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Uitgelicht...

Mondeling Overleg over digitaledienstenbelasting

 14 mei 2019 - De vaste commissie voor Financiën heeft op dinsdag 14 mei 2019 met staatssecretaris
Snel van Financiën mondeling overleg gevoerd over de stand van zaken inzake de
digitaledienstenbelasting gezien het uitblijven van een Europees akkoord.

Tijdens het overleg hebben de leden vragen gesteld over de kabinetsinzet in OESO-verband. Senator
Rinnooy Kan (D66) stelde vragen inzake mogelijke alternatieven voor de brede benadering. Senator
Van Rij (CDA) vroeg naar het uitblijven van de concretisering van actiepunt 1: addressing the tax
challenges of the digital economy van het Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)-rapport van de
OESO. In zijn vragen sprak senator Postema (PvdA) zijn voorkeur uit voor een winstbelasting in
plaats van een omzetbelasting. Senator Ester (ChristenUnie) vroeg naar de uitvoerbaarheid van de
verschillende varianten door de Nederlandse fiscale diensten.

De staatssecretaris benadrukte in zijn beantwoording de complexiteit van het heffen van belasting op
digitale diensten, als voornaamste reden voor het uitblijven van een Europese
digitaledienstenbelasting. Op de vraag of de OESO wel echt een substituut is, een alternatief voor
een Europese belasting, gaf de staatssecretaris aan dat het voordeel van het OESO-verband is dat
landen uiteindelijk meer voelen voor een winstallocatie dan een tijdelijke omzetbelasting. “De
omzetbelasting, is een proxy van wat je uiteindelijk op lange termijn zou willen regelen”, aldus de
staatssecretaris.

Daarnaast ging Snel tijdens het mondeling overleg in op de stappen die sommige lidstaten nu zetten
om dat maar een nationale digitaledienstenbelasting in te voeren, zoals in Frankrijk. Hierbij gaf de
staatssecretaris aan de GAFA-belasting onverstandig te vinden, ook in benaming. Het gaat niet
alleen om de aanpak van internetreuzen, maar het vinden van een antwoord op de digitaliserende
(platform)economie, ook wanneer die aanpak tot pijnlijke herverdeling van belastinginkomsten tussen
de landen leidt. Bij het uitblijven van een gezamenlijke belastingaanpak zal de digitaledienstensector
fiscaal buiten schot blijven, hetgeen ongewenst is. Op de vraag van senator Ester (ChristenUnie)
inzake de uitvoerbaarheid gaf de staatssecretaris aan dat Nederland heeft ingezet op een latere
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inwerkingtreding van een nieuwe belasting ter bevordering van de uitvoerbaarheid en de
implementatie.   

Het verslag van dit overleg wordt op korte termijn gepubliceerd op de website van de Eerste Kamer
onder de kamerstuknummer 34.941. Een videoverslag van het mondeling overleg is hier beschikbaar.

lees meer
34.941: EU-voorstellen: Belastingheffing digitale economie COM (2018)147 en 148
zie eerder
Commissie Financiën spreekt met staatssecretaris Snel over Europese belastingonderwerpen
(nieuwsbrief EUpdate nr. 11 - 2017 - 2018)

Kiezers aan zet

 23 mei 2019 - Na een spannende stemming tijdens het voor Nederland succesvol verlopen Eurovisie
songfestival afgelopen weekend gaat Nederland donderdag 23 mei 2019 naar de stembus voor de
verkiezingen voor het Europees Parlement. Deze verkiezingen vinden in Europa plaats tussen 23-26
mei 2019 voor 426 miljoen burgers. Samen met de Britten bijt Nederland het spits af op donderdag,
gevolgd door de Ieren en Tsjechen op vrijdag en Letland, Malta en Slowakije op zaterdag. De overige
EU-lidstaten stemmen allemaal op zondag 26 mei 2019.

De uitslag van de verkiezingen wordt formeel gepubliceerd nadat de laatste stembussen gesloten zijn
in Italië, op zondag 26 mei om 23.00 uur, maar het Europees Parlement heeft aangekondigd zondag
om 18.00 uur de al beschikbare voorlopige resultaten (‘nationale schattingen’) van enkele vroeg
stemmende lidstaten, waaronder die van Nederland, te publiceren. De uitslagenavond in het
Europees Parlement kan digitaal gevolgd worden via deze link. Volgens verschillende experts zal de
uitslag in Europa dit keer leiden tot een meer gefragmenteerd Europees Parlement dan in het
verleden, toen de EVP (christen-democraten) en de S&D (sociaal-democraten) samen de dienst
uitmaakten, omdat zij met elkaar een meerderheid vormden. Meer fragmentatie kan leiden tot lastiger
coalitievorming.  

Direct na de verkiezingen zal op 28 mei 2019 de Europese Raad tijdens een informeel diner de
uitkomst van de Europese verkiezingen bespreken en een begin maken met het benoemingsproces
voor de topfuncties bij de verschillende EU-instellingen. De formele nominatie wordt verwacht tijdens
de Europese top op 20-21 juni.

In de tussentijd zal het Europees Parlement na de verkiezingen in politieke groepen - vergelijkbaar
met fracties - bijeenkomen gedurende de maand juni en zal duidelijker worden welke partijen met wie
samengaan, of er nieuwe groepen ontstaan of groepen stoppen te bestaan. Tijdens de eerstvolgende
plenaire sessie van het Europees Parlement, de eerste week van juli, zal het nieuwe Parlement
formeel geïnstalleerd worden en ook de nieuwe Voorzitter van het Europees Parlement gekozen
worden. De planning is dat het Europees Parlement in de tweede plenaire sessie, half juli, zal
besluiten wie de Voorzitter van de Europese Commissie zal worden, op voordracht van de Europese
Raad. Hoe soepel de besluitvorming hierover verloopt hangt mede af van de persoon die
voorgedragen wordt door de Europese Raad. Verschillende regeringsleiders in de Europese Raad
hebben al aangegeven niets te zien in het door het Europees Parlement voorgestelde
Spitzenkandidatenproces, waarbij een van de voorzitters van een grote fractie in het Europees
Parlement automatisch Voorzitter wordt van de Europese Commissie.

Nieuws uit de Kamer

Nadere vragen over de herziening van Verordening (EG) 883/2004 betreffende de coördinatie
van de sociale zekerheidsstelsels

 22 mei 2019 - De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 22 mei
nadere vragen gestuurd aan de minister van SZW over de herziening van de coördinatie van de
sociale zekerheidsstelsels (COM(2016)815). Het Europees Parlement heeft overigens op 18 april
2019 besloten het rapport van rapporteur Balas over de herziening niet in stemming te brengen.
Hierdoor staat het het nieuw te kiezen Europees Parlement vrij om zijn positie over dit dossier in
eerste lezing te bepalen. 
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Deze herziening staat bij de meeste mensen bekend om de uitbreiding van de export van WW-
uitkeringen, maar beslaat meerdere onderwerpen. De thans gestelde vragen door de leden van de
CDA-fractie gaan met name over een betere en samenhangende coördinatie tussen fiscale en
sociale stelsels, maar ook over de verscheidenheid in grensarbeidersproblematiek. Ook wordt de
minister opnieuw opgeroepen om, naar analogie van de commissie grenswerkers, te komen tot een
conferentie van deskundigen, dan wel tot een ad-hoc werkgroep om oplossingen aan te dragen voor
de discoördinatie en de fiscale/sociale afstemmingsproblematiek.  
 

lees meer
Zie dossier E160052 op de EuropaPoort
Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake stand van zaken herziening
coördinatieverordening sociale zekerheid (EU verordening 883/2004) (d.d. 24 april 2019)

Antwoord Europese Commissie op PVV-vragen over het achtste voortgangsverslag over de
totstandbrenging van een echte en doeltreffende Veiligheidsunie

 23 mei 2019 - De leden van de PVV-fractie hebben op 1 februari 2019 vragen gesteld aan de
Europese Commissie over het achtste voortgangsverslag over de totstandbrenging van een echte en
doeltreffende Veiligheidsunie (COM(2017)354). Deze vragen gingen over de monitoring van en het
toezicht op trainingen die in Bosnië door imams worden verzorgd ter voorkoming van radicalisering
van (jonge) moslims. De Europese Commissie heeft bij monde van EU-Commissaris King op 29 april
geantwoord over de wijze waarop het programma in Bosnië wordt gemonitord, alsmede hoe de
imams in hun trainingen worden begeleid. De leden van de PVV-fractie hebben nadere vragen
ingeleverd over dit onderwerp die zij nogmaals aan de Europese Commissie te willen stellen. Deze
brief zal binnenkort vastgesteld worden.

lees meer
Brief in het kader van een politiek dialoog tussen de Eerste Kamer en de Europese Commissie over
het Achtste voortgangsverslag over de totstandbrenging van een echte en doeltreffende
Veiligheidsunie (COM(2017)354)
Brief aan de Europese Commissie inzake vragen betreffende het achtste voortgangsverslag over de
uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda

Signalering

Vooruitblik op Europese werkzaamheden Eerste Kamer

 23 mei 2019 - Hieronder vindt u een overzicht van geplande EU-gerelateerde werkzaamheden van
de vaste commissies van de Eerste Kamer.

28 mei 2019 
commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) - De commissie bespreekt het verzoek van de
regering over instemming met het voorstel voor een EU-verordening IIbis (E160024)

Nieuwe Europese wetsvoorstellen en mededelingen

 23 mei 2019 - De Eerste Kamer maakt voor haar Europese werkzaamheden wekelijks een overzicht
van nieuwe Europese wetsvoorstellen, mededelingen, wit- en groenboeken. Dit overzicht bevat links
naar de meest recente overzichten, onderverdeeld naar de eerstverantwoordelijke
kamercommissie(s).

Wanneer een commissie besluit om een Europees voorstel inhoudelijk te behandelen, dan wordt op
de Europapoort - de Europese website van de Eerste Kamer - een E-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 21
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Week 20
Week 17, 18 en 19

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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