Den Haag, 19 juni 2020

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

EU

i.v.m. agendapunt

EZK
J&V
SZW

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

Document:

3, 4, 5, 8, 10, 14, 39, 41, 42, 43, 44,
45, 58
5, 60
43, 44, 60
6, 27, 55, 57

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 18 juni
2020

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 3 juni 2020 wordt
vastgesteld.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda van de Ecofinraad op dinsdag 9 juni 2020

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 juni 2020
Geannoteerde agenda van de Ecofinraad op dinsdag 9 juni 2020 - 21501-071702
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 8 juni
2020
EU

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Eurogroep 11 juni 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 juni 2020
Geannoteerde agenda Eurogroep 11 juni 2020 - 21501-07-1701
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 8 juni
2020.
EU

Besluit:

4.

Besluit:
Volgcommissie(s):

5.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op de landspecifieke aanbevelingen voor 2020-2021 in
het kader van het Europees Semester

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 5
juni 2020
Kabinetsreactie op de landspecifieke aanbevelingen voor 2020-2021 in het
kader van het Europees Semester - 2020Z10291
Betrokken bij het op 8 juni 2020 gehouden algemeen overleg
Eurogroep/Ecofinraad.
EU, EZK

(Voortgang) wet- en regelgeving
6.

Agendapunt:

Wet hardheidsaanpassing Awir (35468)

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 8 juni
2020
Tweede nota van wijziging - 35468-9
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
SZW

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 8 juni 2020
Informatie over de aanpassing van de tekst van de vangnetbepaling (artikel
49a van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir)) - 35468-8
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Wet hardheidsaanpassing
Awir (35468).
SZW
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 9 juni 2020
Informatie over de opbouw en de samenhang is van de verschillende regelingen
voor de getroffen ouders, de criteria van de verschillende regelingen en de
wijze waarop de hersteloperatie zal plaatsvinden - 35468-10
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Wet hardheidsaanpassing
Awir (35468).
SZW

Volgcommissie(s):

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 25 mei 2020
Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband
met uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een
hardheidsregeling en een vangnetbepaling (Wet hardheidsaanpassing Awir) 35468
Ter informatie.
Stemming over het wetsvoorstel heeft op 18 juni 2020, kort voor deze
procedurevergadering, plaatsgevonden.
SZW

Agendapunt:

Fiscale verzamelwet 2021

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
J.A. Vijlbrief - 3 juni 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35437-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:
Noot:

7.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
A.C. van Huffelen - 9 juni 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35468-11
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
SZW

Besluit:
Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 14 april 2020
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten, alsmede
invoering grondslag voor compensatieregeling (Fiscale verzamelwet 2021) 35437
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8.

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Agendapunt:

Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en
economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE (35466)

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 juni 2020
Nota van wijziging - 35466-4
Betrekken bij de verdere behandeling van de derde incidentele suppletoire
begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19
crisismaatregel SURE (35466).

Besluit:

Zaak:
Besluit:

Zaak:
Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

9.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 juni 2020
Tijdelijkheid van de Europese COVID-19 crisismaatregel SURE - 35466-6
Betrekken bij de verdere behandeling van de derde incidentele suppletoire
begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19
crisismaatregel SURE (35466).
EU
Begroting - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 mei 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor
het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket
banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE) - 35466
De commissie komt terug van haar besluit om deze begrotingswet plenair te
behandelen en besluit alsnog tot het agenderen daarvan voor behandeling in
een op donderdag 25 juni 2020 te houden wetgevingsoverleg.

Agendapunt:

Vierde incidentele suppletoire begroting (inzake steunmaatregelen
voor gemeenten)

Zaak:

Begroting - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 juni 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor
het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake
steunmaatregelen voor gemeenten) - 35485
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op maandag 22
juni 2020 te 10.00 uur en het kabinet verzoeken de antwoorden tegelijkertijd in
te dienen met de antwoorden op feitelijke vragen bij de wijziging van de
begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Incidentele
suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35480).
Dit voorstel hangt samen met de op 29 mei jl. ontvangen wijziging van de
begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Incidentele
suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35480) en volgt uit het
compensatiepakket coronacrisis medeoverheden (35420, nr. 43). De commissie
Binnenlandse Zaken heeft de inbrengtermijn bij haar incidentele suppletoire
begroting reeds vastgesteld op donderdag 18 juni 2020 te 14.00 uur.

Besluit:

Noot:

10.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 juni 2020
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35466-5
Betrekken bij de verdere behandeling van de derde incidentele suppletoire
begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19
crisismaatregel SURE (35466).

Agendapunt:

Vijfde incidentele suppletoire begroting (inzake COVID-19
crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– pan-Europees
garantiefonds, bijstelling IMF-middelen)

Zaak:

Begroting - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 juni 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor
het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19
crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– pan-Europees
garantiefonds, bijstelling IMF-middelen) - 35492

3

Besluit:

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Besluit:

Zaak:

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen ten behoeve van het
verslag vastgesteld op maandag 22 juni 2020 om 10.00 uur en het
wetsvoorstel, onder voorbehoud van tijdige beantwoording, behandelen in een
op 25 juni 2020 te houden wetgevingsoverleg, waarin ook de derde incidentele
suppletoire begroting wordt behandeld.
De minister wordt verzocht de vragen uiterlijk op woensdag 24 juni 2020 aan
de Kamer te zenden.
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 juni 2020
Oprichting pan Europees garantiefonds (EGF) Europese Investeringsbank (EIB)
- 2020Z10961
Betrekken bij de behandeling van de vijfde incidentele suppletoire begroting
Financiën (IXB) (35492).
EU
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 juni 2020
Nederlandse garanties IMF - 2020Z10958
Betrekken bij de behandeling van de vijfde incidentele suppletoire begroting
Financiën (IXB) (35492).
Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 15 juni 2020
Behandeling vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) inzake
COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– panEuropees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen (35492) - 2020Z11135
Betrokken bij de bespreking van de wijze waarop de commissie deze
begrotingswet zou kunnen behandelen.

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
11.

Agendapunt:

Reactie verzoek inzake uitgebrachte ADR-rapporten

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 8 juni 2020
Reactie verzoek inzake uitgebrachte ADR-rapporten - 32802-47
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Jaarrapportage 2019 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer
(MOB) en de Eindrapportage van de MOB Taskforce Herziening
standpunt contant geld

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 8 juni 2020
Jaarrapportage 2019 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)
en de Eindrapportage van de MOB Taskforce Herziening standpunt contant geld
- 27863-87
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Financiële
dienstverlening en consumentenbelangen.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer J.O. over
‘Suggesties voor aanpak van woekerpolissen’

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 juni 2020
Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer J.O. over ‘Suggesties
voor aanpak van woekerpolissen’ - 32013-236
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Financiële
dienstverlening en consumentenbelangen.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Verslag Financieel Stabiliteitscomité mei 2020
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Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 juni 2020
Verslag Financieel Stabiliteitscomité mei 2020 - 32545-118
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Financiële
markten.
EU

Agendapunt:

Hypotheekschuldmonitor en update aanpak aflossingsvrije hypotheken

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 juni 2020
Hypotheekschuldmonitor en update aanpak aflossingsvrije hypotheken - 32545119
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Financiële
markten.

Besluit:

15.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Redenen voor het vervroegd toesturen van de Voorjaarsnota

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 juni 2020
Redenen voor het vervroegd toesturen van de Voorjaarsnota - 35450-3
Voor kennisgeving aangenomen.
• Voor aanvang van het debat over de Voorjaarsnota stuurt de minister zijn
toegezegde brief over het actuele beeld van inkomsten, EMU-saldo en EMUschuld voor 2020.
• De minister stuurt de Kamer eveneens voorafgaand aan dat debat een
overzicht van het uitstaand risico bij garanties.
• De minister wijst de Kamer op de coronamonitor op www.rijksfinancien.nl.
Deze visualisatie toont alle niet-fiscale economische steunmaatregelen die
de Rijksoverheid heeft genomen sinds de uitbraak van de coronacrisis.

Besluit:
Noot:

17.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het bericht in het Financieel
Dagblad ‘Algemene Rekenkamer pleit voor striktere
accountantscontrole in zorg en onderwijs’

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 juni 2020
Reactie op verzoek commissie over het bericht in het Financieel Dagblad
‘Algemene Rekenkamer pleit voor striktere accountantscontrole in zorg en
onderwijs’ - 33977-32
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Accountancy.

Besluit:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Fiscaliteit en Belastingdienst
18.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op
de brief over giftenaftrek vrijwilligersvergoeding bij ANBI

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 8 juni 2020
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief
over giftenaftrek vrijwilligersvergoeding bij ANBI - 2020Z10379
Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over inkomensongelijkheid door
Belastingstelsel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 10 juni 2020
Antwoorden op vragen commissie over inkomensongelijkheid door
Belastingstelsel (Kamerstuk 32140-70) - 32140-72
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over Belastingen.

Besluit:
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20.

Agendapunt:

Fiscale moties en toezeggingen 2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 12 juni 2020
Fiscale moties en toezeggingen 2020 - 35300-IX-20
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over Belastingen.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op woensdag 24 juni 2020 om 14.00 uur.
De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst verzoeken om
de antwoorden op het schriftelijk overleg over ‘Uitvoering van de motie van de
leden Omtzigt en Lodders over de implementatie van meetmethoden en de
bpm’ uiterlijk dinsdag 23 juni om 15.00 uur bij de Kamer in te dienen.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

21.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over fiscale maatregelen coronavirus

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 juni 2020
Antwoorden op vragen commissie over fiscale maatregelen coronavirus
(Kamerstuk 35420-23) - 2020Z11057
Agenderen voor het algemeen overleg over de Belastingdienst op dinsdag 23
juni 2020.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Technische briefing over risicomodellen en selectieregels bij de
Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 juni 2020
Technische briefing over risicomodellen en selectieregels bij de Belastingdienst
- 2020Z11044
Technische briefing splitsen in een openbaar en een besloten gedeelte met het
uitgangspunt dat zoveel mogelijk in de openbaarheid wordt gedeeld.
De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst verzoeken de
informatie die in het besloten deel van de technische briefing aan de orde komt
vertrouwelijk aan de Kamer doen toekomen of in te stemmen met het opmaken
van een vertrouwelijk stenografisch verslag van het besloten deel van deze
technische briefing.

Besluit:
Besluit:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Toeslagen en Douane
23.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken Douane

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 3 juni 2020
Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken Douane - 31934-28
Agenderen voor het in september 2020 te houden algemeen overleg over de
Douane (inclusief Brexit).

Besluit:

24.

Agendapunt:

Onderzoek naar corruptie bij Douane

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 11 juni 2020
Antwoord op vragen commissie over de kabinetsreactie op de gang van zaken
bij het onderzoek naar corruptie bij Douane ‘Als de prooi de jager pakt’ 31934-30
Agenderen voor het in september 2020 te houden algemeen overleg over de
Douane (inclusief Brexit).

Besluit:

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 11 juni 2020
Reactie op verzoek commissie om het conceptrapport ‘Als de prooi de jager
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Besluit:
Noot:

Besluit:

25.

Agendapunt:

Instellingsbesluiten commissies toeslagen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 3 juni 2020
Instellingsbesluiten commissies toeslagen - 2020Z10060
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Besluit:

26.

pakt’ te ontvangen - 31934-29
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over de Douane
(inclusief Brexit).
De laatst beschikbare versie van het conceptrapport van het onderzoek 'Als de
prooi de jager pakt' ligt van 11 juni tot 9 juli 2020 vertrouwelijk ter inzage bij
het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een vertrouwelijk schriftelijk
overleg met de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane en de
minister van Justitie en Veiligheid over het vertrouwelijk ter inzage gelegde
rapport vaststellen op woensdag 8 juli 2020 om 14.00 uur.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek om interne notities en toezegging tijdens het
debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag van 27 mei 2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 4 juni 2020
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt om interne notities en toezegging
tijdens het debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag van 27 mei
2020 m.b.t. het ADR-onderzoek - 31066-661
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
27.

Agendapunt:

Onderzoek signalen kinderopvangtoeslag

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van
Ark - 8 juni 2020
Onderzoek signalen kinderopvangtoeslag - 31066-659
Voor kennisgeving aangenomen.
SZW

Besluit:
Volgcommissie(s):

Rijksuitgaven
28.

Agendapunt:

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

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5 juni
2020
Beleidsreactie inzake beleidsdoorlichting multisystemen 2012-2018 - 33199-35
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: JV
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 8 juni 2020
•Voorstel: Geagendeerd voor het notaoverleg over veiligheid op 8 juni 2020.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Noot:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 9 juni
2020
Beleidsdoorlichting Internationale Samenwerkingsoperaties 2012-2017 33199-36
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: JV
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•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 1 juli 2020
•Voorstel nog niet bekend.
29.

Agendapunt:

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

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 5 juni 2020
Aanbieding speciaal verslag ‘Biodiversity on farmland: CAP contribution has not
halted the decline’ van ERK - 2020Z10354
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: LNV
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 17 juni 2020
•Voorstel: Betrekken bij het algemeen overleg op 24 juni 2020 ter
voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 29 juni 2020.

Besluit:
Noot:

30.

Agendapunt:

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

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 8 juni 2020
Stand van zaken verzoekonderzoek bijzondere uitkeringen aan Bonaire, SintEustatius en Saba - 35300-IV-58
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: KR
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 17 juni 2020
•Voorstel : Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Besluit:
Noot:

31.

Agendapunt:
Noot:

Aanbod besloten digitale technische briefing Algemene Rekenkamer
over onderzoek effecten van prikkels in autobelastingen
Besluit: De commissie aanvaardt het aanbod van de Algemene Rekenkamer
voor een technische briefing over het te ontvangen rapport en nodigt de
commissie IW uit als volgcommissie. Deelname wordt per e-mail
geïnventariseerd.
Noot: In navolging op een eerste feitelijke rapportage in juni 2019 (Kamerstuk
32800, nr. 60) en een tweede rapportage ‘Autobelastingen als
beleidsinstrument' in november 2019 (Kamerstuk 32800, nr. 63) publiceert de
Algemene Rekenkamer op 24 juni a.s. haar onderzoek naar de effecten van
fiscale prikkels in autobelastingen. Zij biedt de Kamer een besloten digitale
technische briefing aan over dit onderzoek op woensdag 24 juni 2020 van
12.30 uur tot 13.30 uur.

32.

Agendapunt:

Ontwikkeltraject artikel 3.1 CW i.s.m. VSNU

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 12 juni 2020
Ontwikkeltraject artikel 3.1 CW i.s.m. VSNU - 2020Z10972
De commissie gaat akkoord met het organiseren van een fysieke of digitale
activiteit* in de eerste helft van september 2020 om de resultaten van het
ontwikkeltraject rond artikel 3.1 CW te presenteren.
*Afhankelijk van de voorwaarden waaronder na het zomerreces fysieke
activiteiten kunnen worden georganiseerd.

Besluit:

Noot:

33.

Agendapunt:

Analyse vermelding artikel 3.1 CW in begrotingsstukken

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 12 juni 2020
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Besluit:

34.

Agendapunt:

Verantwoording bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld
2019 (IX)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 juni 2020
Verslag houdende een lijst van een vraag en een antwoord over de Slotwet
Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2019 (Kamerstuk 35470-IX) 2020Z10969
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019 Financiën
en Nationale Schuld (inclusief het thema Begroten en verantwoorden) op
maandag 29 juni 2020.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

35.

Analyse vermelding artikel 3.1 CW in begrotingsstukken - 2020Z10975
Ter informatie.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 juni 2020
Beantwoording vragen commissie,gesteld aan de regering, over het rapport
Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Financiën en
Nationale Schuld (Kamerstuk 35470-IX-2) - 2020Z10968
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019 Financiën
en Nationale Schuld (inclusief het thema Begroten en verantwoorden) op
maandag 29 juni 2020.
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 juni 2020
Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Financiën
en Nationale Schuld 2019 (Kamerstuk 35470 IX-1) - 2020Z10967
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019 Financiën
en Nationale Schuld (inclusief het thema Begroten en verantwoorden) op
maandag 29 juni 2020.
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 10 juni 2020
Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over
het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van
Financiën en Nationale Schuld - 35470-IX-5
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019 Financiën
en Nationale Schuld (inclusief het thema Begroten en verantwoorden) op
maandag 29 juni 2020.

Agendapunt:

Financieel jaarverslag van het Rijk 2019, Staat van de
Rijksverantwoording 2019 en Nationale Verklaring 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 juni 2020
Beantwoording vragen commissie over het rapport bij de Nationale verklaring
2020 (Kamerstuk 35470-4) - 2020Z10966
Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019
Financiën en Nationale Schuld (inclusief het thema Begroten en verantwoorden)
op maandag 29 juni 2020.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 juni 2020
Beantwoording vragen commissie over het rapport Staat van de
rijksverantwoording 2019 - 35470-24
Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019
Financiën en Nationale Schuld (inclusief het thema Begroten en verantwoorden)
op maandag 29 juni 2020.
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 juni 2020
Beantwoording vragen commissie over het Financieel jaarverslag van het Rijk
2019 (Kamerstuk 35470-1) - 35470-25
Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019
Financiën en Nationale Schuld (inclusief het thema Begroten en verantwoorden)

9

op maandag 29 juni 2020.
Zaak:

Besluit:

36.

37.

Agendapunt:

Focusonderwerp Financieel Jaarverslag Rijk 2020

Zaak:
Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 juni 2020
Focusonderwerp Financieel Jaarverslag Rijk 2020 - 31865-174
Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019
Financiën en Nationale Schuld (inclusief het thema Begroten en verantwoorden)
op maandag 29 juni 2020.

Agendapunt:

Voorjaarsnota 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 juni 2020
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35450-IX-3
Betrekken bij de verdere behandeling van de suppletoire begrotingswet.

Besluit:
Zaak:
Besluit:

38.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 10 juni 2020
Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over
het rapport Staat van de rijksverantwoording 2019 (Kamerstuk 35470-3) 35470-23
Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019
Financiën en Nationale Schuld (inclusief het thema Begroten en verantwoorden)
op maandag 29 juni 2020.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 juni 2020
Beantwoording vragen commissie over de Voorjaarsnota 2020 - 35450-4
Betrekken bij de verdere behandeling van de Voorjaarsnota 2020.

Agendapunt:

Draaiboek werkgroep voorbereiding ontwerpvoordracht lid college van
de Algemene Rekenkamer

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 5 juni 2020
Draaiboek werkgroep voorbereiding ontwerpvoordracht lid college van de
Algemene Rekenkamer - 2020Z10251
Ter informatie.

Besluit:

Europa
39.

Agendapunt:

Lijst nieuwe EU-voorstellen commissie Financiën

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 12 juni 2020
Lijst nieuwe EU-voorstellen commissie Financiën d.d. 15 juni 2020 2020Z10870
Behandelvoorstellen in de noot volgen.

Besluit:
Noot:

I. COM (2020) 196: Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het
standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de
Werelddouaneorganisatie (WDO) met betrekking tot de vaststelling van
toelichtingen, indelingsadviezen of andere adviezen omtrent de interpretatie
van het geharmoniseerde systeem en aanbevelingen teneinde de uniformiteit te
verzekeren in de interpretatie van het geharmoniseerde systeem in het kader
van het Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem
Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen
Noot: Dit besluit stelt de gezamenlijke positie vast van de EU in de
Werelddouaneorganisatie met betrekking tot het opstellen en vaststellen van
toelichtingen, indelingsadviezen en andere adviezen omtrent de interpretatie
van het geharmoniseerde systeem en aanbevelingen ter verzekering van de

10

uniformiteit in de interpretatie en de toepassing van het geharmoniseerde
systeem.
Voorstel is in vorige procedurevergadering aangehouden.
II. OR: raadpleging - VAT scheme for travel agents (evaluation)
Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen
Noot: In deze consultatie vraagt de Commissie aan de
toerismesector/reisbranche om de huidige regels rondom btw voor
reisagentschappen te evalueren op haar efficiency. Het is nog niet duidelijk of
de regels aangepast gaan worden.
III. OR: raadpleging - Cross-border investment within the EU – clarifying and
supplementing EU rules
Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen
Noot: In deze consultatie vraagt de Commissie aan de financiële sector om de
huidige regels voor over de grens investeren te evalueren om tot een optimaal
investeringsklimaat te komen. De Commissie wil vooral weten of de regels
helder zijn, of er gaten in de regelgeving zijn en hoe de bekrachtiging van
regels in lidstaten kan worden verbeterd.
IV. COM (2020) 444: overig- Gewijzigd voorstel voor een Interinstitutioneel
Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende
de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed
financieel beheer
Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen
Noot: Dit korte statement hoort bij het pakket Herstelfonds/MFK. Hierin worden
werkafspraken gemaakt tussen de instellingen over begrotingsdiscipline, de
samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer. Volgens het
kabinet zijn deze afspraken praktisch van aard.
V. COM (2020) 445: Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD
betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie
Behandelvoorstel: Betrekken bij AO Ecofin van 30 juni
Noot: Dit besluit hoort bij het herstelfonds, hierin vraagt de Commissie om
middels aanpassing van het eigen middelenbesluit 750 mld EUR op de
kapitaalmarkten te lenen. Alhoewel het voortouw voor het herstelfonds bij EUZA
ligt en de meeste stukken zullen worden geagendeerd voor het plenaire debat
over het herstelfonds, gaat FIN traditioneel over het eigen middelenbesluit,
door het te betrekken bij het AO Ecofin kunnen aanvullende vragen worden
gesteld over de inkomstenkant en financieringsconstructie van het herstelfonds.
VI. COM (2020) 422: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the Contingency Margin in 2020 to
continue humanitarian support to refugees in Turkey
Behandelvoorstel: Overgedragen aan commissie JV
VII. COM (2020) 230: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de uitvoering en de resultaten van het
Pericles 2020-programma voor de bescherming van de euro tegen
valsemunterij in 2019
Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen
Noot: In dit verslag rapporteert de Commissie over de bereikte resultaten van
het Pericles programma tegen valsmunterij. Het gaat hierbij vooral om de
financiering van seminars voor regionale en internationale samenwerking en
technische opleidingen. Er werden in totaal 10 subsidies uitgekeerd voor
dergelijke studie activiteiten.

40.

Volgcommissie(s):

EU

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het Verslag van de Europese
Commissie over de voortgang bij de ontwikkeling van elektronische
systemen van het douanewetboek van de Unie
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Zaak:

Besluit:

41.

Agendapunt:

Inhoud en appreciatie van het voorstel van de Europese Commissie met
betrekking tot aanpassingen van de CRR

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 juni 2020
Inhoud en appreciatie van het voorstel van de Europese Commissie met
betrekking tot aanpassingen van de CRR - 2020Z10260
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op dinsdag 30 juni
2020.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

42.

Agendapunt:

Aanwijzing van en mandaatverlening aan rapporteurs voor het
Actieplan van de Europese Commissie tegen witwassen en
terrorismefinanciering

Zaak:

Stafnotitie - EU-specialist, D.J. Bokhorst - 15 juni 2020
[EU-stafnotitie] - Voorstel voor een mandaat aan de rapporteurs actieplan
tegen witwassen en terrorismefinanciering - 2020Z11015
Instemmen met het aanwijzen van de leden Van der Linde (VVD) en Alkaya
(SP) als rapporteurs en akkoord gaan met mandaatverlening aan hen
overeenkomstig de in de stafnotitie beschreven voorstellen.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

43.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling Commissie over actieplan beleid ter voorkoming
witwassen en financieren terrorisme

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 juni 2020
Fiche: Mededeling Commissie over actieplan beleid ter voorkoming witwassen
en financieren terrorisme - 2020Z10939
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 2 juli 2020 om 14.00 uur.
J&V, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

44.

Agendapunt:

Aanbieding vooruitblik op de controle 'EU-beleid inzake
witwasbestrijding in de banksector' van ERK

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 11 juni 2020
Aanbieding vooruitblik op de controle 'EU-beleid inzake witwasbestrijding in de
banksector' van ERK - 2020Z10890
Ter informatie.
J&V, EU

Agendapunt:

Vijfde en zesde aanvullende EU-begroting 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 juni 2020
Vijfde en zesde aanvullende EU-begroting 2020 - 21501-03-142
Betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2020 (Kamerstuk 35450,
nr. 1).
• Ten aanzien van de brieven waarmee de eerste, de derde en de vierde
aanvullende EU-begrotingen voor 2020 aan de Kamer zijn aangeboden
(aangeduid als DAB1, DAB3 en DAB4, welke door de minister van Financiën

Besluit:

45.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 3 juni 2020
Reactie op verzoek commissie over het Verslag van de Europese Commissie aan
Europees Parlement en Raad over de voortgang bij ontwikkeling van
elektronische systemen van het douanewetboek van de Unie - 2020Z09961
Agenderen voor het in september 2020 te houden algemeen overleg Douane
(inclusief Brexit).

Besluit:
Noot:
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•

Volgcommissie(s):

zijn toegezonden op 27 maart, 15 april resp. 30 april jl.) heeft uw
commissie besloten deze te betrekken bij de behandeling van de
Voorjaarsnota 2020.
Het voortouw voor de behandeling van de tweede aanvullende EU-begroting
voor 2020 (DAB2, op 2 april jl. toegezonden door de minister van
Buitenlandse Zaken) heeft gelegen bij de commissie Europese Zaken. Ten
aanzien van DAB2 is besloten dat deze desgewenst bij een van de
wekelijkse coronadebatten kon worden betrokken.

EU

Overig
46.

Agendapunt:

Procedurele aspecten parlementaire ondervraging

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 12 juni 2020
Stafnotitie - Procedurele aspecten parlementaire ondervraging - 2020Z10898
1) De commissie besluit tot het instellen van een voorbereidingsgroep, die
wordt opgedragen een onderzoeksvoorstel op te stellen conform de motieSnels, waarover - zonder nadere tussenkomst van de commissie - het
Presidium en de Kamer kunnen besluiten, met het oog op het nog voor het
zomerreces constitueren van de ondervragingscommissie. 2) Leden van de
commissie Financiën worden tot vrijdag 19 juni 2020 om 16.00 uur in de
gelegenheid gesteld per e-mail te laten weten of hun fractie een lid wenst voor
te dragen voor deze voorbereidingsgroep. 3) De commissie verzoekt haar
voorzitter om het Presidium te vragen in zijn vergaderschema met deze
besluitvorming rekening te houden.
• Beraadslaging heeft plaatsgevonden aan de hand van de door de commissie
Financiën in de procedurevergadering van 3 juni jl. verzochte
stafnotitie n.a.v. op de 2 juni aangenomen motie-Snels over een
parlementaire ondervraging.
• Het Presidium heeft op 10 juni 2020 besloten de motie door te geleiden
naar de commissie Financiën, met het verzoek een onderzoeksvoorstel op
te stellen.

Besluit:

Noot:

47.

Agendapunt:

Verzoek TAPP Coalitie tot aanbieding petitie 'Eerlijke vleesprijs'

Zaak:

Noot:

Brief derden - True Animal Protein Price Coalition (TAPP Coalitie) te Amsterdam
- 11 juni 2020
Verzoek TAPP Coalitie tot aanbieding petitie 'Eerlijke vleesprijs' - 2020Z10930
Petitieaanbieding organiseren; de staf van de commissie zal met de
betrokkenen contact opnemen omtrent het moment en de wijze waarop na het
zomerreces de petitie kan worden aangeboden.
Betrokkenen streven naar aanbieding van hun petitie (kort) na het zomerreces.

Agendapunt:

Verzoek ESB tot aanbieding ESB-dossier: 'Accountants doorgelicht'

Zaak:

Brief derden - ESB te Amsterdam - 12 juni 2020
Verzoek ESB tot aanbieding ESB-dossier: 'Accountants doorgelicht' 2020Z11075
De commissie spreekt de bereidheid uit tot het in ontvangst nemen van het
ESB-dossier; de staf zal contact opnemen om daarvoor een moment te bepalen.

Besluit:

48.

Besluit:

Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën
49.

Agendapunt:
Noot:

Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces
Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. Daarbij heeft de commissie het
volgende besloten:
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1) Het voor een algemeen overleg van de commissie gereserveerde tijdsblok
op donderdag 25 juni 2020 wordt aangewend voor het houden van een
wetgevingsoverleg over de derde en de vijfde incidentele suppletoire
begrotingen (zie agendapunten 8 en 10).
2) Voorzitter en griffier bezien de mogelijkheden om voor het zomerreces
nog één procedurevergadering te houden (waarbij de wens van de commissie
om die vergadering niet per videoverbinding, maar in het Kamergebouw te
houden voorop staat).
3) Bij het notaoverleg Toekomst van het geldstelsel op 24 juni 2020 krijgt het
lid Alkaya, indiener van een initiatiefnota de gelegenheid als eerste te spreken
in de eerste termijn. De commissie stemt ermee in bij dat notaoverleg uit te
gaan van spreektijden (in eerste termijn) van 5 minuten per fractie.
Geplande commissieactiviteiten:
- di 23-06-2020 16.30-19.30 Algemeen Overleg Belastingdienst
- wo 24-06-2020, 14.00-18.00 Notaoverleg Toekomst van het geldstelsel
- do 25-06-2020 17.00-20.00 Algemeen Overleg over nader te bepalen
onderwerpen (met de minister en/of de staatssecretaris Fiscaliteit en
Belastingdienst)
- ma 29-06-2020 17.00-21.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag Financiën incl.
thema Begroten en verantwoorden
- di 30-06-2020 16.30-19.30 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

50.

Agendapunt:
Noot:

Nog niet (opnieuw) geplande activiteiten waartoe al is besloten
Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. Daarbij heeft de commissie het
volgende besloten:
1) Het algemeen overleg Douane (inclusief Brexit) dient in de eerste, tweede
of vierde week van september te worden gehouden.
2) Het Rondetafelgesprek Aanpak Belastingontwijking (naar aanleiding van de
adviezen van de Commissie-Ter Haar) wordt overeenkomstig de opzet die
daarvoor is voorgesteld, zo spoedig mogelijk na het zomerreces gehouden,
waarbij rekening wordt gehouden met het dan geldende regime voor de
organisatie van commissieactiviteiten in het Kamergebouw.
3) Vooruitlopend op de aankondiging van de minister van Financiën in zijn
brief van 17 juni (toezending verslag Ecofinraad en Eurogroep 9 en 11 juni
2020) dat de kamer in juli de kabinetsreactie op de initiatiefnota Snels c.s.
“Van oliedom naar gezond verstand: verduurzaming van de financiële sector”
(Kamerstukdossier 35446) zal ontvangen, besluit de commissie thans tot het
zo spoedig mogelijk in september houden van een notaoverleg.
Algemeen overleggen:
AO Accountancy - tot nader order uitgesteld
AO Autobelastingen
AO Belastingen
AO Belastingontwijking
AO Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
AO Douane (inclusief Brexit)
AO Europese btw
AO Exportkredietverzekeringen (na het zomerreces te houden)
AO Financiële dienstverlening en consumentenbelangen
AO Financiële markten
AO Revolverende fondsen
AO Staatsdeelnemingen - tot nader order uitgesteld
AO Jaarverslag Staatsdeelnemingen (te houden in het najaar)
Gesprekken en andere activiteiten:
Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni;
Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde;
Openbaar gesprek met de Monitoring Commissie Accountancy en de
Commissie toekomst accountancysector;
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Gesprek met auteurs van twee wetenschappelijke papers over de
staatsbalans;
Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer;
Technische briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid.
Technische briefing door CPB over vervolgpublicatie Zorgkeuzes in Kaart (zie
volgende agendapunt)
Rondetafelgesprek Commissie Ter Haar (in afwachting van een voorstel van de
voorbereidingsgroep)
Werkbezoeken:
Werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht)
Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
Werkbezoek aan Belastingdienst/Toeslagen

51.

Agendapunt:

Planning besloten (digitale) technische briefing door CPB over vervolg
publicatie Zorgkeuzes in Kaart

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 12 juni 2020
Planning besloten (digitale) technische briefing door CPB over vervolg publicatie
Zorgkeuzes in Kaart - 2020Z10875
Wegens het samenvallen van het beoogde tijdstip met een fractievergadering
bekijkt de staf of het mogelijk is de briefing te verzetten naar een ander
tijdstip.

Besluit:

52.

Agendapunt:
Noot:

Nog niet beantwoorde commissiebrieven
Besluit: ter informatie.
• 21-11-2019 - Verzoek inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot
artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
• 24-01-2020 - Verzoek inzake brief met plannen voor staatsdeelnemingen
voor het komende jaar (2020Z01145) [beantwoord op 16 juni 2020; zie
agendapunt 56]
• 30-01-2020 - Verzoek stand van zaken rond private equity en reactie op
artikel 'Niet alles wat private equity aanraakt verandert in goud'
(2020Z01636)
• 30-04-2020 - Verzoek om uitvoering toezegging over de ministeriële
commissie Aanpak Fraude (2020Z07760)
• 07-05-2020 - Verzoek inzake stand van zaken box 3 (2020Z08124)
• 07-05-2020 - Verzoek om een kabinetsreactie op de initiatiefnota van de
leden Snels, Sneller, Bruins en Slootweg over verduurzaming van de
financiële sector (2020Z08143)
• 22-05-2020 - Verzoek inzake stand van zaken exportkredietverzekeringen
(2020Z09236)
• 03-06-2020 - Verzoek om een kabinetsreactie op berichtgeving over
beveiliging op Schiphol (2020Z10052)
• 03-06-2020 - Verzoek om toezending van de conceptreactie op het
actieplan tegen witwassen en terrorismefinanciering (2020Z10239)
• 05-06-2020 - Verzoek om een voortgangsbrief inzake Duitse
oorlogsgerelateerde uitkeringen (2020Z10232)

53.

Agendapunt:

Overzicht van plenaire activiteiten (gebaseerd op de
langetermijnagenda van 12 juni 2020)
Besluit: ter informatie.

Noot:

a) Wetgeving
30 juni, 1 en 2 juli (week 27)
- 35 450 - Debat over de voorjaarsnota 2020
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1, 2 en 3 september (week 36)
- 35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)
10, 11 en 12 november (week 46)
-Belastingplan 2021
Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
- 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)
b) tweeminutendebatten:
23, 24 en 25 juni (week 26)
VAO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen (AO d.d.
05/02)
VAO Eurogroep/Ecofinraad (AO d.d. 08/06)
c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
9. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle
op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
17. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt)
(minister Financiën)
22. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
38. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister
Financiën, minister SZW)
57. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een
beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister, staatssecretaris Financiën)
63. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het
terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
74. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries)
(minister Financiën)
77. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding
betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris
Financiën)
83. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering
kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
87. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar
witwassen (Van der Linde) (minister Financiën)
95. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten)
(minister, staatssecretaris Financiën)
102. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek
heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben
aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
109. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van
de zorg (Wilders) (minister Financiën)
110. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen'
(Van Weyenberg) (minister Financiën)
134. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten)
(staatssecretaris Financiën)
141. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de
hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (minister
Financiën)
142. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de
aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)
d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
32. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische
auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister MW)
37. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het
Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
70. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de
Nederlandse staat (Van Raan) (minister Financiën)
75. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in
Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
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89. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het
coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)

Toegevoegde agendapunten
54.

Agendapunt:

Verkenning differentiatie overdrachtsbelasting starters en beleggers

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 17 juni 2020
Verkenning differentiatie overdrachtsbelasting starters en beleggers 2020Z11300
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over Belastingen.

Besluit:

55.

Agendapunt:

Eerste termijn behandeling Wet hardheidsregeling Awir (Kamerstuk 35
468)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 16 juni 2020
Eerste termijn behandeling Wet hardheidsregeling Awir (Kamerstuk 35 468) 2020Z11247
Desgewenst betrokken bij de behandeling van de Wet hardheidsaanpassing
Awir (35468).
SZW

Agendapunt:

Beheer Staatsdeelnemingen

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 juni 2020
Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2019 - 28165-326
Agenderen voor het in het najaar te houden algemeen overleg
Staatsdeelnemingen.

Besluit:

56.

Besluit:

Zaak:
Besluit:
Noot:

57.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 juni 2020
Beheer Staatsdeelnemingen 2020 - 2020Z11201
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 2 juli 2020 te 14.00 uur.
• Om deze brief is verzocht als basis voor een vóór de zomer te houden
vooruitkijkend algemeen overleg staatsdeelnemingen, dat deel uitmaakt
van de eerder dit jaar vastgestelde jaarcyclus staatsdeelnemingen. Dit
algemeen overleg is door de coronamaatregelen tot nader order uitgesteld.
• De minister heeft toegezegd de Kamer vanaf nu tweemaal per jaar te
informeren over investeringsvoorstellen van staatsdeelnemingen die hij
heeft goedgekeurd: via deze brief (verzending in het vervolg in het begin
van het jaar) en via het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen
(verzending voor de zomer).
• In de bijlage bij dze brief zijn alle tot nu toe goedgekeurde
investeringsvoorstellen in 2020 opgenomen.

Agendapunt:

Reactie op toezeggingen, gedaan tijdens AO Begroten en
Verantwoorden van 12 december 2019, over brede welvaart

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 juni 2020
Reactie op toezeggingen, gedaan tijdens AO Begroten en Verantwoorden van
12 december 2019, over brede welvaart - 2020Z11316
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019 Financiën
en Nationale Schuld - inclusief het thema Begroten en verantwoorden op
maandag 29 juni 2020.
SZW

Besluit:

Volgcommissie(s):

17

58.

Agendapunt:

Verslag van de Ecofinraad en Eurogroep van 9 en 11 juni 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 juni 2020
Verslag van de Ecofinraad en Eurogroep van 9 en 11 juni 2020 - 2020Z11303
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op dinsdag 30 juni
2020.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

59.

Agendapunt:

Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap (Kamerstuk
35496)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 17 juni 2020
Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Invorderingswet 1990 ter
bestrijding van belastinguitstel en –afstel als gevolg van excessief lenen bij een
eigen vennootschap (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap) - 35496
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 3 september 2020 om
14.00 uur.
U ontvangt uiterlijk donderdag 27 augustus 2020 een wetgevingsrapport.

Besluit:
Noot:
Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 17 juni 2020
Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap (Kamerstuk 35496) 35496-5
Ter informatie.

Rondvraag
60.

Agendapunt:

Beantwoording schriftelijk overleg opties invulling kapitaalbehoefte
TenneT

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 mei 2020
Opties invulling kapitaalbehoefte TenneT - 28165-325
Op voorstel van het lid Van der Linde verzoekt de commissie de minister de
beantwoording van het schriftelijk overleg over Kamerstuk 28165, nr. 325
uiterlijk dinsdag 23 juni 2020 om 15.00 uur aan de Kamer te doen toekomen,
met het oog op het wellicht nog kunnen aanvragen van een VSO.
EZK, J&V

Besluit:

Volgcommissie(s):

61.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Lodders over het agenderen van een brief over
eHerkenning voor het algemeen overleg Belastingdienst van 23 juni

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 19
juni 2020
Verzoek van het lid Lodders over het agenderen van een brief over eHerkenning
voor het algemeen overleg Belastingdienst van 23 juni - 2020Z11619
De brief ‘Kosteloos inlogmiddel voor de belastingaangifte in het
bedrijvendomein’ toevoegen aan de agenda van het algemeen overleg over de
Belastingdienst op 23 juni 2020.

Besluit:

62.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Omtzigt over het schriftelijk overleg inzake FSV

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 19 juni
2020
Verzoek van het lid Omtzigt over het schriftelijk overleg inzake FSV 2020Z11621
De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst verzoeken de
beantwoording van het schriftelijk overleg over de Voortgang in het onderzoek
naar Fraude Signalering Voorziening (FSV) uiterlijk dinsdag 23 juni 2020 om
15.00 uur bij de Kamer in te dienen.

Besluit:
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63.

Agendapunt:

Noot:

Voorstel van het lid Van Dijck (PVV) om de minister van Financiën te
verzoeken een technische briefing te doen verzorgen over de
aandelenstructuur van Air France KLM.
Besluit: de commissie stemt in met het voorstel; de griffier wordt verzocht om
de mogelijkheid van een nog voor het reces te houden technische briefing te
onderzoeken.

Besloten
Geen agendapunten

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2019A04265
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