Den Haag, 1 mei 2020

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHa-OS
BuZa
DEF
EU
EZK
I&W
J&V
KR
LNV
OCW
SZW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 6 mei 2020
10.00 - 10.45 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering Financiën
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29
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29
29
29
29
29
21, 22, 29
22, 29

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:
Noot:

De besluitenlijst van de procedurevergadering Financiën van 23 april
vaststellen.
Dit betrof een procedurevergadering per videoverbinding, waarvan ook een
stenografisch verslag is opgemaakt.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Aanvullende geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad
van 16 en 17 maart te Brussel

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 maart 2020
Aanvullende geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 16 en
17 maart te Brussel - 21501-07-1665
Reeds betrokken bij het notaoverleg Eurogroep op 7 april 2020.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Mogelijke steunmaatregelen Air France - KLM

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 24 april 2020
Mogelijke steunmaatregelen Air France - KLM - 29232-9
Reeds geagendeerd voor een notaoverleg op woensdag 6 mei 2020.
Door middel van een e-mailprocedure heeft de commissie op 28 april 2020
reeds besloten tot het houden van een debat, in de vorm van een notaoverleg,
over de mogelijke steunmaatregelen voor Air France-KLM.

Voorstel:
Noot:

(Voortgang) wet- en regelgeving
5.

Agendapunt:

Voorjaarsnota 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 24 april 2020
Voorjaarsnota 2020 - 35450-1
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op dinsdag 9
juni 2020 te 14.00 uur.
De Kamer heeft de inbrengdata voor de Voorjaarsnota en bijbehorende
suppletoire begrotingen op voorstel van de commissie Financiën reeds
vastgesteld (Kamerstuk 31428, nr. 14).

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

Begroting - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 april 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de
begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota) - 35450-IX
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op dinsdag 9
juni 2020 te 14.00 uur.

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
6.

Agendapunt:

Wetgevingsbrieven DNB en AFM 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 24 april 2020
Wetgevingsbrieven DNB en AFM 2020 - 32545-117
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Financiële
markten.

Voorstel:

7.

Agendapunt:

Aanstelling Kwartiermakers toekomst accountancysector

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 april 2020
Aanstelling Kwartiermakers toekomst accountancysector - 2020Z07581
Agenderen voor het te zijner tijd alsnog te houden algemeen overleg
Accountancy.
Het algemeen overleg Accountancy, dat op 22 april zou worden gehouden, is
vanwege de coronamaatregelen tot nader order uitgesteld.

Voorstel:
Noot:

8.

Agendapunt:

Herziene planning lopende beleidstrajecten tot het zomerreces naar
aanleiding van COVID-19

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 april 2020
Herziene planning lopende beleidstrajecten tot het zomerreces naar aanleiding
van COVID-19 - 2020Z07701
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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9.

Agendapunt:

Verslag IMFC voorjaarsvergadering april 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 april 2020
Verslag IMFC voorjaarsvergadering april 2020 - 2020Z07753
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

10.

Agendapunt:

Voorlichting Afdeling advisering van de Raad van State over het
spanningsveld tussen het budgetrecht en de informatie-uitwisseling
met het parlement versus de omgang met koersgevoelige informatie.

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 april 2020
Reactie op voorlichting Afdeling advisering van de Raad van State over het
spanningsveld tussen enerzijds de uitoefening van het budgetrecht door het
parlement en de openbare informatie-uitwisseling die daarbij hoort en
anderzijds de regels voor de omgang met koersgevoelige informatie op grond
van onder andere de Wet financieel toezicht en de Verordening marktmisbruik
(PbEU 2014, L173) - 2020Z07777
Ter bespreking.
• De minister van Financiën stelt met deze brief de Kamer op de hoogte van
de op 25 maart jl. op zijn verzoek door de Afdeling advisering van de Raad
van State uitgebrachte voorlichting over de omgang met koersgevoelige
informatie (kgi) in relatie tot het budget- en informatierecht van de
Kamer. Van kgi kan onder meer sprake zijn bij de verwerving van
aandelen door de Staat in een beursgenoteerde onderneming. De minister
vermeldt in zijn brief ernaar uit te zien om met de Kamer nader van
gedachten te wisselen naar aanleiding van de ontvangen voorlichting.
• De Afdeling advisering heeft in haar voorlichting onder meer aanbevolen
alsnog werkafspraken tussen regering en Kamer te doen vaststellen.
• Bij brief van 30 maart 2020 heeft de commissie de minister meegedeeld
op welke wijze zij geïnformeerd wenst te worden indien de Staat zou
overwegen tot een dergelijke verwerving van aandelen zou wensen over te
gaan. In reactie op deze brief heeft de minister bij brief van 15 april 2020
een voorstel gedaan voor het vastleggen van werkafspraken bij het
vertrouwelijk informeren van de commissie in geval van kgi.
• De commissie heeft besloten met de voorgestelde (voorlopige)
werkafspraken in te stemmen en daarover de minister bij brief van 21
april 2020 in kennis gesteld.
• Te overwegen is om het voorstel van de minister tot een nadere
gedachtewisseling met de Kamer aan te houden tot na de publicatie van
de bevindingen van de Algemene Rekenkamer, die onderzoek doet naar de
vraag hoe de handelwijze van het kabinet bij de aandelenverwerving AFKLM in 2019 zich verdroeg met het budget- en het informatierecht van het
parlement. De commissie zou de Voorbereidingsgroep werkafspraken
informatievoorziening kunnen verzoeken na ommekomst van dat
onderzoek een voorstel te doen voor het verdere vervolg.

Voorstel:
Noot:

11.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over de export van uranium door URENCO

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 mei 2020
Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over
de export van uranium door URENCO en de daarvoor afgesloten contracten,
ook in relatie tot non-proliferatie aspecten (Kamerstuk 25422-260) 2020Z07856
Agenderen voor het in het najaar te houden algemeen overleg
Staatsdeelnemingen.
Het ministerie heeft laten weten dat de minister desgewenst bereid is een
(besloten) technische briefing te doen verzorgen over Urenco.Ter bespreking
ligt de vraag voor of de commissie van dat aanbod gebruik wenst te maken.

Voorstel:
Noot:
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Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Fiscaliteit en Belastingdienst
12.

Agendapunt:

Aanvullende fiscale maatregelen in verband met covid-19

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 24 april 2020
Aanvullende fiscale maatregelen in verband met covid-19 - 2020Z07487
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op dinsdag 12 mei 2020 om 14.00 uur.

Voorstel:

13.

Agendapunt:

Wettelijke basis van eHerkenning

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 24 april 2020
Wettelijke basis van eHerkenning - 31066-625
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

14.

Agendapunt:

Vermogensrendementsheffing in box 3 - advies deskundigen en notitie
CPB 2013-2016

Zaak:

Noot:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 24 april 2020
Vermogensrendementsheffing in box 3 - advies deskundigen en notitie CPB
2013-2016 - 32140-69
Kabinetsreactie afwachten.
De staatssecretaris kondigt aan dat hij dit najaar de reactie van het kabinet op
het advies van de drie deskundigen en de notitie van het CPB naar de Kamer
zal sturen.
De brief over de stand van zaken over de aanpassing van box 3 en het
wetsvoorstel ter aanpassing van box 3 volgen na het zomerreces.

Agendapunt:

Aanwijzing massaal bezwaar box 3 over belastingjaar 2019

Zaak:
Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 28 april 2020
Aanwijzing massaal bezwaar box 3 over belastingjaar 2019 - 2020Z07533
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Fraude Signalering Voorziening (FSV)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 28 april 2020
Fraude Signalering Voorziening (FSV) – Stappen op weg naar een
signaleringsvoorziening en fraudebestrijding bij de Belastingdienst die voldoet
aan wet- en regelgeving - 2020Z07627
Desgewenst betrekken bij het plenair debat over fraudeopsporing door de
Belastingdienst.

Voorstel:

15.

16.

Voorstel:

17.

Agendapunt:

Toezeggingen uit het algemeen overleg over de Belastingdienst van 4
maart

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 28 april 2020
Reactie op verzoek commissie over de beantwoording van toezeggingen uit
het algemeen overleg over de Belastingdienst van 4 maart - 2020Z07626
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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18.

Agendapunt:

Uitbreiding formele onderzoeksprocedure door Europese Commissie
naar mogelijke staatssteun aan Inter IKEA BV

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 30 april 2020
Uitbreiding formele onderzoeksprocedure door Europese Commissie naar
mogelijke staatssteun aan Inter IKEA BV - 2020Z07772
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over
belastingontwijking.

Voorstel:

19.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de monitor
exportkredietverzekeringen 2018

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 22 april 2020
Antwoorden op vragen commissie over de monitor exportkredietverzekeringen
2018 (Kamerstuk 26485-314) - 26485-329
Ter bespreking.
Aangehouden in de vorige procedurevergadering.
De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst heeft bij het
wetgevingsoverleg over de tweede incidentele suppletoire begroting inzake
COVID-19-crisimaatregelen herverzekering leverancierskredieten van 15 april
2020 aan de leden Van Raan (PvdD) en Snels (GroenLinks) toegezegd de
Kamer een aanvullende brief te sturen over de maatregelen ten aanzien van
exportkredietverzekeringen zoals genoemd in de brief van 7 april jl. met het
oog op een mogelijke behandeling in de Kamer van het onderwerp
exportkredietverzekeringen voor het zomerreces 2020.
Op 28 april 2020 heeft de staatssecretaris de schriftelijke vragen van het lid
Van Raan over extra maatregelen om handelsstromen op gang te houden
beantwoord, waarin ook ingegaan wordt op exportkredietverzekeringen.

Voorstel:
Noot:

20.

Agendapunt:

Inkomensongelijkheid door Belastingstelsel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 1 mei 2020
Inkomensongelijkheid door Belastingstelsel - 2020Z07887
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Toeslagen en Douane
21.

Agendapunt:

Stukken over kinderopvangtoeslag

Noot:

De commissie Financiën heeft ten aanzien van de behandeling van rapporten
en de hersteloperatie omtrent het stopzetten van kinderopvangtoeslagen het
volgende besloten:
1. Een openbaar gesprek (in fysieke vorm) voeren met de Adviescommissie
Uitvoering Toeslagen (AUT) over het Eindadvies ‘Omzien in verwondering’,
met de Auditdienst Rijk (ADR) over het onderzoeksrapport
‘Toeslaggerelateerde CAF-zaken’ en met de Autoriteit Persoonsgegevens
(AP) over het nog uit te brengen onderzoek naar het gebruik van
persoonsgegevens bij de Belastingdienst waaruit ras of etnische afkomst
blijkt.
2. Vervolgens een debat voeren (waarschijnlijk in de vorm van een
notaoverleg) met de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en
Douane over de compensatieregeling en de hersteloperatie.
Noot 3:
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3. Daarna het spoedwetsvoorstel over Toeslagen behandelen. Het
wetsvoorstel zal een uitbreiding van de hardheidsregeling bevatten zodat
ook aan ouders die langer dan vijf jaar geleden te maken kregen met
disproportioneel hoge terugvorderingen kinderopvangtoeslag terugbetaald
kan worden. De regering verwacht het wetsvoorstel eind mei bij de Kamer
in te dienen.
De stand van zaken ten aanzien van bovenstaande stappen zal ter vergadering
worden toegelicht.
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 12 maart
2020
Eindadvies ‘Omzien in verwondering’ van de Adviescommissie uitvoering
toeslagen (AUT) en het onderzoeksrapport ‘Toeslaggerelateerde CAF-zaken’
van de Auditdienst Rijk (ADR) - 31066-608
Agenderen voor het notaoverleg over kinderopvangtoeslag.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 13 maart
2020
Kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering
Toeslagen, het rapport van de ADR en het Zwartboek - 31066-613
Agenderen voor het notaoverleg over kinderopvangtoeslag.
SZW
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 28 april
2020
Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op het eindrapport
van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, het rapport van de ADR en het
Zwartboek (Kamerstuk 31066-613) - 2020Z07624
Agenderen voor het notaoverleg over kinderopvangtoeslag.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 28 april
2020
Voortgang van de hersteloperatie Toeslagen - 2020Z07623
Agenderen voor het notaoverleg over kinderopvangtoeslag.
SZW
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 12 maart
2020
Toelichting Wob-besluit 'versoepelen beleid kinderopvangtoeslag' - 31066-611
Agenderen voor het notaoverleg over kinderopvangtoeslag.
SZW
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 22 april
2020
Verzamelbesluit Toeslagen - 2020Z07301
Agenderen voor het notaoverleg over kinderopvangtoeslag.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 28 april
2020
Reactie op verzoek commissie over berichtgeving van Follow The Money over
de toeslagenaffaire - 2020Z07625
Agenderen voor het notaoverleg over kinderopvangtoeslag.
SZW
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 20 maart
2020
Voortgang second opinion ambtsmisdrijven - 31066-615
Agenderen voor het notaoverleg over kinderopvangtoeslag.
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22.

Agendapunt:

Kabinetsinzet Toeslagen (IBO Toeslagen Deelonderzoek 2)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 30 april
2020
Kabinetsinzet Toeslagen (IBO Toeslagen Deelonderzoek 2) - 31066-624
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op woensdag 27 mei 2020 om 14.00 uur.
VWS, SZW, BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon

Geen agendapunten
Rijksuitgaven
23.

Agendapunt:

Voorstel rapporteurs Inzicht in Kwaliteit: Focusonderwerp
verantwoording begrotingsjaar 2020

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 24 april 2020
Voorstel rapporteurs Inzicht in Kwaliteit: Focusonderwerp verantwoording
begrotingsjaar 2020 - 2020Z07481
Instemmen met het voorstel van de rapporteurs en het versturen van
bijgevoegde conceptbrief.

Voorstel:

24.

Agendapunt:

Reactie planbureaus op verzoek om een verkenning uit te brengen
naar de mogelijkheden voor integratie van de Monitor Brede Welvaart
in de begrotings- en verantwoordingssystematiek

Zaak:

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 8 april 2020
Reactie van het Centraal Planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau en
het Planbureau voor de Leefomgeving om een verkenning uit te brengen naar
de mogelijkheden voor integratie van de Monitor Brede Welvaart in de
begrotings- en verantwoordingssystematiek - 34298-30
Voor kennisgeving aannemen.
De drie planbureaus zullen op basis van het advies van de Studiegroep naar
verwachting voor het eind van het jaar met een afgestemd plan van aanpak
de Tweede Kamer informeren hoe zij een invulling denken te geven aan het
verzoek om inzichten op basis van de Monitor Brede Welvaart in de
begrotings- en verantwoordingssyste-matiek te borgen.

Voorstel:
Noot:

25.

Agendapunt:

Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen
brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het
voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 23 april 2020
Rapport Paardenmiddel of noodverband?; Resultaten prijsonderhandelingen
geneesmiddelen - 29477-653
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: VWS
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 12 mei 2020
•Voorstel: Ter bespreking

Voorstel:
Noot:
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26.

Agendapunt:

Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen
brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het
voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 28 april 2020
Aanbieding speciaal verslag 'Energie-efficiëntie in gebouwen: nog steeds meer
aandacht voor kosteneffectiviteit nodig' van ERK - 2020Z07663
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: EZK
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 19 mei 2020
•Voorstel: nog niet bekend

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

27.

Agendapunt:

Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en
reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere
Kamercommissie dan Financiën

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 29 april 2020
Kabinetsreactie over IBO Deeltijdwerk - 2020Z07628
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: SZW
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 12 mei 2020
•Voorstel: nog niet bekend

Voorstel:
Noot:

28.

29.

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 21 april 2020
Aanbieding speciaal verslag ‘Het EU-kernwegennet: kortere reistijden, maar
het netwerk is nog niet volledig operationeel’ van ERK - 2020Z07188
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: IW
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 12 mei 2020
•Voorstel: Desgewenst betrekken bij het schriftelijk overleg Transportraad op
27 mei 2020.

Agendapunt:

Beoordeling Raad van State van het Stabiliteitsprogramma 2020

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 24 april 2020
Beoordeling Raad van State van het Stabiliteitsprogramma 2020 - 21501-071688
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2020.

Agendapunt:

Behandeling jaarverantwoording 2019

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 23 april 2020
Behandeling van de jaarverantwoording over 2019 in de commissies 2020Z07403
Betrekken van de te ontvangen Monitor Brede Welvaart bij het
Verantwoordingsdebat.
Feitelijke vragen stellen aan de Algemene Rekenkamer en het kabinet over de
Staat van de Rijksverantwoording, het rapport bij het jaarverslag van het
ministerie van Financiën en het rapport bij de Nationale Verklaring 2020.
• De uiterlijke inbrengtermijnen zijn op voorstel van de commissie Financiën
reeds vastgesteld door de Kamer op donderdag 28 mei 2020 te 14.00 uur.
• Naast een feitelijke vragenronde is reeds een besloten technische briefing
met de Algemene Rekenkamer ingepland op woensdag 20 mei 2020
(Verantwoordingsdag). Of deze briefing doorgang kan vinden zal afhangen
van het Kamerbrede beleid ten aanzien van commissieactiviteiten en de
beperkingen die gelden i.v.m. het coronavirus.

Voorstel:
Voorstel:

Noot:
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Voorstel:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Indien de technische briefing door de Algemene Rekenkamer geen doorgang
kan vinden: de rapporteurs bij de verantwoordingsstukken over begrotingsjaar
2019, de leden Sneller en Snels, mandateren om namens de commissie
desgewenst aanvullende inlichtingen in te winnen bij de Algemene
Rekenkamer ten behoeve van hun rapporteurschap.
Feitelijke vragen stellen aan het kabinet over het Financieel Jaarverslag van
het Rijk (FJR), het jaarverslag en de Slotwet van het ministerie van Financiën.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Europa
30.

Agendapunt:

Verslag van de videoconferentie van de Eurogroep van 7 en 9 april
2020

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 april 2020
Verslag van de videoconferentie van de Eurogroep van 7 en 9 april 2020 21501-07-1686
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Agendapunt:

Verslag van de informele Ecofinraad van 16 april 2020

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 april 2020
Verslag van de informele Ecofinraad van 16 april 2020 - 21501-07-1687
Voor kennisgeving aannemen.
• In dit verslag reageert de minister ook op het verzoek van de commissie
met betrekking tot de April 2020 Notificatie van Nederland over het EMUsaldo en de EMU-schuld.
• Voorts informeert de minister de commissie nader over de verordening en
richtlijn betreffende Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor
ondernemingen.
EU

Agendapunt:

Europese begroting 2020: derde aanvullende begroting

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 24 april 2020
Europese begroting 2020: derde aanvullende begroting - 21501-03-140
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2020.
EU

Agendapunt:

Lijst nieuwe EU-voorstellen (FIN)

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 1 mei 2020
Lijst nieuwe EU-voorstellen 2020, week 14-18 (FIN) 2020 - 2020Z07827
Behandelvoorstellen in de noot volgen
I. COM (2020) 170: Overig - ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING NR.
2 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2020 Verstrekking van noodhulp aan de
lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele
bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak
Behandelvoorstel: reeds behandeld.
Noot: Deze wijziging van de begroting voor 2020 behoort tot het bredere
pakket maatregelen waarbij nog niet uitgegeven fondsen worden vrijgespeeld
om de COVID-19 crisis te bestrijden. In dit geval gaat het om het rescEU
mechanisme van 2.7 mld EUR (en 1.38 mld EUR aan betalingskredieten) voor
o.a. beschermingsmiddelen en medicijnvoorraden. Het onderwerp is
behandeld in het notaoverleg van 7 april.

Voorstel:

31.

Voorstel:
Noot:

32.

Voorstel:

33.

Voorstel:
Noot:
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34.

Volgcommissie(s):

II. COM (2020) 310: Verordening - PROPOSAL for a REGULATION OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU)
No575/2013 and (EU) 2019/876 as regards adjustments in response to the
COVID-19 pandemic
Behandelvoorstel: Kabinetsappreciatie afwachten.
Noot: Deze verordening behelst een aanpassing aan de regels rondom
kapitaalvereisten voor banken. Met de aanpassingen wordt de volledige
flexibiliteit in de regels opgezocht om banken maximaal te ondersteunen in het
vrijmaken van liquiditeit om te voorzien in de behoefte aan leningen in de
reële economie.
EU

Agendapunt:

Geannoteerde agenda extra ingeplande Eurogroep 8 mei 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 mei 2020
Geannoteerde agenda extra ingeplande Eurogroep 8 mei 2020 - 2020Z07854
Voor kennisgeving aannemen; verslag van deze extra ingeplande
Eurogroepvergadering van 8 mei 2020 afwachten.
• In de procedurevergadering van 7 april jl. heeft de commissie besloten in
de komende periode geen algemene lijn te hanteren ten aanzien van het
houden van een debat in de Kamer voorafgaand aan
Eurogroepvergaderingen. Vanwege de coronacrisis vinden vergaderingen
van de Eurogroep en de Ecofinraad op onregelmatige basis plaats.
• Volgens de geannoteerde agenda wordt tijdens de Eurogroepvergadering
van 8 mei a.s. alleen gedachtewisseling en geen besluitvorming verwacht.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

35.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Mededeling
European Green Deal Investment Plan (Kamerstuk 22112-2844)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 april 2020
Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Mededeling European Green
Deal Investment Plan (Kamerstuk 22112-2844) - 22112-2867
Voor kennisgeving aannemen.
EZK

Voorstel:
Volgcommissie(s):

36.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling identiteit beheerder Gemeenschappelijk
voorzieningsfonds

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 1 mei 2020
Fiche: Mededeling identiteit beheerder Gemeenschappelijk voorzieningsfonds 2020Z07870
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op dinsdag 26 mei 2020 om 14.00 uur.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Overig
37.

Agendapunt:

Initiatiefnota van de leden Snels, Sneller, Bruins en Slootweg: “van
oliedom naar gezond verstand: verduurzaming van de financiële
sector”

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, B.A.W. Snels (GroenLinks) - 23 april 2020
Initiatiefnota van de leden Snels, Sneller, Bruins en Slootweg: “van oliedom
naar gezond verstand: verduurzaming van de financiële sector” - 35446

10

Voorstel:
Volgcommissie(s):

38.

De minister van Financiën verzoeken de Kamer een reactie namens het
kabinet op deze initiatiefnota te sturen.
EZK

Agendapunt:

Visie op de kabinetsreactie op het rapport "Vertrouwen op controle"
van de Commissie toekomst accountancysector (Cta)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 1 mei 2020
Visie op de kabinetsreactie op het rapport "Vertrouwen op controle" van de
Commissie toekomst accountancysector (Cta) - 2020Z07822
Desgewenst betrekken bij het te zijner tijd alsnog te houden algemeen overleg
Accountancy.
De kabinetsreactie op het rapport ‘Vertrouwen op controle’ van de Commissie
toekomst accountancysector (Cta) staat op de agenda van het algemeen
overleg Accountancy.

Voorstel:
Noot:

Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën
39.

Agendapunt:

Geplande commissieactiviteiten

Voorstel:

Ter bespreking
Dit is een overzicht van geplande activiteiten, waarvan het door het thans
geldende vergaderregime van de Kamer nog onzeker is of deze kunnen
doorgaan (al dan niet in gewijzigde vorm).

Noot:

do 14-05-2020 14.00-17.00 - Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
wo 20-05-2020 11.00-13.00 - Openbare technische briefing CBS - Monitor
Brede Welvaart
wo 20-05-2020 14.00-15.30 - Besloten technische briefing van de Algemene
Rekenkamer over het Verantwoordingsonderzoek over 2019
wo 20-05-2020 15.30-16.30 Procedurevergadering
wo 03-06-2020 15.30-16.30 Procedurevergadering
wo 10-06-2020 13.00-15.00 Openbaar gesprek met DNB en CPB over macroeconomische risico's voor het financiële stelsel
wo 10-06-2020 15.15-18.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
wo17-06-2020 15.30-16.30 Procedurevergadering
do 25-06-2020 13.00-15.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019
Financiën en Nationale Schuld
do 25-06-2020 15.00-17.00 Algemeen overleg Begroten en verantwoorden
di 30-06-2020 16.30-19.30 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
wo 01-07-2020 15.30-16.30 Procedurevergadering

40.

Agendapunt:

Nog niet (opnieuw) geplande commissieactiviteiten waartoe al is
besloten.

Voorstel:

Ter informatie
Algemeen overleggen:
AO Accountancy - tot nader order uitgesteld
AO Autobelastingen
AO Belastingen
AO Belastingontwijking
AO Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
AO Douane (inclusief Brexit)
AO Europese btw
AO Financiële dienstverlening en consumentenbelangen
AO Financiële markten

Noot:
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AO
AO
AO
AO

Revolverende fondsen
Stopzetten kinderopvangtoeslag - tot nader order uitgesteld
Staatsdeelnemingen - tot nader order uitgesteld
Jaarverslag Staatsdeelnemingen (te houden in het najaar)

Gesprekken:
Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni;
Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde
Openbaar gesprek met de Monitoring Commissie Accountancy en de
Commissie toekomst accountancysector;
Gesprek met auteurs van twee wetenschappelijke papers over de
staatsbalans;
Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer
Werkbezoeken:
Werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht)
Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
Werkbezoek aan Belastingdienst/Toeslagen

41.

Agendapunt:

Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Voorstel:

Ter informatie.
• 21-11-2019 - Verzoek inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot
artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
• 05-12-2019 - Verzoek inzake concept-rapport onderzoek naar de Douane
(2019Z24395) [rappel gestuurd op 07-02-2020; 2020Z02299]
• 24-01-2020 - Verzoek om reactie op EU-voorstel COM (2019) 629
(2020Z01146)
• 24-01-2020 - Verzoek inzake brief met plannen voor staatsdeelnemingen
voor het komende jaar (2020Z01145)
• 30-01-2020 - Verzoek stand van zaken rond private equity en reactie op
artikel 'Niet alles wat private equity aanraakt verandert in goud'
(2020Z01636)
• 20-02-2020 - Verzoek inzake oorlogsgerelateerde uitkeringen die
Duitsland betaalt aan inwoners van Nederland (2020Z03609)
• 20-02-2020 - Rappel schriftelijke vragen over onderzoek naar WLTP
(2020Z04260)
• 13-03-2020 - Verzoek inzake brief over stand van zaken Douane
(2020Z05079)
• 13-03-2020- Verzoek inzake behandeling Belastingplan 2021
(2020Z05078)
• 08-04-2020 - Verzoek inzake nadere informatie planning fiscale
wetsvoorstellen (2020Z06504)
• 23-04-2020 - Verzoek om reactie op een artikel over het doorsluizen van
ECB-miljarden naar aandeelhouders (2020Z07705)
• 23-04-2020 - Verzoek om een brief over de crisisbonus van de topman
van Air France-KLM (2020Z07706)
• 24-04-2020 - Verzoek inzake uitgebrachte ADR-rapporten (2020Z07475)
• 30-04-2020 - Verzoek om uitvoering toezegging over de ministeriële
commissie Aanpak Fraude (2020Z07760)
• 01-05-2020 - Verzoeken inzake aanbesteding extern onderzoek
Belastingdienst (2020Z07889 en -07890)

Noot:

Toegevoegde agendapunten

Geen agendapunten
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Rondvraag

Geen agendapunten
Besloten

Geen agendapunten

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2020A01813
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