Den Haag, 24 september 2019

HERZIENE AGENDA
(zie agendapunt Toegevoegde agendapunten)
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

BiZa
BuZa
EU
EZK
I&W
J&V
LNV
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 25 september 2019
10.30 - 11.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering Financiën

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

25, 42
19, 30
19, 31, 32, 34, 38
6, 7, 10, 24, 30
30
6, 30
30
11, 30

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 11 september 2019
vaststellen.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over het bericht dat de
Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige
SS-soldaten in Nederland

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 september 2019
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 3 september 2019, over het bericht dat de Duitse
regering al jaren

Voorstel:

lang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland 31066-522
Reeds geagendeerd voor het plenair debat over het bericht dat de Duitse
regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in
Nederland.

(Voortgang) wet- en regelgeving
4.

Agendapunt:

Miljoenennota 2020 c.a. en begroting Financiën/Nationale Schuld (IX)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 september 2019
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën - 35300
In de procedurevergadering van 11 september jl. heeft de commissie reeds
besloten over de wijze van behandeling van de Miljoenennota 2020 en de
bijbehorende stukken en van de begroting van het ministerie van Financiën
(zie noot).
De commissie heeft besloten tot de volgende wijze van behandeling:
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. De commissiestaf en de Dienst Analyse en Onderzoek
(DAO) stellen zoals te doen gebruikelijk een stafnotitie op over de
Miljoenennota c.a., die u uiterlijk vrijdag 20 september wordt toegestuurd.
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. Over de begroting
van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX) ontvangt u
een separate stafnotitie, die uiterlijk op vrijdag 27 september wordt
toegestuurd.

Voorstel:

Noot:

Zaak:

Voorstel:

Noot:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:
Voorstel:
Noot:

5.

Begroting - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 september 2019
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en
de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020 - 35300-IX
In de procedurevergadering van 11 september jl. heeft de commissie reeds
besloten over de wijze van behandeling van de begroting van het ministerie
van Financiën.
Zie de bovenstaande noot.
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 september 2019
Het Blauwe Boekje. De economie en overheidsfinanciën in grafieken en
tabellen - 35300-5
Ter informatie.
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 september 2019
Adviesaanvraag Studiegroep Begrotingsruimte - 35300-6
Voor kennisgeving aannemen.
De Studiegroep Begrotingsruimte is verzocht om over de
begrotingsdoelstelingen en de begrotingssystematiek in de volgende
kabinetsperiode advies uit te brengen vóór de zomer van 2020.

Agendapunt:

Pakket Belastingplan 2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 17 september 2019
Pakket Belastingplan 2020 - 35302-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2020.
• Deze brief beschrijft de zes wetsvoorstellen die gezamenlijk het
Belastingplan 2020 vormen en bevat een toelichting op de inhoud van
deze wetsvoorstellen. Daarnaast bevat de brief een aankondiging van
enkele voornemens op fiscaal terrein (includief de verwachte budgettaire
effecten daarvan), die een relatie hebben met het pakket Belastingplan
2020.

Voorstel:
Noot:
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•
•

•

•

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

De brief bevat tevens een overzicht van de fiscale wetsvoorstellen die de
regering voornemens is in 2020, verspreid over het jaar, bij de Kamer in
te dienen
Over de wijze van behandeling van het pakket Belastingplan 2020 is reeds
besloten in de procedurevergadering van 13 maart 2019. Het
behandelschema bestaat uit de volgende stappen: (1) 25 september besloten technische briefing door ambtenaren van het ministerie van
Financiën; (2) 9 oktober - inbrengdatum voor het verslag; (3) 22 oktober
- nota n.a.v. het verslag; (4) 28 oktober - eerste wetgevingsoverleg; (5)
31 oktober schriftelijke beantwoording vragen n.a.v. het eerste
wetgevingsoverleg; (6) 4 november - tweede wetgevingsoverleg; (7) 12
en 13 november - plenaire behandeling; en (8) 14 november stemmingen.
Op 11 september 2019 heeft u daarnaast besloten de Wet implementatie
tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35 241) en de Wet
implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende
constructies (35 255) op dezelfde momenten te behandelen als het pakket
Belastingplan 2020. Aan het eind van beide wetgevingsoverleggen zullen
deze twee wetsvoorstellen in een apart blok worden behandeld.
Uiterlijk 2 oktober 2019 ontvangt u wetgevingsrapporten over deze acht
wetsvoorstellen.

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 september 2019
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan
2020) - 35302
Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket
Belastingplan 2020, waartoe dit wetsvoorstel behoort, eindigend met plenaire
behandeling op 12 en 13 november en stemmingen op 14 november 2019.
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 17 september 2019
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale
maatregelen 2020) - 35303
Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket
Belastingplan 2020, waartoe dit wetsvoorstel behoort, eindigend met plenaire
behandeling op 12 en 13 november en stemmingen op 14 november 2019.
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 17 september 2019
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale
maatregelen Klimaatakkoord) - 35304
Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket
Belastingplan 2020, waartoe dit wetsvoorstel behoort, eindigend met plenaire
behandeling op 12 en 13 november en stemmingen op 14 november 2019.
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 17 september 2019
Invoering van een bronbelasting op renten en royalty’s (Wet bronbelasting
2021) - 35305
Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket
Belastingplan 2020, waartoe dit wetsvoorstel behoort, eindigend met plenaire
behandeling op 12 en 13 november en stemmingen op 14 november 2019.
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 17 september 2019
Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van
de fiscale aftrek van scholingsuitgaven (Wet afschaffing fiscale aftrek
scholingsuitgaven) - 35306
Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket
Belastingplan 2020, waartoe dit wetsvoorstel behoort, eindigend met plenaire
behandeling op 12 en 13 november en stemmingen op 14 november 2019.
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Zaak:

Voorstel:

6.

Agendapunt:

Wet centraal aandeelhoudersregister

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 19 januari 2017
Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de
Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal
aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) - 34661
Ter informatie.
Dit initiatiefwetsvoorstel van de leden Nijboer (PvdA) en Alkaya (SP) is reeds
aangemeld voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 september 2019
Kabinetsstandpunt Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot
wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een
centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) 34661-13
Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel.
J&V, EZK

Agendapunt:

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 3 juni 2019
Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer
voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet
minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking) - 35216
Aanmelden voor plenaire behandeling.
EZK

Voorstel:

7.

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
M. Snel - 12 september 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35216-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
EZK

Agendapunt:

Wet vliegbelasting

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 mei 2019
Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting) 35205
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:

8.

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 17 september 2019
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijn
harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten) - 35307
Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket
Belastingplan 2020, waartoe dit wetsvoorstel behoort, eindigend met plenaire
behandeling op 12 en 13 november en stemmingen op 14 november 2019.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
M. Snel - 20 september 2019
Nota aan aanleiding van het verslag - 35205-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
9.

Agendapunt:
Noot:
Zaak:

Noot:

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

Agendapunt:

Toekomstvisie TenneT

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 september 2019
Toekomstvisie TenneT - 28165-305
Agenderen voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen op 21 november
2019.
• In deze brief is ingegaan op de eigenvermogenspositie en de
kapitaalbehoefte van TenneT (de laatste tranche van € 410 miljoen van de
kapitaalstorting die in 2016 is toegezegd, wordt eind 2019 betaald) en op
de visie van het kabinet op de rol van TenneT als enige
grensoverschrijdende Europese netbeheerder in Noordwest-Europa. De
randvoorwaarden en de doelstellingen van het kabinet rond het
toekomstig aandelhouderschap van de Staat in TenneT zijn beschreven.
• Het kabinet gaat de komende maanden opties voor de kapitaalbehoefte
van TenneT uitwerken. De Kamer wordt daarover nader geïnformeerd, in
ieder geval per medio 2020.
EZK

Agendapunt:

Ontbinding Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid (SAMO)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 september 2019
Ontbinding Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid (SAMO) - 25839-43
Voor kennisgeving aannemen.
VWS

Agendapunt:

Hoger beroep na uitspraak over ACM-boete voor NS

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 september 2019
Hoger beroep na uitspraak over ACM-boete voor NS - 29984-865
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

10.

Voorstel:
Noot:

11.

Voorstel:

12.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over deelnemingen
Aangehouden in de vorige procedurevergadering

Voorstel:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
van Financiën
13.

Agendapunt:

Afschrift van het antwoord op de brief van 'SBF moet eerlijk' over
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.
In de vorige procedurevergadering aangehouden op verzoek van het lid Leijten
(SP).

Voorstel:
Noot:
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14.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een conflict met belastingdiensten
Nederland-Litouwen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 10 september 2019
Reactie op verzoek commissie over een conflict met belastingdiensten
Nederland-Litouwen - 2019Z17007
Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

Voorstel:

15.

16.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over compensatieregeling toeslagen
(Bbz)

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 11 september 2019
Reactie op verzoek commissie over compensatieregeling toeslagen (Bbz) 2019Z17008
Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

Agendapunt:

Wob-documenten in relatie tot EDP-onderzoek CAF 11

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 september 2019
Wob-documenten in relatie tot EDP-onderzoek CAF 11 - 31066-521
Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst op woensdag 25
september 2019 en het nog te plannen algemeen overleg over stopzetten
kinderopvangtoeslag.
Het algemeen overleg stopzetten kinderopvangtoeslag wordt ingepland kort na
ontvangst van de voortgangsrapportage van de adviescommissie uitvoering
Toeslagen (commissie Donner) die vóór 1 oktober wordt verwacht.

Voorstel:

Noot:

17.

Agendapunt:

Fiscale moties en toezeggingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 17 september 2019
Fiscale moties en toezeggingen - 35300-IX-4
Voor kennisgeving aannemen.
In de brief worden de sinds 4 april 2019 afgedane moties en toezeggingen
beschreven en wordt de stand van zaken toegelicht van een aantal
openstaande moties en toezeggingen.

Voorstel:
Noot:

18.

Agendapunt:

ADR rapport opvolging aanbevelingen Gateway Schenk- en
Erfbelasting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 september 2019
Rapport Auditdienst Rijk (ADR) opvolging aanbevelingen Gateway Schenk- en
Erfbelasting - 31066-525
Agenderen voor het algemeen overleg over de Belastingdienst op woensdag
25 september 2019.

Voorstel:

19.

Agendapunt:

Rapporten over de voorbereidingen op een no deal Brexit van de
Douane

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 september 2019
Rapporten over de voorbereidingen op een no deal Brexit van de Douane 31934-24
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg over de Operationele
gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane.
BuZa, EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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20.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de eerste
voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 september 2019
Beantwoording vragen commissie over de eerste voortgangsrapportage op het
Jaarplan 2019 Belastingdienst - 31066-523
Agenderen voor het algemeen overleg over de Belastingdienst van woensdag
25 september 2019.

Voorstel:

21.

Agendapunt:

Invulling vierde pijler 'Cultuur'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 september 2019
Invulling vierde pijler 'Cultuur' - 31066-524
Agenderen voor het algemeen overleg over de Belastingdienst op woensdag
25 september 2019.

Voorstel:

22.

23.

Agendapunt:

OESO peer review rapport country by country reporting

Zaak:
Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 september 2019
OESO peer review rapport country by country reporting - 25087-247
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Reactie op het rapport 'Toeslagpartner tegen wil en dank'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 september 2019
Reactie op het rapport 'Toeslagpartner tegen wil en dank' - 31580-9
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
24.

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
Ter bespreking.
Aangehouden in de vorige procedurevergadering op verzoek van het lid Van
Weyenberg (D66).
EZK

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

25.

Agendapunt:

Kabinetsbeleid ten aanzien van het aanbieden aan de Kamer van
stukken die als gevolg van een Wob-besluit openbaar zijn gemaakt

Zaak:

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.
• In de vorige procedurevergadering aangehouden op verzoek van het lid
Omtzigt (CDA).
• 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

Voorstel:
Noot:
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Volgcommissie(s):

(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

Rijksuitgaven
26.

Agendapunt:

Aanbieding verslag van de rapporteurs van een onderzoek naar de
toepassing van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 11 september 2019
Aanbieding verslag van de rapporteurs van een onderzoek naar de toepassing
van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016 - 31865-152
De commissie heeft in de vorige procedurevergadering reeds een besluit
genomen over de behandeling van dit rapport.
• Het rapport zal worden doorgeleid naar de vaste en algemene
Kamercommissies
• Het kabinet is om een reactie gevraagd
• De aanwezige leden bij de vorige procedurevergadering hebben
aangeboden het rapport toe te lichten in de procedurevergaderingen van
de overige commissies waarin zij zitting hebben. De staf zal hiertoe een
voorstel doen

Voorstel:
Noot:

27.

Agendapunt:

Rapport: Inzicht in publiek geld (deel 2); Naar een
toekomstbestendige beleidsbegroting

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 12 september 2019
Rapport: Inzicht in publiek geld (deel 2); Naar een toekomstbestendige
beleidsbegroting - 31865-154
(Desgewenst) betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen.
• De besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer over dit
rapport vindt plaats op dinsdag 1 oktober 2019 van 13.00 tot 14.00 uur.
• Dit rapport bouwt voort op de resultaten van de discussie naar aanleiding
van de publicatie Inzicht in publiek geld uit 2016. De staf kan desgewenst
een notitie opstellen na afloop van de Algemene Financiële
Beschouwingen, waarin suggesties worden gedaan m.b.t. de verdere
behandeling van dit rapport.

Voorstel:
Noot:

28.

Agendapunt:

Opzet beleidsdoorlichtingen Douane, Dienstverlening Belastingdienst
en Deelnemingenbeleid

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 20 september 2019
Stafnotitie - opzet beleidsdoorlichtingen Douane, Dienstverlening
Belastingdienst en Deelnemingenbeleid - 2019Z17589
Ter bespreking (zie de beslis- en bespreekpunten in de stafnotitie).
De staf stelt voor om namens de commissie een brief te sturen aan de
minister en staatssecretaris met enkele vragen over deze opzetten. Ter
bespreking is de vraag of u akkoord gaat met het versturen van deze
commissiebrief en de bijbehorende suggesties voor vragen, of u nog
aanvullende suggesties voor vragen heeft en of u in de toekomst bij
beleidsdoorlichtingen ook een terugblik wenst op te nemen naar de toepassing
van de vragen in artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet en lessen die daaruit te
trekken zijn.

Voorstel:
Noot:
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Zaak:
Voorstel:

Zaak:
Voorstel:

Zaak:
Voorstel:

29.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 6 september 2019
Beleidsdoorlichting Douane - 31935-55
Namens de commissie enkele vragen stellen aan de minister en
staatssecretaris over deze opzet en de opzet over de beleidsdoorlichtingen
Dienstverlening Belastingdienst en Deelnemingenbeleid.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 6 september 2019
Beleidsdoorlichting Dienstverlening - 31935-54
Namens de commissie enkele vragen stellen aan de minister en
staatssecretaris over deze opzet en de opzet over de beleidsdoorlichtingen
Douane en Deelnemingenbeleid.
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 september 2019
Beleidsdoorlichting Deelnemingenbeleid - 31935-56
Namens de commissie enkele vragen stellen aan de minister en
staatssecretaris over deze opzet en de opzet over de beleidsdoorlichtingen
Douane en Dienstverlening Belastingdienst.

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 voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 12 september
2019
Opzet beleidsdoorlichting Preventieve maatregelen en beleidsdoorlichting Raad
voor de Kinderbescherming - 33199-31
Ter informatie.

Voorstel:
Noot:

•Voortouwcommissie: JV
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 25 september 2019
•Voorstel: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Ten behoeve
van de volgende procedurevergadering zal een stafnotitie met
behandelvoorstel worden voorbereid.
Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 12 september 2019
Opzet beleidsdoorlichting Artikel 11: studiefinanciering en evaluatie Wet
studievoorschot hoger onderwijs - 31511-34
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: OCW
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 26 september 2019
•Voorstel: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op
15 oktober te 14.00 uur.

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 13 september 2019
Opzet beleidsdoorlichting Bodem en Ondergrond - 32861-53
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: IenW
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 2 oktober 2019
•Voorstel: nog niet bekend
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 13 september 2019
Onderzoeksopzet beleidsdoorlichting artikel 5 Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties - 30985-35
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: BIZA
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•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 26 september 2019
•Voorstel: Ter bespreking.
Zaak:

Voorstel:
Noot:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 18 september 2019
Opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 15: Media van de
begroting van OCW - 2019Z17464
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: OCW
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 26 september 2019
•Voorstel: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op
11 oktober a.s. te 10.00 uur.

Europa
30.

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie van EU-richtlijnen en kaderbesluiten
in het tweede kwartaal 2019

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 juli 2019
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 2de kwartaal 2019 - 21109239
Voor kennisgeving aannemen.
• In het periodieke overzicht van de stand van zaken van de implementatie
van EU-richtlijnen van 12 juli 2019 is vermeld, wat betreft het terrein van
het ministerie van Financiën, dat per 30 juni 2019 de termijn voor
implemenatie van de Arbitragerichtlijn was overschreden. Na de
aanvaarding door de Eerste Kamer van de Wet fiscale arbitrage op 9 juli
en de publicatie van die wet in het Staatsblad van 11 juli is de
implementatie van deze richtlijn alsnog voltooid.
• Het overzicht vermeldt voorts acht richtlijnen op het terrein van Financiën
ten waarvan de implentatietermijn weliswaar nog niet is overschreden,
maar de voortgang van de implementatie niet op schema ligt.
FIN, EZK, I&W, J&V, VWS, LNV, BuZa

Agendapunt:

Kabinetsinzet inzake het Stabiliteits- en Groeipact

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 september 2019
Reactie op het verzoek van het lid Aukje de Vries, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 3 september 2019, over de begrotingsregels in de
Eurozone - 21501-20-1474
(Desgewenst) betrekken bij het plenaire debat over de begrotingsregels in de
Eurozone.
• Met deze brief reageert de minister op het verzoek van de Kamer om de
inzet van het kabinet te beschrijven voor de evaluatie van het Stabiliteitsen Groeipact.
• Om deze brief was gevraagd tijdens de Regeling van werkzaamheden op 3
september jl. bij het voorstel van het lid De Vries (VVD) om een plenair
debat te houden over de begrotingsregels in de eurozone. Een
meerderheid van de Kamer sprak bij die gelegenheid steun uit voor het
houden van een separaat debat.
EU

Voorstel:
Noot:

31.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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32.

Agendapunt:

Presidency Issues Notes voor de informele Ecofinraad van 13 en 14
september 2019 te Helsinki

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 september 2019
Presidency Issues Notes voor de informele Ecofinraad van 13 en 14 september
2019 te Helsinki - 21501-07-1624
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op dinsdag 1
oktober 2019.
EU

Agendapunt:

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019 week 36 (FIN) 2019

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 16 september 2019
Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019 week 36 (FIN) 2019 - 2019Z17307
Voorstellen in de noot volgen

Voorstel:

33.

Voorstel:
Noot:

I. COM (2019) 461 - Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD
houdende maatregelen voor de uitvoering en de financiering van de algemene
begroting
van de Unie in 2020 in verband met de terugtrekking van het Verenigd
Koninkrijk uit de Unie 11/11
Behandelvoorstel: Kabinetsreactie afwachten
Noot: Deze verordening is onderdeel van een breder pakket van maatregelen
rondom de Brexit waar het kabinet in aanloop naar de Europese Raad van
17/18 oktober met een reactie op zal komen. Dit specifieke voorstel betreft
een noodkader om er voor te zorgen dat onderdanen van het VK in 2019 en
2020 Europese fondsen kunnen blijven ontvangen die voortvloeien uit reeds
bestaande programma’s. De voorwaarde hiervoor is dat het VK zich er toe
verplicht om heel 2020 te blijven bijdragen aan de Europese begroting
overeenkomstig de bepalingen in deze verordening.
II. COM (2019) 411 - Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand
aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië
Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen
Noot: In dit besluit stelt de EU Jordanië macrofinanciële bijstand voor 500
miljoen EUR aan leningen op middellange tot lange termijn, uitbetaald in drie
tranches. De hulp moet worden gezien in de context van de grootschalige
opvang van vluchtelingen door Jordanië. De geplande bijstand zal worden
verstrekt in de vorm van leningen en worden gefinancierd met behulp van
leningen die de Commissie namens de EU zal opnemen via het
Garantiefondsmechanisme.

34.

Agendapunt:

Reactie op de motie-Omtzigt over "tiering" en gelijke compensatie bij
sparen voor pensioen

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 september 2019
Reactie op de motie van het lid Omtzigt over gelijke compensatie bij sparen
voor pensioen - 21501-20-1475
Voor kennisgeving aannemen.
• Deze motie is op 4 september ingediend en op 10 september
aangenomen. Na afloop van de stemming heeft het lid Van Weyenberg
(D66) gevraagd om een reactie op de motie van de minister.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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35.

Agendapunt:

Stafnotitie ten behoeve van de delegatie voor de Artikel 13
Conferentie in Helsinki (30 sept. - 1 okt.)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 20 september 2019
Stafnotitie ten behoeve van de delegatie voor de Artikel 13 Conferentie in
Helsinki (30 sept. - 1 okt.) - 2019Z17602
Ter informatie.
De delegatie bestaat uit de leden Anne Mulder (delegatieleider), Van Otterloo
(50PLUS) en Azarkan (DENK).

Voorstel:
Noot:

Overig
36.

Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Alkaya: 100% veilig sparen en betalen

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, M.Ö. Alkaya (SP) - 12 december 2018
Initiatiefnota van het lid Alkaya: 100% veilig sparen en betalen - 35107
Ter bespreking.
• Het lid Alkaya (SP) stelt uw commissie voor om met hem een schriftelijk
overleg te voeren over zijn initiatiefnota "100% veilig sparen en betalen".
• Bij brief van 11 juni 2019 (Kamerstuk 35 107, nr. 3) heeft de minister van
Financiën gereageerd op de initiatiefnota, alsmede op het rapport van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Deze
kabinetsreactie is geagendeerd voor het plenaire debat over de toekomst
van ons geldstelsel.
• Indien de commissie instemt met het voeren van het schriftelijk overleg,
zou het verslag daarvan te zijner tijd kunnen worden betrokken bij
genoemd plenair debat, zodat een separaat notaoverleg of een separaat 2minutendebat over dat verslag (een VSO) achterwege kan blijven.

Voorstel:
Noot:

Toegevoegde agendapunten
38.

Agendapunt:

Verslag van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 13 en 14
september 2019 te Helsinki

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 september 2019
Verslag van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 13 en 14 september
2019 te Helsinki - 2019Z17754
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op
dinsdag 1 oktober 2019.
EU

Agendapunt:

Het ten onrechte stopzetten van kinderopvangtoeslag

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 september 2019
Het ten onrechte stopzetten van kinderopvangtoeslag - 2019Z17678
Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst van woensdag 25
september 2019 en voor het nog te plannen algemeen overleg over stopzetten
kinderopvangtoeslag.
• Deze brief bevat een toelichting op de op dezelfde dag toegezonden
antwoorden op afzonderlijke sets schriftelijke vragen van de leden Leijten
(SP), Azarkan (DENK), Omtzigt (CDA) en Omtzigt/Leijten. Deze vragen
volgden op het algemeen overleg Stopzetting kinderopvangtoeslag op 4
juli jl. en de diverse brieven van de staatssecretaris over dat onderwerp.
• De staatssecretaris vermeldt in zijn brief dat de Adviescommissie
uitvoering toeslagen is gevraagd "in oktober" met haar eerste deeladvies

Voorstel:

39.

Voorstel:

Noot:
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•

40.

Agendapunt:

EDP onderzoek

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 september 2019
EDP onderzoek - 31066-526
Agenderen voor het nog te houden algemeen overleg Stopzetten
kinderopvangtoeslag.

Voorstel:

41.

Agendapunt:

ADR-onderzoek naar het uitnodigingenbeleid bij de erfbelasting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 september 2019
ADR-onderzoek naar het uitnodigingenbeleid bij de erfbelasting - 31066-527
Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst op woensdag 25
september 2019.

Voorstel:

42.

te komen. Het is zijn intentie zo spoedig mogelijk na het beschikbaar
komen van dat deeladvies een kabinetsreactie naar de Kamer te sturen.
In de procedurevergadering van 11 september jl. heeft uw commissie
besloten een separaat algemeen overleg over het stopzetten van
kinderopvangtoeslag.

Agendapunt:

Reactie op definitief BIT-advies Realisatie Doelarchitectuur Inning

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 september 2019
Reactie op definitief BIT-advies Realisatie Doelarchitectuur Inning - 31066-528
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg over ICT
Belastingdienst/Douane.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Rondvraag
Geen agendapunten
Besloten
37.

Agendapunt:

Procedure werving collegelid in buitengewone dienst Algemene
Rekenkamer

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 20 september 2019
Vervolg procedure werving collegelid in buitengewone dienst Algemene
Rekenkamer - 2019Z17598
Ter bespreking.
Zie beslispunt in de stafnotitie.

Voorstel:
Noot:

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2019A02519
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