloogfase is bereikt. 

Er is echter nog geen akkoord over de volledige tekst, omdat 

enkele bepalingen de afronding van de onderhandelingen over 

het MFK vergen.

COM(2018)474 Fonds voor geïntegreerd 

grensbeheer, van het 

instrument voor financiële 

steun voor 

douanecontroleapparatuur 

(IBMF).

Het doel van het fonds is om de douane-

unie en de douaneautoriteiten te 

ondersteunen en om bij te dragen aan 

passende en gelijkwaardige 

douanecontroles door de aankoop, het 

onderhoud en de modernisering van 

relevante, state-of-the-art en 

betrouwbare douanecontroleapparatuur. 

Met deze apparatuur dienen 

douanecontroles efficiënt en effectief 

uitgevoerd te worden.

Het voorstel bevindt zich in de onderhandelingsfase. De Raad 

en het Europees Parlement hebben een standpunt ingenomen. 

Onderhandelingen in triloog verkeren in de eerste fase. 

Momenteel liggen de onderhandelingen stil op verzoek van het 

Europees Parlement. 

COM(2018)645 Versterking van het 

Uniekader voor prudentieel 

en antiwitwastoezicht voor 

financiële instellingen. 

In deze mededeling worden (A) de 

amendementen van het Europees 

Parlement bij de herziening van de 

richtlijn kapitaalvereisten gesteund. Deze 

amendementen strekken ertoe dat 

prudentiële  toezichthouders informatie 

kunnen delen met anti-witwas 

toezichthouders. Daarnaast worden (B) 

verbeteringen van de toezichtpraktijk 

voorgesteld die op korte termijn, zonder 

wijziging van regelgeving, gerealiseerd 

kunnen worden.

(A) De triloogfase van de herziene richtlijn kapitaalvereisten is 

op hoofdlijnen afgerond en het voorstel is, na afronding van de 

technische trilogen, in afwachting van ondertekening en 

publicatie. Op (B) is de Raad op 4 december 2018 een anti-

witwas Actieplan overeengekomen.
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COM(2018)646 Gewijzigd voorstel tot 

aanpassing van de 

verordeningen met 

betrekking tot de Europese 

Toezichthoudende 

Autoriteiten en tot wijziging 

van de vierde anti-

witwasrichtlijn.

In dit voorstel wordt de EBA een 

prominentere rol gegeven in het kader 

van het voorkomen van het gebruik van 

het financiële stelsel voor witwassen en 

financieren van terrorisme. Het voorstel 

betreft een aanvulling op het 

kapitaalmarktunie pakket (zie COM(2017) 

536 t/m 539, en 542).

In maart is hierover een triloogakkoord bereikt. De teksten 

worden nu juridisch en taalkundig gecontroleerd, waarna zij 

naar verwachting binnen enkele maanden worden 

gepubliceerd.

COM(2018)812 

COM(2018)813

BTW-relevante 

betaalgegevens.

Voorstellen voor de verplichte 

verzameling en uitwisseling  van de voor 

de btw relevante betaalinformatie.

Het voorstel bevindt zich in de onderhandelingsfase en wordt 

in de aangewezen Raadswerkgroep besproken. 

COM(2018)819 

COM(2018)821

Aanvullende en 

uitvoeringsbepalingen e-

commerce.

Voorstellen met daarin aanvullende 

bepalingen over de btw-plicht van 

platforms en uitvoeringsbepalingen 

betreffende e-commerce.

Op de Ecofin van maart 2019 is een algemene oriëntatie 

bereikt over deze voorstellen. 


