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Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 4 juli 2019
vaststellen

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over brieven van gedupeerde ouder(s)
kinderopvangtoeslag

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 3 juli 2019
Reactie op verzoek commissie over brieven van gedupeerde ouder(s)
kinderopvangtoeslag - 31066-501
Reeds behandeld in het algemeen overleg Stopzetten kinderopvangtoeslag
d.d. 4 juli 2019.

Voorstel:

4.

Agendapunt:

Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 juli 2019 te Brussel

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 juli 2019
Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 juli 2019 te Brussel - 21501-071618
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 4
september 2019.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

5.

Agendapunt:

Besluit van de Europese Commissie op 3 juli 2019 om voor Italië geen
buitensporigtekortprocedure te openen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 juli 2019
Besluit van de Europese Commissie op 3 juli 2019 om voor Italië geen
buitensporigtekortprocedure te openen - 21501-03-130
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 4
september 2019.
EU

Agendapunt:

Samenstelling en tussenrapport werkgroep kapitaalmarktunie

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 augustus 2019
Samenstelling en tussenrapport werkgroep kapitaalmarktunie - 22112-2819
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 4
september 2019.
EU

Voorstel:

6.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

7.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en informele Ecofinraad van
13 en 14 september 2019 te Helsinki

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 augustus 2019
Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en informele Ecofinraad van 13 en
14 september 2019 te Helsinki - 21501-07-1621
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 4
september 2019.
EU

Agendapunt:

Toevoeging geannoteerde agenda Eurogroep 13 september te Helsinki

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 september 2019
Toevoeging geannoteerde agenda Eurogroep 13 september te Helsinki 21501-07-1623
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 4
september 2019.
EU

Voorstel:

8.

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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(Voortgang) wet- en regelgeving
9.

Agendapunt:

Wet uitvoering verordening financiële benchmarks

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 september
2017
Wijziging van Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische
delicten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) nr. 2016/1011
van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices
die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële
overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot
wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr.
596/2014 (PbEU 2016, L 171) (Wet uitvoering verordening financiële
benchmarks) - 34789
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

10.

Nota van wijziging - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 augustus
2019
Nota van wijziging - 34789-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van de Muntwet 2002 in verband met de aanbesteding van
het produceren van munten en het afschaffen van beleggingsmunten

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 24 april 2019
Wijziging van de Muntwet 2002 in verband met de aanbesteding van het
produceren van munten en het afschaffen van beleggingsmunten - 35203
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

11.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, W.B.
Hoekstra - 29 augustus 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 34789-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
M. Snel - 11 juli 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35203-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige
grensoverschrijdende constructies en Wet implementatie tweede EUrichtlijn antibelastingontwijking

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 11 juli 2019
Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van
belastingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de
implementatie van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot
wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische
uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot
meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (PbEU 2018, L 139) (Wet
implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende
constructies) - 35255
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 9 oktober 2019 om
14.00 uur.
U ontvangt uiterlijk woensdag 2 oktober 2019 een wetgevingsrapport.

Voorstel:
Noot:

Zie de stafnotitie voor een toelichting.
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Zaak:

Voorstel:
Noot:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 28 juni 2019
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet
inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband
met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei
2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft
hybridemismatches met derde landen (PbEU 2016, L 144/1) (Wet
implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking) - 35241
Inbrengdatum voor het verslag verplaatsen van donderdag 3 oktober 2019
naar woensdag 9 oktober 2019 om 14.00 uur.
U ontvangt het wetgevingsrapport uiterlijk woensdag 2 oktober 2019.
Zie de stafnotitie voor een toelichting.

Zaak:
Voorstel:

12.

Agendapunt:

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over een belastingverdrag
met Irak

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 17 juli 2019
Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over een belastingverdrag met Irak
- 25087-245
Voor kennisgeving aannemen.
• De vertrouwelijke stukken zijn ter inzage gelegd, alleen voor de leden, bij
het Centraal Informatiepunt van de Kamer.
• De vroegtijdige vertrouwelijke kennisneming bij een belastingverdrag of
een wijzigingsprotocol bij een belastingverdrag vloeit voort uit de
toezegging die door de staatssecretaris van Financiën is gedaan tijdens de
mondelinge behandeling van het herziene belastingverdrag met Canada op
20 november 1986 in de Commissie Financiën (Kamerstuk 19 614, nr. 6).
• Naar aanleiding van de procedurevergadering van 4 juli jl. is de
staatssecretaris schriftelijk verzocht zijn visie op de noodzaak tot
vertrouwelijkheid van informatie inzake belastingverdragen uiteen te
zetten.

Voorstel:
Noot:

13.

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 5 september 2019
Stafnotitie - behandeling fiscale wetsvoorstellen - 2019Z16507
Ter informatie.

Agendapunt:

Embargoregeling ten aanzien van het Belastingplan

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 5 september
2019
Embargoregeling ten aanzien van het Belastingplan - 30539-19
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
14.

Agendapunt:

Beleidsdoorlichting artikel 12 schatkistbankieren en betalingsverkeer
Rijk

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 juli 2019
Beleidsdoorlichting artikel 12 schatkistbankieren en betalingsverkeer Rijk 31935-53
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 9
oktober 2019 te 14.00 uur en de commissiestaf verzoeken tijdig voorafgaand
een notitie op te stellen.

Voorstel:
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Noot:

Volgcommissie(s):

15.

Vijfde voortgangsrapportage van de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 juli 2019
Vijfde voortgangsrapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB - 31311-218
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Financiële
markten.

Agendapunt:

Nadere beloningsmaatregelen financiële sector en besluitvorming
claw back vaste beloning bankbestuurders bij staatssteun

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 juli 2019
Consultatie wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector en
besluitvorming claw back vaste beloning bankbestuurders bij staatssteun 32013-219
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Financiële
markten.
• De minister informeert de Kamer met deze brief over de voorlichting van
de Afdeling advisering van de Raad van State over de juridische
mogelijkheden ten aanzien van vaste beloningen van bankbestuurders een
wettelijke verplichting tot terugvordering daarvan in te voeren ingeval van
staatssteun (claw back). In zijn brief van 17 december 2018 (Kamerstuk
32 013, nr. 199) had de minister vermeld de invoering van deze claw back
te overwegen en daarover voorlichting te zullen vragen. De minister deelt
thans mee dat hij mede op grond van de conclusies van de Afdeling
advisering van de invoering van de claw back afziet.
• Voorts informeert de minister met deze brief de Kamer over de inhoud van
zijn conceptwetsvoorstel met nadere beloningsmaatregelen voor de
financiële sector. Dit wetsvoorstel, waarvoor een internetconsultatie was
opengesteld van 5 juli t/m 30 augustus, bevat nadere
beloningsmaatregelen voor de financiële sector. Deze maatregelen waren
aangekondigd in de Agenda financiële sector van 17 december 2018
(Kamerstuk 32 013, nr. 200). Ook bevat het wetsvoorstel enkele meer
technische wijzigingen van de beloningsregels voor de financiële sector.

Voorstel:
Noot:

17.

De commissie Financiën adviseert vanuit haar horizontale betrokkenheid
bij de rijksuitgaven, om over een beleidsdoorlichting feitelijke vragen te
stellen. Ter voorbereiding hierop kunt u een kort advies van de
commissiestaf vragen. De leden van de commissie kunnen het advies van
de commissiestaf desgewenst betrekken bij het stellen van feitelijke
vragen over de beleidsdoorlichting.
BiZa

Agendapunt:

Voorstel:

16.

•

Agendapunt:

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) jaarrapportage 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 juli 2019
Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) jaarrapportage 2018 27863-83
Voor kennisgeving aannemen.
• Met deze brief zendt de minister van Financiën de jaarrapportage van het
Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer aan de Kamer en doet hij
enkele, bij verschillende gelegenheden gedane toezeggingen aan leden
van de commissie gestand.
• De minister herhaalt zijn toezegging om de Kamer zo mogelijk eind dit
jaar te informeren over de uitkomsten van een herijking van de visie op
contant geld.

Voorstel:
Noot:
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18.

Agendapunt:

Brede maatschappelijke heroverwegingen

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 juli 2019
Brede maatschappelijke heroverwegingen - 32359-3
(Desgewenst) betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen.
De minister deelt in deze brief mee welke zestien onderwerpen zijn
geselecteerd voor de exercitie "Beleids- en uitvoeringsopties in Beeld", die hij
heeft aangekondigd in zijn brief van 3 april 2019 (Kamerstuk 31 865, nr. 131).
Met deze exercitie wordt uitvoering gegeven aan de motie Sneller c.s.
(Kamerstuk 35 095, nr. 10).

Voorstel:
Noot:

19.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Asscher en Nijboer
over het Eerlijk delen pakket

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 juli 2019
Kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Asscher en Nijboer over het
Eerlijk delen pakket - 35156-3
Ter bespreking.
• De behandeling van inititaiefnota's is vormvrij. Over de beslispunten die in
een initiatiefnota zijn opgenomen, kan alleen worden beslist aan de hand
van moties. In de initiatiefnota van de leden Asscher en Nijboer
(Kamerstuk 35 156, nr. 2) zijn vijf beslispunten opgenomen.
• De commissie kan besluiten een notaoverleg te houden als bedoeld in
artikel 40 van het Reglement van Orde, waarbij moties kunnen worden
ingediend. Ook een schriftelijk overleg over een initiatiefnota is mogelijk,
waarna in een eventueel 2-minutendebat (VSO) moties kunnen worden
ingediend.

Voorstel:
Noot:

20.

Agendapunt:

Visie “Toezicht op afstand; de relatie tussen de minister van Financiën
en de zelfstandige bestuursorganen DNB en de AFM

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 juli 2019
Visie “Toezicht op afstand; de relatie tussen de minister van Financiën en de
zelfstandige bestuursorganen DNB en de AFM - 32648-15
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Financiële
markten.

Voorstel:

21.

Agendapunt:

Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task
Force (FATF) juni 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 juli 2019
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2019 2019Z15186
Voor kennisgeving aannemen.
J&V

Voorstel:
Volgcommissie(s):

22.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over uitspraak rechtbank over ACMboete voor NS

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 juli 2019
Reactie op verzoek commissie over uitspraak rechtbank over ACM-boete voor
NS - 29984-853
De minister van Financiën verzoeken om de commissie te laten weten of hoger
beroep is ingesteld en, indien dat het geval is, de commissie te zijner tijd in te
lichten over de uitkomst daarvan.

Voorstel:
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Noot:

•

•
•

23.

24.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over uitvoering toezeggingen en
motie trustsector

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 augustus 2019
Antwoorden op vragen commissie over uitvoering toezeggingen en motie
trustsector - 34910-24
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Verkenning markt voor groene financiering

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 augustus 2019
Verkenning markt voor groene financiering - 32013-220
Ter bespreking.
Deze brief bevat een verkenning van mogelijkheden om de markt voor private
groene financiering en beleggingen te bevorderen. Daarmee wordt uitvoering
gegeven aan de motie Slootweg/Bruins (35 095, nr. 7, ingediend tijdens het
debatover de Najaarsnota 2018 ). Tevens wordt hiermee uitvoering gegeven
aan de motie Sneller (32 013, nr. 208, ingediend tijdens het debat over de
staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis).
EZK, EU

Agendapunt:

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over deelnemingen

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 september 2019
Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over deelnemingen - 31789-98
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
Noot:

25.

Bij uitspraak van 27 juni 2019 heeft de rechtbank Rotterdam het beroep,
ingesteld door de N.V. Nederlandse Spoorwegen (NS) gegrond verklaard
en de aan NS door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) opgelegde
boete wegens overtreding van de Mededingingswet herroepen. De
rechtbank concludeert in de uitspraak dat de door ACM gestelde
overtreding niet is bewezen en dat de daarvoor opgelegde boete (40,95
miljoen euro) geen stand kan houden.
Tegen deze uitspraak konden ACM en NS tot en met 7 augustus hoger
beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
De commissie Financiën had de minister bij brief van 2 mei 2018 verzocht
haar te zijner tijd in te lichten over de uitkomst van de beroepsprocedure.

Voorstel:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
van Financiën
26.

Agendapunt:

Resultaten steekproef op niet handmatig beoordeelde aangiften Vpb
2016 en de resultaten van de behandeling van aangiften Vpb 2016

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 3 juli 2019
Resultaten steekproef op niet handmatig beoordeelde aangiften Vpb 2016 en
de resultaten van de behandeling van aangiften Vpb 2016 - 31066-502
Agenderen voor het algemeen overleg over de Belastingdienst op woensdag
25 september 2019.

Voorstel:
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27.

Agendapunt:

Instellen commissie belastingheffing van multinationals

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 3 juli 2019
Instellen commissie belastingheffing van multinationals - 32140-54
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

28.

29.

Agendapunt:

Toezegging onderzoek toepassing culturele btw-vrijstelling voor
denksporten

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 4 juli 2019
Toezegging onderzoek toepassing culturele btw-vrijstelling voor denksporten 35026-69
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Monitor exportkredietverzekeringen 2018

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 4 juli 2019
Monitor exportkredietverzekeringen 2018 - 26485-314
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 3 oktober 2019 om 14.00 uur.
BuHa-OS

Voorstel:
Volgcommissie(s):

30.

Agendapunt:

Notitie van het Centraal Planbureau (CPB) ‘Ex-post effecten
woningmarktmaatregelen’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 4 juli 2019
Notitie van het Centraal Planbureau (CPB) ‘Ex-post effecten
woningmarktmaatregelen’ - 35026-70
Voor kennisgeving aannemen.
Deze CPB-notitie is opgesteld ten behoeve van een van de twee onderdelen
van de evaluatie van de fiscale eigenwoningregeling, waarvan de
staatssecretaris van Financiën reeds heeft toegezegd deze aan het eind
van 2019 te zullen opleveren.

Voorstel:
Noot:

31.

Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Kröger en Snels over een
vliegbelasting gebaseerd op CO2-uitstoot per kilometer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 4 juli 2019
Reactie op de motie van de leden Kröger en Snels over een vliegbelasting
gebaseerd op CO2-uitstoot per kilometer (Kamerstuk 21501-08-782) - 2150108-786
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Wet vliegbelasting.
Na ontvangst van deze brief is de motie in de laatste stemmingsronde op 4 juli
jl. alsnog in stemming gebracht; de motie is verworpen.
EU

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

32.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Van der Lee c.s. over voorkomen van
dubbele energiebelasting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 5 juli 2019
Reactie op de motie van het lid Van der Lee c.s. over voorkomen van dubbele
energiebelasting - 34552-89
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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Noot:

33.

Volgcommissie(s):

De staatssecretaris schrijft dat hij een oplossing voor de dubbele heffing gaat
onderzoeken in het kader van de evaluatie van de energiebelasting in 2020.
EZK

Agendapunt:

Maatregelen op het gebied van autobelastingen (“Autobrief”)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 5 juli 2019
Youngtimerregeling en elektrische auto’s - 32800-61
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over
autogerelateerde belastingen.

Voorstel:

Zaak:
Voorstel:

34.

Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Leijten en Lodders over
letselschadevergoedingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 12 juli 2019
Reactie op de motie van de leden Leijten en Lodders over
letselschadevergoedingen (Kamerstuk 35026-55) (Herziene brief) - 35026-73
Voor kennisgeving aannemen.
De staatssecretaris zal zijn reactie op de motie op Prinsjesdag 2019 aan de
Kamer sturen.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Noot:

35.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 11 juli 2019
TNO-onderzoek naar WLTP-testmethode - 32800-62
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over
autogerelateerde belastingen.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 12 juli 2019
Reactie op de motie van de leden Leijten en Lodders over
letselschadevergoedingen (Kamerstuk 35026-55) - 35026-72
Voor kennisgeving aannemen.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 8 juli 2019
Reactie op de motie van de leden Leijten en Lodders over
letselschadevergoedingen - 35026-71
Ter informatie.
De staatssecretaris heeft een herziene versie van deze brief naar de Kamer
gestuurd.

Agendapunt:

Stukken over stopzetten kinderopvangtoeslag (CAF-11)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 9 juli 2019
ADR opdracht inzake CAF zaken van Toeslagen - 31066-510
Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst op woensdag 25
september 2019.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:
Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 12 juli 2019
Reactie op verzoek commissie over de omvang van het illegaal handelen van
de Belastingdienst bij het bestrijden van toeslagenfraude - 31066-512
Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst op woensdag 25
september 2019.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 23 augustus 2019
Uitspraak rechtbank Rotterdam inzake kinderopvangtoeslag - 31066-518
Agenderen voor het algemeen overleg over de Belastingdienst op woensdag
25 september 2019.
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Zaak:
Voorstel:

36.

Agendapunt:

Rapportage ADR onderbouwing 1e voortgangsrapportage Jaarplan
2019 Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 12 juli 2019
Rapportage ADR onderbouwing 1e voortgangsrapportage Jaarplan 2019
Belastingdienst - 31066-511
Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst op woensdag 25
september 2019.

Voorstel:

37.

Agendapunt:

Publicatie openingsbesluit Nike

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 21 augustus 2019
Toelichting op de reden waarom de technische briefing inzake de publicatie
van het openingsbesluit Nike niet in de openbaarheid kan worden gegeven 25087-246
Voor kennisgeving aannemen.
Op 23 januari 2019 heeft de commissie het aanbod van de staatssecretaris
voor een technische briefing reeds geaccepteerd. De technische briefing zal
worden ingepland en de deelname zal per e-mail worden geïnventariseerd.

Voorstel:
Noot:

38.

Agendapunt:

Versterken screening douane

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 22 augustus 2019
Versterken screening douane - 31934-23
Agenderen voor het algemeen overleg over de Belastingdienst op woensdag
25 september 2019.

Voorstel:

39.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om een afschrift van het antwoord op
de brief van 'SBF moet eerlijk' met betrekking tot toepassing van de
witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 26 augustus 2019
Reactie op verzoek commissie om een afschrift van het antwoord op de brief
van 'SBF moet eerlijk' met betrekking tot toepassing van de witte
loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen - 2019Z16246
Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

Voorstel:

40.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 2 september 2019
Opdracht ADR CAF-onderzoek - 31066-519
Agenderen voor het algemeen overleg over de Belastingdienst op woensdag
25 september 2019.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over ambtshalve toekenning van
kindgebonden budget (Kamerstuk 35010-18)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 5 september 2019
Beantwoording vragen commissie over antwoorden op vragen commissie
inzake ambtshalve toekenning kindgebonden budget - 35010-19
Voor kennisgeving aannemen.
SZW

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
41.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het beleid van het kabinet ten
aanzien van het aanbieden van stukken aan de Kamer die als gevolg
van een Wob-besluit openbaar zijn gemaakt

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 11 juli 2019
Antwoorden op vragen commissie over het beleid van het kabinet ten aanzien
van het aanbieden van stukken aan de Kamer die als gevolg van een Wobbesluit openbaar zijn gemaakt - 28362-21
Voor kennisgeving aannemen.
• Bij brief van 29 april 2019 (Kamerstuk 28 362, nr. 20). had de minister
van BZK gereageerd op een lijst houdende 23 vragen van de commissie
(over het kabinetsbeleid ten aaanzien van het aanbieden van stukken die
als gevolg van een Wob-besluit openbaar zijn gemaakt). Deze reactie
bestond uit een geclusterde beantwoording van de vragen.
• Met Kamerstuk 28 362, nr. 21, gelezen in samenhang met het Aanhangsel
van de Handelingen (2018-2019), nr. 3463, is alsnog voorzien in een
afzonderlijk antwoord per gestelde vraag.
BiZa

Agendapunt:

Deelname NFIA in het tax committee van het AmCham

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 2
juli 2019
Deelname NFIA in het tax committee van het AmCham - 32637-376
Voor kennisgeving aannemen.
EZK

Voorstel:
Noot:

42.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Rijksuitgaven
43.

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 - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 8 juli 2019
Beleidsdoorlichting BIT 2017-2018 - 30985-34
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: BiZa
• Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 5 september 2019
• Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 11 juli 2019
Opzet beleidsdoorlichting artikel 1 arbeidsmarkt - 30982-50
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: SZW
• Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 10 september 2019
• Voorstel: Ter bespreking de vraag of het gewenst is dat de staf ten
behoeve van de volgende procedurevergadering een notitie zal opstellen
over de opzet van deze beleidsdoorlichting en dan te bepalen hoe het
verder behandeld kan worden.
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Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

44.

Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 3
september 2019
Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting COTS/MOTS-beleid - 31516-29
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: Defensie
• Behandelgeschiedenis: procedurevergadering .. september 2019
• Voorstel: nog niet bekend

Agendapunt:

Financieel Jaarverslag Rijk focusonderwerp 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 juli 2019
Financieel Jaarverslag Rijk focusonderwerp 2019 - 31865-151
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

45.

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 20 augustus 2019
Beleidsdoorlichting BHOS begrotingsartikel 1, Duurzame economische
ontwikkeling, handel en investeringen - 34124-17
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: BuHa-OS
• Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 12 september 2019
• Voorstel: Feitelijke vragenronde. Inbrengdatum vaststellen op woensdag
25 september 2019 14.00 uur.

Agendapunt:

Behandeling van de Miljoenennota 2020 c.a. en de begroting van het
ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX)

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 5 augustus 2019
Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de
ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies - 2019Z15519
Begrotingsbehandeling volgens het gebruikelijke model: (1) Schriftelijke
vragenronde (feitelijke vragen) over de stukken (Miljoenennota 2020 c.a.,
Macro Economische Verkenningen, begroting Financiën en Nationale Schuld),
waarvoor inbreng te leveren maandag 23 september 2019 om 14.00 uur en
antwoorden te ontvangen vrijdag 27 september 2019. (2) Gezamenlijke
plenaire behandeling van de genoemde stukken tijdens de Algemene
Financiële Beschouwingen in de week van 1-3 oktober 2019. (3) Geen inzet
van andere instrumenten zoals begrotingsonderzoek, rapporteur,
begrotingsoverleg, wetgevingsoverleg, e.d.
• De commissie Financiën zet doorgaans geen andere instrumenten in voor
de behandeling van de begroting van het ministerie van Financiën en de
Nationale Schuld (IX), omdat hiervoor onvoldoende tijd beschikbaar is
voor de plenaire behandeling. Mocht de commissie een meer uitgebreide
begrotingsbehandeling wensen, dan wordt erop gewezen dat het
reglementair mogelijk is een wetgevingsoverleg te voeren ná de plenaire
behandeling, waarvoor eventueel ook rapporteurs kunnen worden
aangewezen.
• De commissiestaf en de Dienst Analyse en Onderzoek (DAO) stellen zoals
te doen gebruikelijk een stafnotitie op over de Miljoenennota c.a. De
stafnotitie wordt u uiterlijk vrijdag 20 september toegestuurd.
• Vorig jaar werd aanvankelijk een begrotingsonderzoek voorzien. Na afloop
van de Algemene Financiële Beschouwingen besloot de commissie op
voorstel van de rapporteurs in het verslag aandacht te besteden aan
de opvolging en waar van toepassing verwerking in de begroting 2020
van enkele thema's van het rapporteurschap over het jaarverslag 2018.
Vervolgens besloot de commissie de bewindspersonen om een reactie te
vragen. Het begrotingsonderzoek kwam daarmee te vervallen.
BuHa-OS, BiZa, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):
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46.

Agendapunt:

Rapportage toepassing artikel 3.1 CW 2016 door rapporteurs Inzicht
in Kwaliteit

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 5 september 2019
Rapportage toepassing artikel 3.1 CW 2016 door rapporteurs Inzicht in
Kwaliteit - 2019Z16511
Instemmen met de beslispunten in de stafnotitie.
Beslispunten in de stafnotitie:
• De inhoud van bijgevoegde rapportage openbaar maken en delen met de
vaste en algemene Kamercommissies.
• Een reactie vragen aan de minister van Financiën namens het kabinet op
het rapport en de daarin verwoorde verbetersuggesties.
• De kabinetsreactie betrekken bij de behandeling van de nog te ontvangen
halfjaarlijkse voortgangsrapportage Inzicht in Kwaliteit.

Voorstel:
Noot:

47.

Agendapunt:

Aanbod Algemene Rekenkamer inzake besloten technische briefing na
publicatie onderzoek over de systematiek van ‘Verantwoord begroten’

Voorstel:

Ter bespreking
De Algemene Rekenkamer is voornemens om op donderdag 12 september a.s.
het onderzoek over de systematiek van ‘Verantwoord begroten’ te publiceren.
In vervolg op de publicatie Inzicht in publiek geld uit juli 2016 zullen zij daarbij
onder meer ingaan op vraagpunten over democratische controle en
verantwoording, ontwikkeling in de informatievoorziening en inzicht in de
resultaten met publiek geld. De Rekenkamer biedt voor deze gelegenheid aan
een technische briefing te verzorgen na publicatie van het rapport, om de
leden de gelegenheid te geven het eerst te bestuderen. In verband met
Prinsjesdag en de APB doet de staf u het voorstel om deze briefing in te
plannen op dinsdag 1 oktober van 13.00 uur tot 14.00 uur. Indien u hiermee
instemt, zal deelname per e-mail worden geïnventariseerd.

Noot:

Europa
48.

Agendapunt:

Kabinetsappreciatie van de Voorlichting Raad van State en
Communicatie Europese Commissie inzake de verdieping van de EMU

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 juli 2019
Kabinetsappreciatie van de Voorlichting Raad van State en Communicatie
Europese Commissie inzake de verdieping van de EMU - 2019Z14123
Ter bespreking.
Aangehouden in de procedurevergadering van 4 juli 2019, op verzoek van het
lid Omtzigt (CDA).
EU

Agendapunt:

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 27-31 (FIN) 2019

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 5 juli 2019
Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 27-31, (FIN) 2019 - 2019Z14701
Behandelvoorstellen in de noot volgen.
I. OR: EU taks policy – evaluation of communication channels
Behandelvoorstel: overlaten aan individuele leden
Noot: Deze openbare raadpleging gaat over de vraag of de wijze waarop de EC
communiceert over Europees belastingbeleid effectief is. In het bijzonder betreft het de
‘trends in belastingen’ rapporten, de ‘belastingen in Europa’ database, de ‘belastingbeleid
in de EU’ survey en de onderzoek rapportages. U kunt als lid, fractie of commissie

Voorstel:
Noot:

49.

Voorstel:
Noot:
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meedoen aan deze raadpleging of het kabinet vragen een concept-kabinetsreactie naar
de Kamer te sturen.
II. COM (2019) 312: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS ANNUAL ACCOUNTS OF
THE EUROPEAN COMMISSION FOR THE FINANCIAL YEAR 2018
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: De mededeling geeft een overzicht van alle financiële data over het jaar 2018 van
de Europese instellingen en is opgesteld in samenwerking met de accountant van de EC.
Het betreft hier niet een officiële audit van de Europese Rekenkamer.
III. COM (2019) 316: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS CONSOLIDATED ANNUAL
ACCOUNTS OF THE EUROPEAN UNION FOR THE FINANCIAL YEAR 2018
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: De mededeling betreft het financiële jaarverslag over 2018 van de Europese
instellingen. Het laat onder andere zien welk deel van de begroting naar welke prioriteit is
gegaan en hoeveel uitstaande verplichtingen de EU heeft.
IV. COM (2019) 610: DRAFT AMENDING BUDGET No 4 TO THE GENERAL BUDGET 2019
Reduction of commitment and payment appropriations in line with updated needs of
expenditure and update of revenue (own resources)
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: Het document betreft een aanpassing op de begroting 2019, hierin wordt o.a. de
afdracht aan toezicht instellingen ESMA, EBA en EIOPA aangepast aan de afspraken die
hierover met de Raad zijn gemaakt en worden inkomsten en uitgaven gecorrigeerd voor
de uittredingsdatum van 31 oktober voor het Verenigd Koninkrijk.
V. COM (2019) 299: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT,
THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS 2018 Annual Management and
Performance Report for the EU Budget
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: Naast het financiële jaarverslag van de Europese instellingen publiceert de EC ook
een management en prestatie rapport. Hierin staat beschreven op welke wijze de
Europese begroting heeft bijgedragen aan de doelstellingen van de EU en op welke wijze
de EU tracht aan de hoogste standaard van financieel management te voldoen.
Commissaris Oettinger stelt tevreden vast dat het foutenpercentage in de begroting voor
2018 volgens eigen oordeel van de EC ruim onder de 1% blijft en dat er op elk terrein
uitgebreide evaluaties van de uitgaven hebben plaatsgevonden.
Eventueel kunt u de Minister om een reactie vragen.
VI. COM (2019) 292: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN
DE RAAD over de toepassing van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het
verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) met betrekking tot
groepstoezicht en kapitaalbeheer binnen een groep van verzekerings- of
herverzekeringsondernemingen
Behandelvoorstel: desgewenst betrekken bij eerstvolgende AO Financiële Markten
Noot: In dit verslag worden de baten van een versterking van het groepstoezicht en het
kapitaalbeheer binnen een groep van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen
geëvalueerd binnen het kader van Solvabiliteit II-richtlijn. Het verslag stelt dat in het
algemeen het prudentiële kader voor groepstoezicht solide is. Echter, op sommige punten
van het kader is een geharmoniseerde uitvoering van de regels door groepen en nationale
toezichthoudende autoriteiten mogelijk niet gewaarborgd, met potentiële gevolgen voor
het gelijke speelveld en strategieën voor kapitaalbeheer.
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VII. COM (2019) 304: Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging
van Uitvoeringsbesluit 2013/676/EU waarbij Roemenië wordt gemachtigd een bijzondere
maatregel te blijven toepassen die afwijkt van artikel 193 van Richtlijn 2006/112/EG
betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: In het besluit wordt het Roemenië toegestaan om afwijkende maatregelen op de
btw-richtlijn te treffen voor houtproducten.
VIII. COM (2019) 309: Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot
wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/805/EU waarbij de Republiek Polen wordt
gemachtigd maatregelen toe te passen die afwijken van artikel 26, lid 1, onder a), en
artikel 168 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van
belasting over de toegevoegde waarde
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: In dit besluit wordt het Polen toegestaan om afwijkende maatregelen op de btwrichtlijn te treffen voor het privé gebruik van dienstauto’s.
IX. COM (2019) 351: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD over de
voorjaarscyclus 2019 van het begrotingstoezicht voor Italië
Behandelvoorstel: reeds geagendeerd voor het AO Ecofin op 4 september
Noot: De mededeling betreft het besluit om voor Italië geen buitensporigtekortprocedure
te openen.
X. COM (2019) 400: ONTWERP van algemene begroting van de Europese Unie voor het
begrotingsjaar 2020 - Algemene inleiding - Algemene staat van ontvangsten - Staat van
ontvangsten en uitgaven per afdeling
Behandelvoorstel: betrekken bij het t.z.t. te houden overleg over de Begrotingsraad
Noot: U bent op 11 juli door de minister reeds geïnformeerd over het bereiken van een
Raadsakkoord voor de Europese begroting 2020. In dit document vindt u de
ontwerpbegroting. De minister stelt in de brief op 11 juli de Kamer nader te informeren
over vorderingen op dit dossier. Op 15 November staat een Begrotingsraad gepland. In
het verleden is voor de voorbereiding van de Begrotingsraad in de Kamer niet altijd een
apart AO ingepland. Mits er op tijd een akkoord is met het EP kan het worden
meegenomen bij het regulier AO Eurogroep/Ecofinraad van november. Eventueel kunt u
t.z.t. ook een SO organiseren.
XI. COM (2019) 354: Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT
EN DE RAAD betreffende een governanceraamwerk voor het begrotingsinstrument voor
convergentie en concurrentievermogen voor de eurozone
Behandelvoorstel: BNC fiche afwachten en tzt agenderen voor SO of AO
Noot: In deze verordening wordt een governanceraamwerk opgezet voor het nieuwe
begrotingsinstrument voor de eurozone. Middels deze verordening moet het instrument
aansluiten op de landspecifieke aanbevelingen uit het Europees Semester.
XII. COM (2019) 349: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT,
DE RAAD, DE EUROPESE CENTRALE BANK, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL
COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Gelijkwaardigheid op het gebied van financiële
diensten
Behandelvoorstel: betrekken bij eerstvolgende AO Financiële Markten
Noot: In deze mededeling ligt de EC haar positie toe ten aanzien van gelijkwaardigheid
(equivalentie) tussen Europese regelgeving en mondiale ontwikkelingen en derde landen.
Hierbij geeft de EC ook aan wat haar prioriteiten zijn voor de komende jaren op dit terrein.
U kunt ook de minister om een reactie vragen.
XIII. COM (2019) 334: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN
DE RAAD over de follow-up van de kwijting voor het begrotingsjaar 2017 (Samenvatting)
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
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Noot: In dit verslag reageert de EC op de uitkomst van de goedkeuringsprocedure van het
EP over de begroting van 2017. In deze procedure komen goede praktijken en zwakke
punten in het financieel beheer naar boven, waarbij de EC van de aanleiding gebruik
maakt om hierop te reflecteren en uit te leggen welke voortgang wordt geboekt ten
aanzien van het financiële beheer.
XIV. COM (2019) 322: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN
DE RAAD Dertiende jaarverslag 2018 over de tenuitvoerlegging van de communautaire
bijstand uit hoofde van Verordening (EG) nr. 389/2006 van de Raad van 27 februari 2006
tot instelling van een instrument voor financiële steun ter bevordering van de
economische ontwikkeling van de Turks-Cypriotische gemeenschap
Behandelvoorstel: Doorgeleid naar cie. EUZA
XV. COM (2019) 372: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND THE COUNCIL on the interconnection of national centralised automated mechanisms
(central registries or central electronic data retrieval systems) of the Member States on
bank accounts
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: Als onderdeel van de anti-witwas richtlijn worden lidstaten gevraagd automatische
elektronische data systemen op te zetten per 2020. In dit verslag verkent de EC mogelijke
ICT oplossingen om te zorgen voor een goed netwerk tussen de systemen. Om tot een
geïntegreerd systeem te komen zal in de toekomst wetgeving nodig zijn.
XVI. COM (2019) 373: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND THE COUNCIL on the assessment of recent alleged money laundering cases involving
EU credit institutions
Behandelvoorstel: betrekken bij AO Ecofin van oktober
Noot: In dit verslag analyseert de EC enkele recente incidenten van Europese banken
rondom witwassen om lessen te trekken over mogelijke tekortkomingen in de Europese
aanpak. De EC stelt in het verslag onder andere dat er nog veel fragmentatie is in de
regelgeving.
Bij de Ecofinraad van oktober zal worden gesproken over de implementatie van het
Europese anti witwasplan. U kunt eventueel in aanloop naar het gerelateerde AO Ecofin
een reactie van de minister vragen.
XVII. COM (2019) 371: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND THE COUNCIL assessing the framework for cooperation between
Financial Intelligence Units
Behandelvoorstel: betrekken bij AO Ecofin van oktober
Noot: Als onderdeel van de anti-witwas richtlijn hebben lidstaten zogeheten Financial
Intelligence Units (FIU’s) opgezet. Het regelgevend kader gaat echter niet over de
uitwisseling van informatie tussen de FIU’s en is beperkt in de soorten financiële misdaad
waar de FIU’s zich op mogen richten. In dit verslag stelt de EC dat tekortkomingen in de
uitwisseling tussen FIU’s zich zullen blijven voordoen als er geen aanpassing komt van het
regelgevend kader.

Volgcommissie(s):

XVIII. Verslag VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD BETREFFENDE HET GARANTIEFONDS EN HET BEHEER ERVAN IN 2018
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: Het verslag betreft een jaarverslag over de stand en het beheer van het
Garantiefonds. Vanuit het garantiefonds worden crediteuren terugbetaald ingeval
begunstigden van door de EU toegekende of gegarandeerde leningen in gebreke blijven.
De balanswaarde van het fonds is over 2018 met ongeveer 50 mln euro gestegen tot 2,6
mld euro.
EU
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50.

Agendapunt:

Raadspositie Europese begroting 2020 en vierde aanvullende EUbegroting 2019

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 juli 2019
Raadspositie Europese begroting 2020 en vierde aanvullende EU-begroting
2019 - 21501-03-131
Voor kennisgeving aannemen.
De minister zegt in deze brief toe de Kamer te zijner tijd te zullen informeren
over de onderhandelingen met het Europees Parlement (EP). Indien een
conciliatieperiode nodig blijkt te zijn om te komen tot een begrotingsakkoord
tussen de Raad en het EP, zal op 15 november 2019 een EcofinBegrotingsraad worden gehouden.
EU

Agendapunt:

Kader Europese grensoverschrijdende banken

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 augustus 2019
Kader Europese grensoverschrijdende banken - 32545-108
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 1 oktober
2019.
Met deze brief komt de minister van Financiën zijn toezeggingen na die zijn
gedaan aan de leden Alkaya (SP), Nijboer (PvdA) en Sneller (D66) tijdens
algemene overleggen op 5 resp. 12 juni 2019 met betrekking
tot grensoverschrijdende banken in de EU.
EU

Agendapunt:

Update risicoreductie Europese banken

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 augustus 2019
Update risicoreductie Europese banken - 21501-07-1619
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 1 oktober
2019.
Deze brief bouwt voort op de brief over risicoreductie in de Europese
bankensecor van 24 april 2018 (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1509), welke is
behandeld in het algemeen overleg Voltooiing Europese bankenunie op 31 mei
2018.
EU

Voorstel:
Noot:

51.

Voorstel:
Noot:

52.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

53.

Agendapunt:

Verslag jaarvergadering Europese Investeringsbank en
klimaatactiviteiten

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 september 2019
Verslag jaarvergadering Europese Investeringsbank en klimaatactiviteiten 21501-07-1622
Voor kennisgeving aannemen.
• In deze brief gaat de minister van Financiën allereerst in op de
belangrijkste onderwerpen van de jaarvergadering van de Euroepse
Investeringsbank, die plaats vond en marge van de Ecofin/Eurogroepbijeenkomsten op 14 juni. Daarnaast beschrijft de minister de bevindingen
van het Audit Comité van de EIB.
• Voorts zet de minister in deze brief de klimaatgerelateerde ambities en
activiteiten van de EIB uiteen. Hij zegt toe de Kamer op de hoogte te
zullen houden van relevante ontwikkelingen bij deze onderwerpen.
EU, EZK, I&W

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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Overig
54.

Agendapunt:

Verzoek NVVTK om gesprek met vaste commissie voor Financiën over
poortwachtersfunctie van trustkantoren, bankrekeningen en UBOregister

Zaak:

Brief derden - Nederlandse Vereniging van Trustkantoren (NVVTK) te
Amsterdam - 10 juli 2019
Verzoek NVVTK om gesprek met vaste commissie voor Financiën over
poortwachtersfunctie van trustkantoren, bankrekeningen en UBO-register 2019Z14959
Ter bespreking.

Voorstel:

55.

Agendapunt:

Uitnodiging commissie ECON van Europees Parlement voor
parlementaire bijeenkomst over landenspecifieke aanbevelingen d.d.
24 september 2019

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 25 juli 2019
Uitnodiging commissie ECON van Europees Parlement voor parlementaire
bijeenkomst over landenspecifieke aanbevelingen d.d. 24 september 2019 2019Z15445
Overlaten aan individuele leden / fracties.
• De Commissie economische en monetaire zaken van het Europees
Parlement (ECON) nodigt leden van nationale parlementen uit om
aanwezig te zijn bij haar debat op 24 september (14.30 - 16.30 uur) over
haar beoordeling van het Europees Semester 2019, in het bijzonder wat
betreft de eurozonelanden, en over de landenspecifieke aanbevelingen die
de Raad van de Europese Unie heeft aanvaard.
• Belangstellenden voor deelname aan het gesprek kunnen zich tot 13
september 2019 aanmelden. Het gesprek in het Europees Parlement kan
ook worden gevolgd via een livestream.
EU, EZK

Agendapunt:

Aanbod presentatie jaarverslag 2018 Europese Rekenkamer

Voorstel:

Het aanbod tot het houden van een presentatie over het jaarverslag 2018 van
de Europese Rekenkamer op woensdagochtend 9 oktober accepteren en
belangstelling voor deelname inventariseren; het gesprek zal doorgang vinden
indien ten minste vijf leden van de commissie daarbij aanwezig zullen zijn.
De heer Brenninkmeijer heeft langs ambtelijke weg aangekondigd in zijn
presentatie te kunnen ingaan op het foutenpercentage in het Meerjarig
Financieel Kader (MFK) van 2,6% en de betekenis daarvan voor het financieel
beheer. Ook kan hij ingaan op de vraag naar nog niet bestede MFK-middelen
en op de beoordeling door de ERK van de voorstellen voor het MFK 20212027. Voorts kunnen ontwikkelingen rondom de "audit gap" van de ERK bij de
ECB, de EIB en het ESM worden besproken. Tot slot kan vooruit worden
gekeken naar enkele aankomende rapporten van de ERK over bijv. de
Europese Agentschappen en de discretie van de Europese Commissie in het
Europees Semester.

Voorstel:
Noot:

56.

Noot:

57.

Agendapunt:

Kennismakingsgesprek met de Tijdelijke Commissie Integriteit
Belastingdienst

Voorstel:

Het aanbod van de Tijdelijke Commissie Integriteit Belastingdienst tot het
voeren van een kennismakingsgesprek accepteren en de belangstelling voor
deelname daaraan inventariseren; het gesprek zal doorgang vinden indien ten
minste vijf leden van de commissie daarbij aanwezig zullen zijn.
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58.

Noot:

Genoemde commissie heeft langs ambtelijke weg het aanbod gedaan tot het
voeren van een gesprek met de commissie Financiën, waarin zij haar taken en
haar werkwijze zal toelichten. Dit gesprek zou kunnen plaatsvinden op
donderdag 31 oktober 2019, van 13.00 tot 14.00 uur.

Agendapunt:

Voorbereiding activiteiten in het kader van de Kennisagenda 2019 van
de commissie (belastingontwijking en verduurzaming financiële
sector)

Voorstel:

Enkele leden benoemen die de voorbereiding ter hand nemen van de uitvraag
van factsheets over de kennisthema's 1) belastingontwijking en 2)
verduurzaming financiële sector, alsmede enkele leden verzoeken een voorstel
te doen voor de organisatie van een rondetafelgesprek voor het thema
genoemd onder 2).
Op 4 juli jl. heeft de commissie bij de bespreking van de actualisatie van de
Kennisagenda 2019 besloten tot het toevoegen van twee activiteiten aan de
agenda:
1) Inzake belastingontwijking: het opvragen van factsheets over het
wetsvoorstel bronbelasting, dat op Prinsjesdag 2019 wordt ingediend;
2) Inzake verduurzaming financiële sector: het opvragen van factsheets en het
organiseren van een rondetafelgesprek.
Voor deze activiteiten is tijdige voorbereiding gewenst, met name in de vorm
van het formuleren van onderzoeksvragen, het selecteren van de
wetenschappers aan wie wordt verzocht over die vragen een factsheet op te
stellen; wat het te houden rondetafelgesprek betreft gaat het daarnaast om
het doen van een voorstel voor uit te nodigen deskundigen en voor een aan te
houden blokindeling.

Noot:

59.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Leijten (SP) om de nieuwe president van de
Europese Centrale Bank uit te nodigen voor een gesprek

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 5
september 2019
Voorstel van het lid Leijten (SP) voor het uitnodigen van Christine Lagarde
over toekomstige rentestanden en mogelijke heropening van het
opkoopprogramma - 2019Z16535
Ter bespreking.

Voorstel:

Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën
60.

Agendapunt:

Overzicht van plenaire activiteiten

Voorstel:

Ter informatie.
a) Wetgeving
(week 40 - 2 en 3 oktober) - Algemene Financiële Beschouwingen
(week 46 - 12, 13 en 14 november) - Belastingplan 2020

Noot:

Aangemeld voor plenaire behandeling:
34 661 Wet centraal aandeelhoudersregister (behandeling voorzien in week 39
- 24, 25 of 26 september)
b) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten
18. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op
wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
22. Debat over fraude met de dividendbelasting (Van Weyenberg) (minister
en staatssecretaris Financiën)
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32. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt)
(minister Financiën
38. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
46. Debat over de stijging van de energienota (Snels) (minister Financien,
minister EZK, minister SZW)
64. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister
Financiën, minister SZW)
94. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een
beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister Financiën, staatssecretaris
Financiën)
102. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het
terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
121. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries)
(minister van Financiën)
126. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een
vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt)
(staatssecretaris Financiën)
c) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
50. Dertigledendebat over de prijsstijgingen en de hoge
consumentenprijsindex (Alkaya) (minister Financiën)
68. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische
auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, staatssecretaris IW)
76. Dertigledendebat over een stiekeme verhoging van de feitelijke
belastingtarieven (Leijten) (minister Financiën)
77. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het
Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
d) Nog niet geagendeerde tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
-geen

61.

Agendapunt:

Commissieactiviteiten

Voorstel:

Ter informatie.
Wetgevings-/Notaoverleggen
ma 28 oktober 2019, 11.00-19.00 - Pakket Belastingplan 2020
ma 04 november 2019, 11.00-23.00 - Pakket Belastingplan 2020

Noot:

Reeds geplande algemeen overleggen (AO's)
di 24 september 2019, 16.30 - 19.30 - AO Effecten van het ECB-beleid
wo 25 september 2019 14.00 - 18.00 - AO Belastingdienst
di 01 oktober 2019 16.30 - 19.30 - AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 16 oktober 2019 10.30 - 12.30 - AO IMF
wo 06 november 2019 10.15 - 13.15 - AO Eurogroep/Ecofinraad
do 14 november 2019 10.15 - 12.15 - AO Toekomst van de Volksbank
do 21 november 2019 10.15 - 13.15 - AO Staatsdeelnemingen
wo 27 november 2019 13.30 - 16.30 - AO Eurogroep/Ecofinraad
Nog niet geplande AO's waartoe de commissie heeft besloten
AO Accountancy
AO Autobelastingen
AO Begroten en verantwoorden
AO Europese btw
AO Financiële markten
AO ICT Belastingdienst/Douane
AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane
AO Revolverende fondsen
Overige commissieactiviteiten
ma 09 september 2019 - Interparlementaire conferentie over de EMU
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wo 11 september 2019 09.00 - 10.00 Onderbouwingsontbijt: "belofte maakt
schuld - het belang van artikel 3.1 CW 2016 om de regering te controleren"
ma 23 september 2019 14.00 - 16.00 - Openbaar gesprek met de president
van De Nederlandsche Bank over het monetaire beleid van de Europese
Centrale Bank
wo 25 september 2019 11.30 - 13.00 - Technische briefing Belastingplan 2020
ma 30-09 t/m di 01-10 - Artikel 13-conferentie, Europees Semester
vr 04 oktober 2019 - Accountability Hack 2019
do 31-10-2019 13.00 - 14.00 - Gesprek met de Tijdelijke Commissie
Integriteit Belastingdienst (NB: de commissie heeft nog niet besloten tot het
voeren van dit gesprek)
Voorgenomen activiteiten
Gesprek met Eurocommissaris Moscovici (economische en financiële zaken,
belastingen en douane)
Rondetafelgesprek Oorzaken en gevolgen van de lage rentestand
Rondetafelgesprek langetermijnwaardecreatie
Wetgevingsoverleg inzake witwassen en terrorismefinanciering
Technische briefing inzake Nike
Periodiek overleg met het college van de Algemene Rekenkamer
Werkbezoek Parijs (tezamen met de commissie Europese Zaken)

Toegevoegde agendapunten
62.

Agendapunt:

Wet verwijzingsportaal bankgegevens

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 juni 2019
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een
centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende
gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere
betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens) - 35238
Agenderen voor een wetgevingsoverleg.
• De commissie Financiën heeft in de vorige procedurevergadering
uitgesproken dit wetsvoorstel, tezamen met het wetsvoorstel onder het
volgende agendapunt, te willen behandelen in een wetgevingsoverleg
(WGO). Aan de agenda van dat nog te plannen WGO worden ook de zaken
toegevoegd ten aanzien waarvan de commissie eerder had besloten deze
te agenderen voor een algemeen overleg.
• Ter bespreking ligt de vraag voor op welke termijn de commissie het WGO
wenst te houden.
J&V

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, W.B.
Hoekstra - 6 september 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35238-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
J&V

Agendapunt:

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 juli 2019
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de
implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de
Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van
geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG
en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde antiwitwasrichtlijn) - 35245

Voorstel:

63.
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Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

64.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, W.B.
Hoekstra - 10 september 2019
35245 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet ter
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht
trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU)
2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot
wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik
van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of
terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en
2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde antiwitwasrichtlijn) - 2019Z16800
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Voorstel:

Nota van wijziging - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 september
2019
35245 Nota van wijziging inzake wijziging van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren
2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn
(EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële
stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging
van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156)
(Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn) - 2019Z16801
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van het belastingverdrag met Zwitserland

Zaak:

Volgcommissie(s):

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 6 september 2019
Protocol tot wijziging van het Verdrag van 26 februari 2010 tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van
dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen; ‘sGravenhage, 12 juni 2019 - 35278-1
Voor kennisgeving aannemen.
• De minister van Buitenlandse Zaken heeft dit verdrag ter stilzwijgende
goedkeuring overlegd. De wens dat dit verdrag aan de uitdrukkelijke
goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of
namens een van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste
Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer of door de
Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curacao of Sint Maarten te kennen
worden gegeven uiterlijk op dinsdag 8 oktober 2019.
• Het Wijzigingsprotocol strekt er primair toe om de positie van
beleggingsinstellingen en pensioenfondsen onder het Verdrag te
verduidelijken en het Verdrag in lijn te brengen met de minimumstandaard
van het Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)-project.
BuZa

Agendapunt:

Aanpassing box 3

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 6 september 2019
Aanpassing box 3 - 35026-74
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op woensdag 2 oktober te 14.00 uur.

Voorstel:
Noot:

65.

Agenderen voor een wetgevingsoverleg.
Zie de noot bij het vorige agendapunt.
J&V

Voorstel:

22

66.

Agendapunt:

Beleidsdoorlichting Douane en beleidsdoorlichting Dienstverlening
Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 6 september 2019
Beleidsdoorlichting Douane - 31935-55
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en de staf verzoeken een
stafnotitie op te stellen inclusief een voorstel voor de behandeling.

Voorstel:

Zaak:
Voorstel:

67.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Snels (GroenLinks) om het CBS te vragen
onderzoek te doen naar de belastingafdracht van (grote) bedrijven.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, B.A.W. Snels (GroenLinks)
- 9 september 2019
Voorstel van het lid Snels (GroenLinks) om het CBS te vragen onderzoek te
doen naar de belastingafdracht van (grote) bedrijven. - 2019Z16784
Ter bespreking.

Voorstel:

68.

Agendapunt:

Publicaties Algemene Rekenkamer: voortgangsmeter aanbevelingen
en begrotingsbrief Financiën en Nationale Schuld

Voorstel:

Ter bespreking.
De Algemene Rekenkamer is voornemens om op dinsdag 24 september a.s. de
voortgangsmeter aanbevelingen te publiceren. De Rekenkamer bericht vaker
over de opvolging van aanbevelingen, maar doet dat nu in een meer
overzichtelijke vorm, zodat direct inzicht ontstaat in wat het kabinet doet met
aanbevelingen na Rekenkameronderzoeken. Ook kunnen vergelijkingen tussen
ministeries worden gemaakt. Op 24 september wordt ook de begrotingsbrief
Financiën en Nationale Schuld gepubliceerd. Met de Rekenkamer is
afgesproken dat u eventuele vragen over deze publicaties kunt stellen in de
briefing die is voorgesteld bij de publicatie Verantwoord Begroten (voorstel: 1
oktober 13.00 uur - 14.00 uur, zie agendapunt 47).

Noot:

72.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 6 september 2019
Beleidsdoorlichting Dienstverlening - 31935-54
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en de staf verzoeken een
stafnotitie op te stellen inclusief een voorstel voor de behandeling.

Agendapunt:

Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

Voorstel:

Inplannen van het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer op dinsdag
19 november 2019 van 17.30-19.00 uur.
De commissie Financiën voert uit hoofde van haar verantwoordelijkheid voor
de rijksuitgaven periodiek - doorgaans twee keer per jaar - overleg met het
College van de Algemene Rekenkamer. De staf inventariseert mogelijke
agendapunten onder de deelnemende leden, waarna in overleg met de
Algemene Rekenkamer de agenda wordt vastgesteld. Het vorige overleg heeft
plaatsgevonden op 10 april 2019.

Noot:

Rondvraag

Geen agendapunten
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Besloten
69.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Sneller (D66) voor een rondetafelgesprek
Oorzaken en gevolgen van de lage rentestand

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 4 september 2019
Voorstel van het lid Sneller (D66) voor een rondetafelgesprek Oorzaken en
gevolgen van de lage rentestand - 2019Z16410
Ter bespreking.
Tijdens het zomerreces is in het kader van een e-mailprocedure vastgesteld
dat voldoende steun bestaat voor het houden van een rondetafelgesprek over
de lage rentestand. Na overleg met de fracties van CDA, VVD en de SP
andere leden heeft het lid Sneller (D66) nu een voorstel voor de uitvoering
daarvan gedaan, inclusief een voorstel voor uit te nodigen experts.
Ter vergadering zal de staf mondeling de voortgang toelichten van de
voorbereiding van de organisatie en de mogelijke planning van het
rondetafelgesprek.

Voorstel:
Noot:

70.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Alkaya (SP) en Van der Linde (VVD) voor een
rondetafelgesprek langetermijnwaardecreatie

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 4 september 2019
Voorstel van de leden Alkaya (SP) en Van der Linde (VVD) voor een
rondetafelgesprek langetermijnwaardecreatie - 2019Z16365
Ter bespreking.
In de procedurevergadering van 4 juli jl. heeft de commissie reeds ingestemd
met het voorstel van het lid Alkaya tot het organiseren van dit
rondetafelgesprek. Stemt u in met de opzet voor dit rondetafelgesprek zoals
de leden Alkaya en Van der Linde hebben voorgesteld?

Voorstel:
Noot:

71.

Agendapunt:

Technische briefing/hoorzitting over de doorrekeningen van de
subsidie op elektrische auto's

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 28 juni 2019
Technische briefing/hoorzitting over de doorrekeningen van de subsidie op
elektrische auto's - 2019Z13755
Ter bespreking.
• Zie de beslispunten in de stafnotitie.
• Aangehouden in de procedurevergadering van 4 juli jl. op verzoek van het
lid Omtzigt (CDA).

Voorstel:
Noot:

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2019A02518
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