
# Referentie Titel voorstel Omschrijving voorstel Stand van zaken

1 COM(2011)594 
COM(2013)71

Belasting op financiële 
transacties (FTT)

De FTT richtlijn is in 2011 voorgesteld om op een efficiënte 
manier een bijdrage van de financiële sector ter bekostiging van 
de toen heersende 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.

In 2012 bleek dat er geen consensus kon 
worden bereikt op dit dossier. Daarom is in 
2013 besloten tot versterkte samenwerking 
tussen een aantal lidstaten. De 
onderhandelingen lopen sindsdien zonder 
direct zicht op een akkoord.

2 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.

3 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 
crëeren en vervolgens tot consolidatie over te gaan. 

Er wordt op dit moment niet onderhandeld 
over beide voorstellen. De Commissie is van 
plan beide voorstellen in te trekken wanneer 
het nieuwe voorstel BEFIT (Business in 
Europe: Framework for Income Taxation) 
wordt gepubliceerd. Het voorstel BEFIT staat 
momenteel gepland in 2023. 

4 COM(2017)275 
en 276

Voorstel tot wijziging van de 
Eurovignetrichtlijn

Voorstel tot wijziging van de Eurovignetrichtlijn met als doel het 
stapsgewijs tot 0 euro verlagen van de minimumtarieven in de 
motorrijtuigenbelasting voor zware vrachtwagens.

Dit betreft een voorstel van de Europese 
Commissie uit 2017 dat na verschijning van 
het voorstel niet verder is besproken in 
Europees verband. Onder Tsjechisch 
voorzitterschap zijn de onderhandelingen 
weer opgestart, maar deze hebben niet tot 
een akkoord geleid. De verwachting is dat dit 
onderwerp voorlopig niet meer wordt 
geagendeerd. 

Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsvoorstellen op het terrein van Financiën, januari 2023



# Referentie Titel voorstel Omschrijving voorstel Stand van zaken

5 COM(2017)824 Begrotingsverantwoordelijkheid 
en de begrotingskoers op 
middellange termijn voor 
lidstaten

Voorstel voor het verankeren van het intergouvernementele 
Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de 
Economische en Monetaire Unie (TSCG), ook wel Fiscal 
Compact  genoemd, in het EU-raamwerk. In het TSCG 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 niet gestart. Op 5 
februari 2020 heeft de Europese Commissie 
de evaluatie van het "economic governance 
framework" (SGP en MEOP) gepubliceerd. 
Mogelijk dat componenten van het 
Commissievoorstel zullen worden 
bediscussieerd in het kader van de 
besprekingen rondom deze evaluatie. De 
discussie over de SGP hervorming is in het 
najaar van 2022 hervat. 

6 COM(2017)827 Instelling van het Europees 
Monetair Fonds

Voorstel voor het omvormen van het huidige 
intergouvernementele Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM) in 
een communautair Europees Monetair Fonds. 

De onderhandelingen zijn niet gestart en 
zullen waarschijnlijk ook niet starten. Wel is 
er op 30 november 2020 een politiek 
akkoord bereikt over een 
wijzigingsovereenkomst voor het ESM-
verdrag. Deze is op 27 januari 2021 door 
alle lidstaten ondertekend. Na afronding van 
ratificatie zal de gemeenschappelijke 
achtervang van het bankresolutiefonds 
geactiveerd worden. Op dit moment hebben 
18 van de 19 lidstaten de 
wijzigingsovereenkomst geratificeerd. IT nog 
niet. 
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7 COM(2018)146 
COM(2018)147 
COM(2018)148 

Belastingheffing in de digitale 
economie

Deze voorstellen bevatten nieuwe en aangepaste 
belastingregels die beter aansluiten bij de digitaliserende 
economie. 

De Ecofinraad heeft in maart 2019 geen 
overeenstemming bereikt over een 
digitaledienstenbelasting. Dit voorstel wordt 
hoogstwaarschijnlijk ingetrokken wanneer de 
Commissie een voorstel voor de Europese 
uitwerking van het OESO/IF Pijler 1 
publiceert.

8 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 achtereenvolgende 
voorzitters van de Raad hebben geen 
Raadswerkgroep aangewezen voor de 
bespreking van het voorstel. Het Europees 
Parlement heeft inmiddels een rapport 
vastgesteld. 

9 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.

Momenteel liggen de onderhandelingen voor 
dit richtlijnvoorstel stil.  

10 COM(2020)593 Regulering markten in Crypto-
Activa (MiCA)

Voorstel voor een verordening om crypto's (incl. stablecoins) te 
reguleren.

In juli 2022 is een voorlopig politiek akkoord 
bereikt in de trilogen. Momenteel vinden er 
nog technische discussies plaats om de 
compromistekst af te ronden. Het is nog 
onbekend wanneer dit technische werk 
gereed is.
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11 COM(2020)673 EU-éénloketomgeving voor 
douane

Voorstel voor een verordening t.a.v. een EU-éénloketomgeving 
voor de douane. Doel van de verordening is om bij te dragen 
aan het sneller en efficiënter delen van elektronische gegevens 
tussen verschillende overheidsinstanties die betrokken zijn bij 
het toezicht op de in-, uit- en doorvoer van goederen. 

Het voorstel is door de Raad en Parlement 
aangenomen. Op 9 december 2022 is 
Verordening (EU) 2022/2399 gepubliceerd.
In 2023 zullen een gedelegeerde- en 
uitvoeringsverordening worden opgesteld.
In 2025 volgen verplichtingen uit de 
verordening. 

12 COM(2020)749 Richtlijnvoorstel comitologie in 
de btw

Voorstel voor een richtlijn wat betreft de toekenning van
uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie om de betekenis 
van de termen die in sommige bepalingen van de btw-richtlijn 
worden gebruikt, te bepalen.

Momenteel liggen de onderhandelingen voor 
dit richtlijnvoorstel stil.

13 COM(2021)347 Herziening richtlijn 
consumentenkrediet

Voorstel voor een richtlijn met als doel om een hoog niveau van 
consumentenbescherming te waarborgen en de totstandkoming 
van een interne markt voor krediet te bevorderen.

Eind 2022 hebben de Europese Commissie, 
de Raad en het Parlement een voorlopig 
politiek akkoord bereikt in de triloog. In dit 
akkoord is o.a. afgesproken om, conform de 
inzet van het kabinet, Buy Now, Pay later-
betaaldiensten onder de reikwijdte van de 
richtlijn te brengen. De richtlijn wordt nu 
verder (technisch) uitgewerkt. Daarna 
volgen de formele stappen om aanname in 
de Europese Raad en in het Europese 
Parlement mogelijk te maken. Naar 
verwachting lukt dit in de eerste helft van 
2023. 

14 COM(2021)391 Green Bond Standard Het voorstel beoogt investeringen in duurzame activiteiten te 
stimuleren door een betrouwbare standaard met hoge eisen te 
ontwikkelen voor duurzame, ofwel groene, obligaties.

Raadsakkoord bereikt in april 2022. Vanaf de 
tweede helft van 2022 vinden de 
triloogonderhandelingen plaats. 
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15 COM(2021)420 
COM(2021)421 
COM(2021)422 
COM(2021)423 
        

Pakket tegen het gebruik van 
het financiële stelsel voor 
witwassen van geld en 
financieren van terrorisme 
(AML/CTF)

Het pakket kent vier onderdelen: 1. een verordening ter 
oprichting van een Europese AML autoriteit (‘AMLA’), 2. een 
verordening om witwassen en terrorismefinanciering te 
voorkomen (‘AMLR’), 3. een richtlijn om witwassen en 
terrorismefinanciering te voorkomen (‘AMLD’) en 4. een 
verordening betreffende bij geldovermaking te voegen 
informatie (‘transfer of funds’ TFR).

De onderhandelingen over dit pakket vinden 
op dit moment plaats. Over het eerste 
onderdeel AMLA heeft de Raad in juni 2022 
een deelakkoord bereikt. De locatie van de 
nieuwe autoriteit is nog een openstaand punt 
in de Raad. In december 2022 heeft 
Corereper ingestemd met de algemene 
orientatie van de Raad voor de 
onderhandelingen met het Europees 
Parlement op de AMLR en AMLD. Over het 
vierde onderdeel van het pakket, TFR, is 
reeds een akkoord bereikt tussen Raad en 
Europees Parlement. 

16 COM(2021)563 Herziening Richtlijn 
energiebelastingen

Voorstel voor herziening van de Richtlijn energiebelastingen om 
deze beter te laten bijdragen aan de aangescherpte EU-
klimaatdoelen.

Het voorstel bevindt zich in de 
onderhandelingsfase. Er zijn tot nu toe met 
name technische besprekingen gevoerd in de 
aangewezen Raadswerkgroep. Er is nog geen 
integrale compromistekst beproken.  

17 COM(2021)564 Mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens 
(Carbon Border Adjustment 
Mechanism: CBAM)

Voorstel voor een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de 
grens (CBAM) om geïmporteerde goederen te beprijzen voor 
hun CO2-uitstoot en weglekeffecten tegen te gaan. Tevens is 
het voorstel erop gericht bedrijven en landen buiten de EU te 
stimuleren ambitieuzer klimaatbeleid te ontwikkelen.

In december 2022 is er een triloogakkoord 
bereikt. 

18 COM(2021)581 Herziening van de Solvency II 
richtlijn voor verzekeraars

Herziening van het prudentiële kader voor (groepen) 
(her)verzekeraars n.a.v. de evaluatie daarvan. 

De Commissie heeft op 22 september 2021 
het voorstel gepubliceerd. Een BNC fiche is  
met de kamer gedeeld. Over het voorstel is 
in juni 2022 een raadsakkoord bereikt. De 
onderhandelingen met Europees Parlement 
starten zodra zij een positie bereikt. 
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19 COM(2021)582 Voorstel richtlijn herstel- en 
afwikkeling voor verzekeraars

Niet elke lidstaat heeft regels en procedures voor het herstel- 
en de afwikkeling van verzekeraars. Het voorstel beoogt deze 
regels te harmoniseren. 

De Commissie heeft op 22 september 2021  
het voorstel gepubliceerd. Een BNC fiche is 
aan de kamer gezonden. De werkgroepen 
zijn van start gegaan.

20 COM(2021)663
COM(2021)664
COM(2021)665 

Wijziging verordening en richtlijn 
kapitaalvereisten

De internationale finale Bazel 3 standaarden dienen door de EU  
in de Europese bankenregelgeving geïmplementeerd te worden. 
Met deze implementatie wordt ook de bredere regelgeving 
herzien. 

De Commissie heeft op 27 oktober 2021  het 
voorstel gepubliceerd. Op de Ecofinraad van 
8 november 2022 is een Raadsakkoord 
bereikt. De verwachting is dat het Europees 
Parlement zeer binnenkort een akkoord zal 
bereiken. Hierna zal de triloogfase starten. 
Het subonderdeel ‘daisy chains’ richt zich op 
de afwikkeling van grote bankengroepen en 
is versneld waardoor er in triloog hierover al 
een deelakkoord is bereikt. COM(2021)665 is 
omgezet in Verordening 2022/2036. 

21 COM(2021)723
COM(2021)724
COM(2021)725

Voorstellen tot invoering van 
een centraal Europees 
toegangspunt voor publieke 
informatie (ESAP)

Voorstel voor oprichten van een centraal Europees 
toegangspunt voor informatie over bedrijven en hun producten 
(European Single Access point, of ESAP). 

De Commissie heeft op 25 november 2021 
het voorstel gepubliceerd. Het BNC-fiche is 
op 21 januari 2022 naar de Tweede Kamer 
verzonden. Op 29 juni 2022 is een 
raadsakkoord bereikt. De positie van het 
Europees Parlement en de start van trilogen 
worden verwacht per februari 2023.

22 COM(2021)721 Aanpassing van de AIFMD en 
UCITs richtlijn m.b.t. 
uitbesteding, 
liquiditeitsmanagement-
instrumenten, 
toezichtrapportages, bewaarders 
en schuldfondsen.

De richtlijn verduidelijkt de uitbestedingsregels en omvat regels 
om te voorkomen dat een beheerder een 
brievenbusmaatschappij wordt. Verder omvat de richtlijn regels 
met betrekking tot beschikbaarheid en gebruik van 
liquiditeitsmanagement-instrumenten door beheerders van 
beleggingsinstellingen en icbe’s. Ten slotte worden regels 
geïntroduceerd voor schuldfondsen.

De Commissie heeft het voorstel op 25 
november 2021  gepubliceerd. Op de 
Ecofinraad van 17 juni 2022  is het 
onderhandelingsmandaat van de lidstaten 
vastgesteld. Het is nu wachten op de positie 
van het Europees Parlement. De verwachting 
is dat de trilogen in het tweede kwartaal van 
2023 starten. 
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23 COM(2021)722 Verordening voor Europese 
langetermijninvesteringsfondsen 
(European Long-Term 
Investment Funds, ELTIF’s)

Een ELTIF is een type investeringsvehikel dat in 2015 is opgezet 
om (retail) beleggers in staat te stellen 
langetermijninvesteringen (in bijv. infrastructuur- en 
verduurzamingsprojecten) te plegen. Vanwege de beperkte 
groei van de ELTIF-markt – naar schatting zijn er maar 57 
ELTIF-fondsen, met in totaal minder dan EUR 2,5mld. onder 
beheer – en het hernieuwde initiatief van de Europese 
Commissie om i.h.k.v. het coronaherstel investeringen (in o.a. 
infrastructuur, groen en digitaal) te bevorderen, is een 
herziening van het ELTIF-raamwerk voorgesteld. De Commissie 
stelt versoepeling van een aantal regels m.b.t. o.a. (i) de 
samenstelling van de portefeuille, (ii) liquiditeitsbeheer en 
terugkoopfaciliteiten, (iii) distributie van ELTIFs aan retail 
beleggers, voor. Ook wordt meer beweegruimte binnen het 
ELTIF-raamwerk geboden aan professionele beleggers. 

De Commissie heeft op 25 november 2021 
het voorstel gepubliceerd en er is in juni 
2022 een raadsakkoord bereikt. De trilogen 
zijn afgerond in oktober 2022 en er is een 
(voorlopig) akkoord bereikt.  

24 COM(2021)726
COM(2021)727

Kapitaalmarktunie – Herziening 
Markets in Financial Instruments 
Directive en Regulation (MiFID 
en MiFIR)

Met de herziening van de verordening en richtlijn markten voor 
financiële instrumenten beoogt de Europese Commissie (i) de 
positie van beleggers — in het bijzonder van kleinere en niet-
professionele beleggers — te versterken door hun toegang tot 
handelsdata te verbeteren en (ii) de EU-
kapitaalmarktinfrastructuur robuuster te maken.

De Commissie heeft op 25 november 2021 
het voorstel gepubliceerd. Op 20 december 
2022 is in het Coreper een raadsakkoord 
bereikt. In dit akkoord is verbod op payment 
for order flow (PFOF) opgenomen, een voor 
Nederland belangrijk aspect van het 
voorstel. Ook op andere onderwerpen, zoals 
de oprichting van consolidated tapes (CT) en 
transparantievereisten, is een voor 
Nederland acceptabel compromis bereikt. Dit 
Raadsakkoord zal dienen als 
onderhandelingsmandaat voor de triloog; die 
naar verwachting dit voorjaar kan starten, 
zodra het Europees Parlement haar positie 
heeft bepaald.
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25 COM(2021)566 Herziening eigen middelen 
besluit 

Het EMB regelt de financieringskant van de EU-begroting. De 
herziening ziet op de introductie van 3 nieuwe eigen middelen 
obv inkomsten uit (uitbreiding) van het ETS, een 
koolstofcorrectie aan de grens en het OESO pijler 1 akkoord. De 
Commissie heeft aangegeven in Q3 van 2023 met een voorstel 
voor een tweede mand aan nieuwe eigen middelen te komen. 

De Commissie heeft op 22 december 2021  
het voorstel gepubliceerd. Het BNC-fiche is 
op 28 januari 2022 naar de Kamer 
verzonden. Het voorstel wordt in de 
relevante raadswerkgroepen in Brussel 
behandeld. Verdere behandelingen is 
afhankelijk van voortgang op onderliggende 
beleidsvoorstellen (ETS, CBAM en Pijler 1 
OESO).

26 COM(2021)569 Voorstel herziening MFK (2021-
2027)

Het MFK bevat de maximale uitgaven die de Europese Unie per 
begrotingsjaar en per uitgavencategorie kan aangaan. De 
herziening ziet op een verhoging van de uitgaven vanwege het 
voorstel voor het Social Climate Fund en op een automatisch 
aanpassingsmechanisme in verband met de vervroegde 
aflossing van NGEU leningen.

De Commissie heeft op 22 december 2021 
het voorstel voor een herziening van het MFK 
(2021-2027) gepubliceerd. Het BNC-fiche is 
op 28 januari 2022 naar de Kamer 
verzonden. Het voorstel wordt in de 
relevante raadswerkgroepen in Brussel 
behandeld. 

27 COM(2021)565 Richtlijn tegengaan misbruik 
doorstroomvennootschappen op 
fiscaal vlak en aanpassing van 
Richtlijn 2011/16/EU 
(administratieve 
samenwerkingsrichtlijn)

Het richtlijnvoorstel gaat fiscaal misbruik tegen door het 
gebruik maken van doorstroomvennootschappen.

De Commissie heeft op 22 december 2021 
het voorstel gepubliceerd. De 
onderhandelingen in de Raad zijn gaande. 



# Referentie Titel voorstel Omschrijving voorstel Stand van zaken

28 COM(2022)101
COM(2022)102

Voorstel voor een Verordening 
betreffende de regels en 
procedures voor de 
terbeschikkingstelling van de 
eigen middelen op basis van het 
emissiehandelssysteem, het 
mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens 
en toegewezen winsten, en 
betreffende de maatregelen om 
in de behoefte aan kasmiddelen 
te voorzien (MAR)

Voorstel voor een verordening 
tot wijziging van Verordening 
(EU, Euratom) nr. 2021/768 van 
30 april 2021 wat betreft 
uitvoeringsmaatregelen voor de 
nieuwe eigen middelen van de 
Europese Unie

De MAR en IMSOR regelen de praktische uitvoeringsregels voor 
het terbeschikkingstellen van de eigen middelen van lidstaten 
aan de Europese begroting. Deze voorstellen regelen deze 
regels voor de door de Commissie op 22 december 2021 
voorgestelde nieuwe eigen middelen (o.b.v. inkomsten uit ETS, 
CBAM en OESO Pijler 1). 

De Commissie heeft op 14 maart 2022 de 
voorstellen gepubliceerd. Het BNC-fiche is op 
3 juni 2022 naar de Kamer verzonden. De 
voorstellen worden behandeld in de 
relevante raadswerkgroepen in Brussel. 
Inhoudelijke behandeling wordt niet voorzien 
voor de aankomende maanden. De verdere 
behandeling is afhankelijk van voortgang 
onderhandelingen over voorstellen voor 
nieuwe eigen middelen. 

29 COM(2022)120 Wijziging verordening centrale 
effectenbewaarinstellingen 
(CSDR)

Voorstel om de bestaande verordening op een aantal punten te 
wijzigen. Die wijzigingen hebben met name bestrekking op het 
paspoortregime, samenwerking tussen toezichthouders, 
bancaire nevenactiviteiten door CSD's, het verbeteren van de 
settlement discipline door marktpartijen en het beleid ten 
aanzien van derdeland-CSD's.

De Commissie heeft op 16 maart 2022 het 
voorstel gepubliceerd. Het BNC-fiche is op 22 
april 2022 naar de Kamer verzonden. De 
besprekingen in de Raad lopen sinds juni 
2022.

30 COM(2022)184, 
223

Herziening van het Financieel 
Reglement

Het FR bevat de begrotingsregels voor de EU-begroting. 
Voorstel betreft gerichte herziening (uitgebreide herziening in 
2018 geweest) om FR aan te passen aan MFK-akkoord 2021-
2027, transpantie te vergroten en de regelgeving te 
moderniseren. 

De Commissie heeft twee voorstellen op 
respectievelijk 22 april en 16 mei 2022 
gepubliceerd. Het BNC-fiche is op 15 juli 
2022 naar de Kamer verzonden. Begin 2023 
vindt artikelsgewijze bespreking plaats in de 
Raadswerkgroepen.
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31 COM(2022)204 Herziening richtlijn betreffende 
op afstand afsluiten van 
overeenkomsten inzake 
financiële diensten

Voorstel om de richtlijn die ziet op regels bij de verkoop van op 
afstand verkochte – zonder gelijktijdige aanwezigheid van 
verkoper en consument - financiële diensten aan consumenten 
in te trekken. De relevante artikelen worden geactualiseerd en 
overgeheveld naar de richtlijn Richtlijn Consumentenrechten 
(CRD) die zich richt op consumentenrechten in den brede.

De Commissie heeft het voorstel op 11 mei 
2022 gepubliceerd. Het BNC-fiche is op 17 
juni 2022 naar de Kamer verzonden. De 
eerste expertgroep heeft afgelopen zomer 
plaatsgevonden. Er volgt nog een extra 
informatie-uitvraag vanuit de EU. 

32 COM(2022)216 Richtlijnvoorstel met regels ter 
vermindering van de ongelijke 
behandeling van vreemd en 
eigen vermogen en ter 
beperking van de renteaftrek in 
de vennootschapsbelasting

Het richtlijnvoorstel heeft als doel de ongelijke fiscale 
behandeling tussen eigen en vreemd vermogen bij bedrijven te 
verminderen. Deze ongelijke behandeling doet zich voor 
doordat de aftrekbaarheid van rente de kosten van financiering 
met vreemd vermogen verlaagt en de vergoeding voor eigen 
vermogen fiscaal niet aftrekbaar is. Hierdoor bestaat er voor 
bedrijven een fiscale stimulans om ondernemingsactiviteiten 
met vreemd vermogen te financieren. 

De Commissie heeft het voorstel op 11 mei 
2022 gepubliceerd. Na een aantal technische 
besprekingen is in december 2022 – onder 
meer vanwege de volle
agenda - besloten om de onderhandelingen 
over het richtlijnvoorstel te bevriezen in
afwachting van andere voorstellen op het 
gebied van de directe belastingen die op dit 
moment besproken worden en nog 
gepresenteerd zullen worden.

33 COM(2022)546 Voorstel verordening instant 
payments

Dit voorstel wijzigt de Single Euro Payments Area (SEPA)-
verordening en de herziene verordening voor 
grensoverschrijdende betalingen. Het doel van het voorstel is 
om het gebruik van instant payments zowel binnen de  
landsgrenzen als grensoverschrijdend bevorderen en instant 
payments in euro beschikbaar maken voor burgers, 
ondernemingen en instellingen die in de Europese Unie (EU) of 
de Europese Economische Ruimte (EER) een betaalrekening 
aanhouden. 

De Commissie heeft het voorstel op 26 
oktober 2022 gepubliceerd. De Kamer heeft 
het BNC-fiche op 2 december 2022 
ontvangen. 

34 COM(2022)583 Mededeling over herziening 
economic governance

De Commissie zet in de mededeling de contouren van de 
hervorming van de economic governance van de EU uiteen, 
bestaande uit het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) en de Macro-
Economische Onevenwichtighedenprocedure (MEOP). 

De mededeling is op 9 november 2022 
gepubliceerd. Waarschijnlijk worden 
Raadsconclusies aangenomen in het voorjaar 
2023, waarna eventuele wetgevende 
voorstellen volgen. Het precieze tijdspad is 
nog onbekend. De Kamer heeft een 
appreciatie ontvangen op 28 november 
2022. 



# Referentie Titel voorstel Omschrijving voorstel Stand van zaken

35 COM(2022)697, 
COM(2022)698

Voorstellen verordening en 
richtlijn wijziging Europees 
marktinfrastructuurraamwerk 
(EMIR 3 review)

Deze voorstellen passen EMIR aan vanwege zorgen over 
stabilietsirisico's door overmatige concentratie van clearing door 
EU marktpartijen in staten die geen EU-lidstaat zijn. In verband 
met de voorgestelde aanpassing van EMIR stelt de Commissie 
ook een aanpassing voor van de verordening kapitaalvereisten 
en de verordening geldmarktfondsen  als gevolg van de 
wijzigingen in EMIR. Daarnaast doet de Commissie een voorstel 
voor een begeleidende richtlijn waarin aanpassingen aan de 
richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten , de 
richtlijn kapitaalvereisten  en de richtlijn prudentieel toezicht 
beleggingsondernemingen  zijn opgenomen. 

De Commissie heeft de voorstellen op 7 
december 2022 gepubliceerd. De Kamer 
ontvangt het BNC-fiche binnen de 
gebruikelijke termijn.  

36 COM(2022)760, 
COM(2022)761 
en 
COM(2022)762

Voorstellen Richtlijnen en 
verordening voor eenvoudigere 
en flexibilere noteringsregels 
voor (mkb-)bedrijven

Het wetgevings pakket bevat richtlijnen en verordeningen voor 
eenvoudigere en flexibeiere regels voor beursnoteringen van 
mkb-bedrijven (Listing Act). Het voorstel is een uitwerking van 
een van de acties uit het kapitaalmarktunie actieplan 2020 van 
de Commissie. 

De Commissie heeft de voorstellen op 7 
december 2022 gepubliceerd. De Kamer 
ontvangt het BNC-fiche binnen de 
gebruikelijke termijn. 

37 COM(2022)701, 
COM(2022)702

Voorstellen richtlijn en 
verordening betreffende de btw-
regels voor het digitale tijdperk

De voorstellen zien op (1) de modernisering van de btw-
rapportageverplichtingen en e-facturatie, (2) de aanpak van de 
uitdagingen van de platformeconomie en, (3) voorkoming van 
meerdere btw-registraties in de Europese Unie en verbetering 
van het éénloketsysteem dat wordt gebruikt om de btw op de 
verkoop van goederen op afstand vast te stellen en te betalen. 
De voorstellen hebben als doel het btw-gat (totaal aan 
misgelopen btw-inkomsten) te verkleinen en administratieve 
lasten en nalevingskosten te verminderen.

De Commissie heeft de voorstellen op 8 
december 2022 gepubliceerd. De Kamer 
ontvangt het BNC-fiche binnen de 
gebruikelijke termijn. 

38 COM(2022)707 Zevende wijziging 
administratieve 
samenwerkingsrichtlijn op het 
gebied van belastingen

Op 8 december jl heeft de  Commissie de 7e wijziging van de
Administratieve samenwerkingsricFitlijn op het gebied van 
belastingen gepubliceerd die onder meer ziet op het uitwisselen 
van fiscale informatie over crypto assets tussen de lidstaten van 
de Europese Unie hierna DAC8. 

De Commissie heeft het voorstel op 8 
december 2022 gepubliceerd. De Kamer 
ontvangt het BNC-fiche  binnen de 
gebruikelijke termijn. 


