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Besluitenlijst van de procedurevergadering van
woensdag 7 oktober 2020
(gehouden per videoverbinding)

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van
24 september 2020 wordt vastgesteld.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Miljoenennota 2021 c.a. en begroting Financiën/Nationale Schuld (IX)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 september 2020
Nederlandse Ontwerpbegrotingsplan 2021 - 21501-03-149
Behandeld tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen op 29 september en
1 oktober 2020.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 25 september 2020
Beantwoording vragen commissie over het Nationaal Groeifonds (Kamerstuk
35300-83) - 2020Z17309
Behandeld tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen op 29 september en
1 oktober 2020.

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 25 september 2020
Beantwoording vragen commissie over de Macro Economische Verkenningen
2021 - 2020Z17307
Behandeld tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen op 29 september en
1 oktober 2020.
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 25 september 2020
Beantwoording vragen commissie over het Bijlagenboek bij de Nota over de
toestand van ’s Rijks Financiën (Kamerstuk 35570-2) - 2020Z17306
Behandeld tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen op 29 september en
1 oktober 2020.
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 25 september 2020
Beantwoording vragen commissie over de Nota over de toestand van ’s Rijks
Financiën (Kamerstuk 35570-1) - 2020Z17304
Behandeld tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen op 29 september en
1 oktober 2020.

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 september 2020
Uitleg oploop opschalingskorting - 35570-B-5
Desgewenst betrokken bij de Algemene Financiële Beschouwingen.
BiZa

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 5 en 6 oktober 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 25 september 2020
Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 5 en 6 oktober 2020 - 2150107-1719
Reeds behandeld in het schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 30
september 2020.
EU

Besluit:

4.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 25 september 2020
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van
de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat
van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-IX) 2020Z17308
Behandeld tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen op 29 september en
1 oktober 2020.

Besluit:
Volgcommissie(s):

(Voortgang) wet- en regelgeving
5.

Agendapunt:

Behandeling pakket Belastingplan 2021 en Baangerelateerde
Investeringskorting (BIK)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 29 september
2020
Behandeling pakket Belastingplan 2021 en Baangerelateerde
Investeringskorting (BIK) - 35572-9
Betrokken bij de Algemene Financiële Beschouwingen op 29 september en 1
oktober 2020.
Betrekken bij de verdere behandeling van het Belastingplan 2021 (Kamerstuk
35572).

Besluit:
Besluit:
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6.

Agendapunt:

De op 5 oktober 2020 ontvangen Nota's van Wijziging bij het
Belastingplan 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 5 oktober 2020
Reactie op de tweede nota van wijziging Belastingplan 2021: Baangerelateerde
Investeringskorting (BIK) - 2020Z17975
Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Belastingplan 2021 (35572)
• Met deze brief heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting
gegeven op de op 5 oktober 2020 aan de Kamer gezonden tweede Nota van
wijziging bij het onderhavige wetsvoorstel. Op diezelfde datum zond hij ook
de eerste Nota van wijziging.
• Naar aanleiding van de ontvangst van de Nota's van wijziging heeft op 6
oktober 2020 een extra procedurevergadering plaatsgevonden, waarin is
besloten tot het verlengen van de termijn voor het leveren van inbreng voor
het verslag over het wetsvoorstel Belastingplan 2021 van 7 naar 8 oktober
2020.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 september 2020
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan
2021) - 35572
Ter informatie.

Volgcommissie(s):

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 15 september
2020
Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enkele
andere wetten met het oog op verbetering van de uitvoerbaarheid van
toeslagen (Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen) - 35574
Ter informatie.
SZW, VWS

Agendapunt:

Voorstel blokindeling behandeling Pakket Belastingplan 2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 2 oktober 2020
Voorstel blokindeling behandeling Pakket Belastingplan 2021 - 2020Z17879
De commissie gaat akkoord met de voorgestelde blokindeling, met dien
verstande dat het voorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting (35574)
verschuift naar blok 4. Enkele leden hebben reeds aangegeven meer spreektijd
nodig te zullen hebben dan de indicatieve 25 minuten. De staf zal de
spreektijden per blok inventariseren om een inschatting te maken van de
benodigde tijd voor elk blok en voor de WGO's in zijn geheel. Bij de plenaire
behandeling gaat de commissie uit van de aanwezigheid van beide
staatssecretarissen van Financiën; het is aan het kabinet om desgewenst ook
de ministers van BZK en EZK af te vaardigen. Voor de plenaire afhandeling
wordt geen blokindeling gehanteerd. Tijdens de WGO’s, alsmede de plenaire
behandeling, wordt de begrotingsvolgorde gehanteerd.

Besluit:

7.

Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 5
oktober 2020
35574 Nota van wijziging inzake wijziging van de Algemene wet
inkomensafhankelijke regelingen en enkele andere wetten met het oog op
verbetering van de uitvoerbaarheid van toeslagen (Wet verbetering
uitvoerbaarheid toeslagen) - 2020Z17980
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet verbetering
uitvoerbaarheid toeslagen (Kamerstukken 35574).
• Naar aanleiding van de ontvangst van de Nota van wijziging heeft op 6
oktober 2020 een extra procedurevergadering plaatsgevonden, waarin is
besloten tot het verlengen van de termijn voor het leveren van inbreng voor
het verslag over dit wetsvoorstel Belastingplan 2021 van 7 naar 8 oktober
2020.
• Het wetsvoorstel behoort tot het Pakket Belastingplan 2021.

Besluit:
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Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
8.

Agendapunt:

Heffing douanerechten

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 juli 2020
Vertrouwelijke brief over de heffing van douanerechten - 21501-03-143
Nogmaals aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
• Reeds aangehouden in de procedurevergadering van 9 september 2020 ter
nadere bespreking. Bij die gelegenheid is verwezen naar de motie Van der
Molen/Omtzigt uit 2018, waarin het Presidium is verzocht voorstellen te
doen tot wijziging van de Regeling vertrouwelijke stukken (motie 28362, nr.
17).
• Bij brief van 10 september is de minister verzocht schriftelijk uiteen te
zetten waarom zijn brief niet als openbare brief aan de Kamer is gezonden,
alsmede zo mogelijk de vertrouwelijkheid van die brief op te heffen.
EU

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:
Besluit:
Noot:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 21 september 2020
Heffing douanerechten - 2020Z16814
Nogmaals aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
• Deze brief is de reactie op het bovenstaande verzoek van de commissie van
10 september 2020.
• De minister geeft aan dat de reden van de vertrouwelijkheid van diens brief
van 1 juli 2020 in die brief zelf was opgenomen. Hij heeft de motivering van
de vertrouwelijkheid thans in een afzonderlijke brief herhaald, welke
desgewenst kan worden ingezien zonder kennis te hoeven nemen van de
volledige inhoud van de vertrouwelijke brief van 1 juli 2020.

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Fiscaliteit en Belastingdienst
9.

Agendapunt:

Eerste Voortgangsrapportage Belastingdienst 2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 23 september
2020
Eerste Voortgangsrapportage Belastingdienst 2020 - 31066-702
Agenderen voor algemeen overleg Belastingdienst en Belastingen op 2
december 2020.
Deze rapportage betreft het eerste trimester van 2020; in de aanbiedingsbrief
is aangekondigd dat de rapportage over het tweede trimester begin november
wordt toegezonden.

Besluit:
Noot:

10.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het Rapport van de Algemene
Rekenkamer "Autobelastingen als beleidsinstrument" (Kamerstuk
32800-63)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 25 september
2020
Beantwoording vragen commissie over het Rapport van de Algemene
Rekenkamer "Autobelastingen als beleidsinstrument" (Kamerstuk 32800-63) 2020Z17288
Agenderen voor het algemeen overleg Autobelastingen, waarvoor op voorstel
van de leden Lodders en Omtzigt een andere datum (na het herfstreces) wordt
gezocht.
I&W

Besluit:

Volgcommissie(s):
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Zaak:

Besluit:
Noot:

11.

Agendapunt:

Terugbetalingsregeling uitgestelde schulden

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 29 september
2020
Terugbetalingsregeling uitgestelde schulden - 35420-146
Desgewenst betrokken bij de stemmingen op 29 september 2020 over een
aantal moties, ingediend tijdens het op 24 september gehouden plenaire debat
over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers, alsmede bij de op
29 september en 1 oktober gehouden Algemene Financiële Beschouwingen.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over fiscale voorwaarden bij
individuele steunverlening

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 29 september
2020
Antwoorden op vragen commissie over fiscale voorwaarden bij individuele
steunverlening - 35420-145
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Verlengingsclausule Crisismaatregel Herverzekering
Leverancierskredieten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 29 september
2020
Verlengingsclausule Crisismaatregel Herverzekering Leverancierskredieten 2020Z17505
Agenderen voor het algemeen overleg Exportkredietverzekering op donderdag
19 november 2020.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Monitor exportkredietverzekeringen 2019

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 2 oktober 2020
Monitor exportkredietverzekeringen 2019 - 26485-335
Agenderen voor algemeen overleg Exportkredietverzekering op donderdag 19
november 2020.
BuHa-OS

Besluit:
Volgcommissie(s):

15.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 24 juni 2020
Rapport "Autobelastingen als beleidsinstrument; Effecten van elektrische auto’s
en bestelauto’s voor belastingopbrengsten, luchtkwaliteit en klimaat" - 3280068
Desgewenst betrekken bij het opnieuw te plannen algemeen overleg
Autobelastingen.
• Dit rapport is aangehouden in de procedurevergadering van 2 juli jl. in
afwachting van beantwoording van Kamervragen van de leden Lodders,
Remco Dijkstra en Omtzigt. De antwoorden op die vragen zijn op 25
september jl. ontvangen (2020D37425).

Agendapunt:

Blauwdrukken voor een herziening van het internationale
winstbelastingsysteem

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 29 september
2020
Blauwdrukken voor een herziening van het internationale
winstbelastingsysteem - 32140-73
Agenderen voor het algemeen overleg Belastingontwijking op donderdag 19
november 2020.

Besluit:
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Noot:

•

•

Besluit:

Noot:

De staatssecretaris informeert de Kamer met deze brief over de status en
de voortgang van het Inclusive Framework-project van de OESO/G20,
waarin 137 landen spreken over herziening van het
internationale belastingstelsel. Daarover is in februari 2020 schriftelijk
overleg gevoerd (Kamerstukken 32140, nr. 65 en nr. 66; beide brieven zijn
geagendeerd voor het op 19 november 2020 te houden algemeen overleg).
De staatssecretaris zegt in deze brief toe de Kamer na de plenaire
vergadering van het IF op 8 en 9 oktober 2020 in meer detail te zullen
informeren over de inhoud van de "blauwdrukken" voor de twee pijlers
waaruit het IF bestaat en over de afspraken over het verdere verloop van
dit project. Ook biedt hij de Kamer een technische briefing aan over de
mogelijke maatregelen.

De staatssecretaris van Financiën verzoeken de in zijn brief toegezegde nadere
informatie ten minste twee weken voor het algemeen overleg
Belastingontwijking aan de Kamer te zenden.

Het aanbod van een technische briefing wordt aangehouden tot na de
ontvangst van de toegezegde informatie.

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Toeslagen en Douane
16.

Agendapunt:

Twee toezeggingen tijdens Algemeen Overleg Douane van 22
september 2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 29
september 2020
Twee toezeggingen tijdens Algemeen Overleg Douane van 22 september 2020 31934-33
De staatssecretaris van Financiën verzoeken per brief (al dan niet vertrouwelijk)
een actualisatie te geven over wat men wel en niet weet over (vermeende)
corruptie in de Rotterdamse haven, alsmede om de commissie te informeren
over de reactie van de onderzoekers op de door de staatssecretaris aan hen
voorgelegde vragen, onder meer met betrekking tot het alsnog openbaarmaken
van het eerste hoofdstuk van hun conceptrapport "Als de prooi de jager pakt".
Daarnaast besluit de commissie de staatssecretaris te verzoeken tijdig
voorafgaand aan het nog te plannen vervolg van het op 22 september 2020
gehouden algemeen overleg een brief aan de Kamer te zenden over de in dat
overleg gedane toezeggingen.

Besluit:

Besluit:

De commissie spreekt uit na het herfstreces, en na ommekomst van de aan de
staatssecretaris gevraagde nadere brief, een notaoverleg te willen houden als
voortzetting van het op 22 september jl. gehouden algemeen overleg Douane
en verzoekt de griffier deze wens gelet op artikel 45, eerste lid, van het
Reglement van Orde aan de Griffie Plenair door te geven. De griffier wordt
tevens verzocht de Griffie Plenair te melden dat de aanvraag voor een VAO van
het lid Lodders (VVD) met het houden van dat notaoverleg komt te vervallen.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 2 oktober 2020
Eventuele voortzetting van het AO Douane van 22 september 2020 2020Z17865
Betrokken bij de besluitvorming over de behandeling van de bovenstaande brief
van de staatssecretaris.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Derde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 29
september 2020
Derde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag - 31066-704
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Besluit:
Besluit:

Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen op donderdag 15 oktober 2020.
Feitelijke vragen over de Derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag zijn
op dinsdag 6 oktober aan de staatssecretaris voorgelegd, waarbij is verzocht de
beantwoording daarvan uiterlijk op dinsdag 13 oktober 2020 aan de Kamer te
zenden.

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
18.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om uitvoering toezegging over de
ministeriële commissie Aanpak Fraude

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 29 september 2020
Reactie op verzoek commissie om uitvoering toezegging over de ministeriële
commissie Aanpak Fraude - 28362-32
Op voorstel van het lid Omtzigt (CDA) besluit de commissie de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken om een schriftelijke
uiteenzetting van de wijze waarop de procedure tot het openbaar maken - dan
wel het opheffen van de vertrouwelijkheid - van als staatsgeheim aangemerkte
notulen van ministeriële commissies in gang gezet kan worden.
De heer Omtzigt heeft bij het doen van dit voorstel verwezen naar de
toezegging van de minister van BZK, gedaan tijdens de voortzetting op 11
februari 2020 van het algemeen overleg over de reikwijdte van artikel 68
Grondwet in relatie tot Wob-besluiten, om een brief over deze procedure te
schrijven. Deze toezegging was gekoppeld aan het op dat moment nog
verwachte, inmiddels verschenen ongevraagde advies van de Raad van State
over de ministeriële verantwoordelijkheid.

Besluit:

Noot:

Rijksuitgaven
19.

Agendapunt:

Conceptbehandelschema Najaarsnota 2020

Zaak:

Noot:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 30 september 2020
Conceptbehandelschema Najaarsnota 2020 - 2020Z17618
Vaststellen van de bijgevoegde brief, waarna deze wordt aangeboden aan het
Presidium.
De brief met voorstel voor een behandelschema is inmiddels toegezonden.

Agendapunt:

Jaarrapportage Begrotingscyclus 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 2 oktober 2020
Jaarrapportage Begrotingscyclus 2019 - 2020Z17773
De commissie stelt de jaarrapportage begrotingscyclus 2019 vast en geleidt
deze door naar de Kamer.
Zie Kamerstuk 31865, nr. 179
Desgewenst betrekken bij de nog te plannen brainstorm over het
werkprogramma rijksuitgaven voor het komende jaar.

Besluit:

20.

Besluit:
Noot:
Besluit:

21.

Agendapunt:

Opzet beleidsdoorlichtingen begrotingsartikelen 4 en 6

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 2 oktober 2020
Opzet beleidsdoorlichtingen begrotingsartikelen 4 en 6 - 2020Z17794
De commissie besluit de minister voorgelegde brief te sturen met een aantal
vragen over de opzet van de beleidsdoorlichting.
Commissiebrief: 2020D39891

Besluit:
Noot:
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Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 september 2020
Voorgenomen beleidsdoorlichtingen in de begroting van Financiën voor 2021 31935-63
De commissie legt de minister per brief enkele vragen voor over de opzet van
de beleidsdoorlichtingen.
Commissiebrief: 2020D39891

Agendapunt:

Conceptbrief wetenschappelijke 3.1CW-toets aan commissies

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 2 oktober 2020
Brief wetenschappelijke 3.1CW-toets aan commissies - 2020Z17881
De commissie besluit bijgevoegde conceptbrief van de rapporteurs door te
geleiden naar de vaste en algemene Kamercommissies. De nieuwe
toetsmethode wordt vóór de zomer van 2021 geëvalueerd conform
voorgestelde criteria.

Besluit:

22.

Besluit:

23.

Agendapunt:

Verslag rapporteurs/voorstel brief met aandachtspunten
ontwerpbegroting IX 2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 2 oktober 2020
Voorstel brief met aandachtspunten ontwerpbegroting IX 2021 - 2020Z17869
De commissie besluit de bewindslieden per brief om een reactie te vragen op de
bevindingen van de rapporteurs.
Commissiebrief: 2020D39923
Het onderdeel in de conceptbrief over de Nationale Schuld is niet in de
uiteindelijke brief opgenomen, daar op dit punt tijdens de Algemene Financiële
Beschouwingen al een toezegging is gedaan.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:

24.

Agendapunt:

Uitvraag gespreksonderwerpen Periodiek overleg Algemene
Rekenkamer

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 2 oktober 2020
Uitvraag gespreksonderwerpen Periodiek overleg Algemene Rekenkamer 2020Z17883
De commissie stemt in met de voorgestelde vergadervorm. Suggesties voor
aanvullingen op de agenda worden per e-mail geïnventariseerd.

Besluit:

25.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 24 september 2020
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 (IX) van het Ministerie van
Financiën en Nationale Schuld - 35570-IX-27
Betrokken bij het verslag van de rapporteurs.

Agendapunt:

Per 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 - 21 september 2020
Onderzoeksopzet beleidsdoorlichting begrotingsartikel 8 Ministerie van BZK 33189-12
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: KR (betreft Wederopbouw Bovenwindse Eilanden)
• Procedurevergadering d.d. 30 september 2020
• Voorstel: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (28 oktober) en
de staf verzoeken tijdig voorafgaande aan die procedurevergadering een
notitie hierover te verspreiden.

Besluit:
Noot:
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Zaak:

Besluit:
Noot:

26.

Agendapunt:

Noot:

Zaak:

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Noot:

27.

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 24 september 2020
Reactie op verzoek commissie over de Beleidsdoorlichting artikel 11
Studiefinanciering en o.a. het totaalbedrag aan studieschuld - 31511-43
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: OCW
• Procedurevergadering d.d. 8 september 2020
• Voorstel: Betrokken bij de inbreng van het schriftelijk overleg over
onderhavige beleidsdoorlichting van 25 september jl.
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
Aandachtspuntenbrieven d.d. 1 oktober 2020 bij de ontwerpbegrotingen 2021
van BuHa-OS, VWS, SZW, LNV, EZK, IW, Defensie, OCW, JV en BuZa.
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 24 september 2020
Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2021 van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het gemeentefonds en het
provinciefonds - 35570-VII-6
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: BiZa
• Procedurevergadering d.d. 8 oktober 2020
• Voorstel: Betrekken bij de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2021
Binnenlandse Zaken, Gemeentefonds, Provinciefonds
KR
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 23 september 2020
Publicatie "Testen op corona; wat er in het voorjaar gebeurde" - 25295-614
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: VWS
• Procedurevergadering d.d. 14 oktober 2020
• Voorstel: nog niet bekend
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 23 september 2020
Uitkomsten onderzoek naar M&O-beleid van NOW-regeling - 35420-140
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: SZW
• Procedurevergadering d.d. 29 september 2020
• Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het derde steunpakket voor bedrijven
en burgers op 24 september 2020.

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 - 15 september
2020
Aanbieding speciaal verslag "Het emissiehandelssysteem van de EU: gerichtere
toewijzing van kosteloze rechten noodzakelijk" van ERK - 2020Z16777
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: IW
• Procedurevergadering d.d. 30 september 2020
• Voorstel: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Milieuraad op14
oktober 2020.
EZK

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
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Zaak:
Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 9 september 2020
Aanbieding advies 'faciliteit voor herstel en veerkracht' van ERK - 2020Z16660
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: EU
• Procedurevergadering d.d. 1 oktober 2020
• Voorstel: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het dossier
MFK en herstelpakket.
FIN

Europa
28.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op terrein commissie Financiën

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 29 september 2020
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op terrein commissie Financiën - 2020Z17444
Behandelvoorstellen gevolgd, die in het document zijn opgenomen.
In deze lijst met nieuwe EU-voorstellen is onder meer opgenomen het pakket
voor een nieuwe strategie ten aanzien van digitale financiën. Daarop ziet de
onderstaande stafnotitie.
EU

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 2 oktober 2020
Behandelnotitie prioritair voorstel digitale financiën - 2020Z17878
Ingestemd met het voorstel om, naast de reguliere behandeling van dit pakket
aan voorstellen over Digitale Financiën (BNC-fiches afwachten, waarover
schriftelijk overleg wordt gevoerd, waarvan verslag wordt geagendeerd in een
algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad) daarover een digitale technische
briefing door de Europese Commissie te doen verzorgen (waarbij, zodra een
mogelijke datum daarvoor is gevonden, de belangstelling voor deelname
voorafgaand daaraan zal worden geïnventariseerd).
EU

Agendapunt:

Behandelnotitie prioritair voorstel kapitaalmarktenunie

Zaak:

Noot:
Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 2 oktober 2020
Behandelnotitie prioritair voorstel kapitaalmarktenunie - 2020Z17861
Ingestemd met de voorgestelde werkwijze dat de BNC-fiches over de nieuwe
voorstellen voor de kapitaalmarktunie worden afgewacht, dat daarover
schriftelijk overleg wordt gevoerd en dat de beantwoording daarvan vervolgens
wordt geagendeerd voor een algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad. Op
voorstel van het lid Aukje de Vries (VVD) zal de commissiestaf verkennen of
een digitale technische briefing door de Europese Commissie over de
voorstellen inzake de kapitaalmarktenunie kan worden georganiseerd.
De Europese Commissie heeft het pakket op 24 september 2020 gepresenteerd.
EU

Agendapunt:

BNC-fiche: Mededeling Goed Fiscaal Bestuur

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 september
2020
Fiche: Mededeling Goed Fiscaal Bestuur - 22112-2924
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op maandag 19 oktober 2020 te 14:00.
EU

Besluit:

29.

Besluit:

30.

Besluit:
Volgcommissie(s):
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31.

Agendapunt:

BNC-fiche: Zesde wijziging administratieve samenwerkingsrichtlijn op
het gebied van belastingen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 2 oktober 2020
Fiche: Zesde wijziging administratieve samenwerkingsrichtlijn op het gebied
van belastingen - 22112-2929
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op maandag 19 oktober 2020 om 14.00 uur.
EU

Agendapunt:

BNC-fiches Kapitaalmarkten herstelpakket

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 2 oktober 2020
Fiche: Kapitaalmarkten Herstelpakket - Wijziging verordening kapitaalvereisten
om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie - 22112-2933
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op vrijdag 16 oktober 2020 om 14.00 uur.
EU

Besluit:

32.

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

33.

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 2 oktober 2020
Fiche: Kapitaalmarkten Herstelpakket - Wijziging Prospectusverordening om bij
te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie - 22112-2931
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op vrijdag 16 oktober 2020 om 14.00 uur.
EU
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 2 oktober 2020
Fiche: Kapitaalmarkten Herstelpakket – Wijziging richtlijn markten voor
financiële instrumenten om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19pandemie - 22112-2930
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op vrijdag 16 oktober 2020 om 14.00 uur.
EU

Agendapunt:

Aanbieding analyse 'Hoe de EU lering heeft getrokken uit de financiële
en de staatsschuldencrisis van 2008-2012' van ERK

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 24 september
2020
Aanbieding analyse 'Hoe de EU lering heeft getrokken uit de financiële en de
staatsschuldencrisis van 2008-2012' van ERK - 2020Z17163
Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 29
oktober 2020.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

34.

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 2 oktober 2020
Fiche: Kapitaalmarkten Herstelpakket - Wijziging Securitisatieverordening om
bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie - 22112-2932
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op vrijdag 16 oktober 2020 om 14.00 uur.
EU

Agendapunt:

Aanbieding speciaal verslag “Toezicht op staatssteun aan financiële
instellingen in de EU: behoefte aan een geschiktheidscontrole” van ERK

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 1 oktober 2020
Aanbieding speciaal verslag “Toezicht op staatssteun aan financiële instellingen
in de EU: behoefte aan een geschiktheidscontrole” van ERK - 2020Z17787
Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 29
oktober 2020.

Besluit:
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Volgcommissie(s):

EU

Overig
35.

Agendapunt:

Geplande commissieactiviteiten tot het herfstreces 2020

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 2 oktober 2020
Geplande commissieactiviteiten tot het herfstreces 2020 - 2020Z17884
De commissie besluit tot het uitstellen van het algemeen overleg
Autobelastingen, dat was gepland op 13 oktober 2020. Voorts besluit de
commissie de rondetafelgesprekken die zij had gepland op 8 oktober resp. 14
oktober 2020 over Alternatieven voor het Toeslagenstelsel resp. Bouwstenen
voor een beter belastingstelsel tot nader order uit te stellen. Ten aanzien van
deze activiteiten heeft de commissie voorkeuren ten aanzien van de planning in
de periode na het herfstreces aan de staf meegegeven.

Besluit:

Zaak:

36.

Besluit:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 2
oktober 2020
Verzoek tot uitstel rtg bouwstenen beter belastingstelsel - 2020Z17813
Ingestemd met het voorgestelde uitstel van het op 14 oktober 2020 geplande
rondetafelgesprek, waarbij de voorbereidingsgroep is verzocht een voorstel te
doen voor het op een later moment in enigerlei vorm organiseren van een
passende kennisactiviteit.

Agendapunt:

Voorstel openbaar gesprek NLFI

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 2 oktober 2020
Voorstel openbaar gesprek NLFI - 2020Z17856
De commissie stemt in met het houden van een fysiek openbaar gesprek met
het bestuur van NLFI op maandag 16 november van 15:00 uur tot 16:00 uur.
NLFI zal ter voorbereiding een position paper opstellen dat als basis kan dienen
voor het gesprek met de commissie.

Besluit:
Noot:

37.

Agendapunt:

Organisatie rondetafelgesprek staatsdeelnemingen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 18 september 2020
Organisatie rondetafelgesprek staatsdeelnemingen - 2020Z16626
De commissie stemt in met de in de stafnotitie beschreven invulling van dit op
16 november 2020 te houden rondetafelgesprek. De invulling van de vierde
naam wordt, conform toelichting, aan de voorbereidingsgroep gelaten.

Besluit:

38.

Agendapunt:

Stafnotitie - Voortgang voorbereiding gesprek met ECB President
Lagarde

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 23 september 2020
Stafnotitie - Voortgang voorbereiding gesprek met ECB President Lagarde 2020Z16964
De President van de ECB wordt nogmaals uitgenodigd voor een (eventueel per
videoverbinding te voeren) gesprek met de commissie Financiën.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën
39.

Agendapunt:
Noot:

Wetgevingsoverleggen, notaoverleggen en algemene overleggen
Besluit: het activiteitenoverzicht is besproken (in samenhang met
aagendapunt 35), waarbij tot uitstel van enkele activiteiten is besloten.
Besluit: de werkwijze van de commissie om voorafgaand aan de maandelijkse
Eurogroep/Ecofinvergaderingen een algemeen overleg te houden met de
minister en (afhankelijk van de agenda) met de staatssecretaris van Financiën
wordt gecontinueerd. Indien de geannoteerde agenda voor de desbetreffende
vergadering is ontvangen, kunnen de leden desgewenst een voorstel doen aan
de commissie om het ageplande algemene overleg om te zetten in een
schriftelijk overleg.
do 13-10-2020 16.30-19.30 Algemeen overleg Autobelastingen [uitgesteld
naar 4 november, 17.30 - 20.30 uur]
wo 15-10-2020 16.15-19.45 Algemeen overleg Hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen
ma 26-10-2020 11.00- 19.00 Eerste wetgevingsoverleg Belastingplan 2021
wo 28-10-2020 14.00-18.00 Algemeen overleg Financiële
markten/Financiële dienstverlening en consumentenbelangen
do 29-10-2020 10.15-13.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
ma 02-11-2020 11.00-23.00 Tweede wetgevingsoverleg Belastingplan 2021
wo 18-11-2020 13.30-17.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van
Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen [uitgesteld; opnieuw te plannen
na het herfstreces]
do 19-11-2020 10.00-12.00 Algemeen overleg Exportkredietverzekering
do 19-11-2020 13.00-16.00 Algemeen overleg Belastingontwijking
di 24-11-2020 17.00-20.00 Algemeen overleg Staatsdeelnemingen
do 26-11-2020 10.15-13.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad.
wo 02-12-2020 10.00-15.30 Algemeen overleg Belastingdienst en
Belastingen
wo 09-12-2020 10.00-13.00 Algemeen overleg Hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen
do 10-12-2020 13.00-16.00 Algemeen overleg Bestrijding witwassen en
terrorismefinanciering
do 14-01-2021 10.15-13.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
Te zijner tijd te plannen:
Algemeen overleg Europese btw
Algemeen overleg Revolverende fondsen
Algemeen overleg Brexit

40.

Agendapunt:
Noot:

Overige commissieactiviteiten
Voorstel: ter informatie (zie ook agendapunt 35)
do 08-10-2020 15.00-17.45 Rondetafelgesprek Alternatieven voor het
toeslagenstelsel
wo 14-10-2020 18.30-21.00 Rondetafelgesprek Bouwstenen voor een beter
belastingstelsel
do 15-10-2020 10.15-11.15 Openbaar (fysiek) gesprek met auteurs van
twee wetenschappelijke papers over de staatsbalans
do 15-10-2020 11.30-13.00 Besloten (digitale) technische briefing pilots
baten-lastenstelsel
do 15-10-2020 15.00-16.00 Openbaar (fysiek) gesprek met de Autoriteit
Persoonsgegevens over het onderzoek "Belastingdienst/Toeslagen - De
verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag.”
do 05-11-2020 16.30-18.00 Periodiek overleg met de Algemene
Rekenkamer
ma 16-11-2020 12.30-14.30 Rondetafelgesprek Staatsdeelnemingen
ma 23-11-2020 [ochtend] [ optie ] Werkbezoek AFM - deelname wordt nog
geïnventariseerd
ma 23-11-2020 [middag] [ optie ] Werkbezoek DNB - deelname wordt nog
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geïnventariseerd
Nog niet geplande activiteiten, waartoe de commisse eerder heeft
besloten:
Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde
[zie agendapunt 38]
Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni
Technische briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid.
Technische briefing Aandelenstructuur AF-KLM
(Opnieuw) te plannen werkbezoeken
Werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht)
Werkbezoek aan Belastingdienst (inclusief Toeslagen)

41.

Agendapunt:
Noot:

Plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 2
oktober 2020)
Besluit: ter informatie.
a) Wetgeving
27, 28 en 29 oktober (week 44)
- 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:
15, 16 en 17 december (week 51)
- VAO Accountancy
c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
8. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle
op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
15. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank
(Omtzigt) (minister Financiën)
33. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister
Financiën, minister SZW)
50. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een
beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister, staatssecretaris Financiën)
56. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het
terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
65. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries)
(minister Financiën)
68. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding
betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt)
(staatssecretaris Financiën)
73. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering
kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
83. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude
(Leijten) (minister, staatssecretaris Financiën)
90. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek
heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben
aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
94. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van
de zorg (Wilders) (minister Financiën)
95. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toevalAmerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
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117. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten)
(staatssecretaris Financiën)
120. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten)
(staatssecretarissen Financiën)
122. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de
hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (minister
Financiën)
123. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de
aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)
136. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een
witwasschandaal (Alkaya) (minister Financiën)
d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
27. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische
auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister MW)
29. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het
Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
53. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de
Nederlandse staat (Van Raan) (minister Financiën)
58. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in
Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
69. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het
coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)

42.

Agendapunt:
Noot:

Nog niet beantwoorde commissiebrieven
• 21-11-2019 - Verzoek inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot
artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
• 07-07-2020 - Verzoek om reactie op NOB-opinie inzake box 3
(2020Z13686
• 10-09-2020 - Verzoek om informatie over het overleg met de groep
SBF'ers (2020Z16067)
• 24-09-2020 - Verzoek om reactie op (de berichtgeving over) de kritiek van
de VNG op de hulp aan gedupeerde ouders (2020Z17147)
• 25-09-2020 - Verzoek om een brief met nadere duiding en analyse van de
situatie waarin de Belastingdienst verkeert (2020Z17270)
• 25-09-2020 - Verzoek inzake stand van zaken uitvoering moties
steunmaatregelen KLM
Onbeantwoorde rappelverzoeken:
• 10-09-2020 / rappel 24-09-2020 - Verzoeken inzake fraudeonderzoeken
Belastingdienst (2020Z16030 / 2020Z17175)
• 10-09-2020 / rappel 24-09-2020 - Verzoek stand-van-zakenbrief overleg
over budgettair neutrale omzetting naar WLTP (2020Z16001 /
2020Z17205)

Toegevoegde agendapunten
43.

Agendapunt:

Technische briefing over de Baangerelateerde Investeringskorting
(BIK)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 5 oktober 2020
Technische briefing over de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) 2020Z17974
Betrokken bij de op 6 oktober 2020 gehouden technische briefing over de
Baangerelateerde investeringskorting (BIK).

Besluit:
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44.

Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Omtzigt en Van Weyenberg over
oplossingen voor de casussen in het werkdocument van de
Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 5 oktober
2020
Reactie op de motie van de leden Omtzigt en Van Weyenberg over oplossingen
voor de casussen in het werkdocument van de Belastingdienst (Kamerstuk
31066-670) - 31066-706
Betrekken bij de verdere behandeling van de Wet verbetering uitvoerbaarheid
toeslagen (Kamerstukken 35574).

Besluit:

45.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda
Eurogroep en Ecofinraad 5 en 6 oktober 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 oktober 2020
Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep
en Ecofinraad 5 en 6 oktober 2020 (Kamerstuk 21501-07-1719) - 21501-071720
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 29 oktober
2020.

Besluit:

46.

Agendapunt:

Nederlandse reactie op de publieke consultatie van de Europese
Commissie over een Europese Green Bond Standard (GBS)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 oktober 2020
Reactie op een Europese Green Bond Standard (GBS) - 22112-2934
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

47.

Agendapunt:

Verzoek commissie VWS om advies verzoekonderzoek Algemene
Rekenkamer ter uitwerking motie Van den Berg

Zaak:

Brief commissie - griffier, H.J. Post - 1 oktober 2020
Verzoek aan fungerend voorzitter cie. Fin inzake onderzoeksvoorstel ter
uitwerking motie Van den Berg - 2020Z17746
Zie het besluit bij stafnotitie 2020Z18007.

Besluit:
Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 6 oktober 2020
Advies verzoekonderzoek Algemene Rekenkamer conform artikel 16a, tweede
lid, RvO - 2020Z18007
De commissie brengt positief advies uit conform artikel 16a, tweede lid, RvO en
stemt in met de conceptbrief aan commissie VWS.
VWS

Agendapunt:

Aankondiging van de actualisering Kennisagenda

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 5 oktober 2020
Stafnotitie Aankondiging van de actualisering Kennisagenda - 2020Z17888
Ter informatie.
In de procedurevergadering van 29 oktober 2020 wordt nader gesproken over
de actualisatie van de Kennisagenda van de commissie Financiën.

Besluit:

48.

Besluit:
Noot:
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Rondvraag
49.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Van der Linde (VVD) om aan de minister van
Financiën een besloten technische briefing over steun aan
Air France-KLM te vragen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.E. van der Linde (VVD) - 7
oktober 2020
Verzoek van het lid Van der Linde (VVD) om een besloten technische briefing
over Air France/KLM - 2020Z18137
Het voorstel van de heer Van der Linde wordt gesteund.

Besluit:
Zaak:
Besluit:

50.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Leijten (SP) om het algemeen overleg
hersteloperatie kinderopvangtoeslag on te zetten in een notaoverleg

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 7 oktober
2020
Verzoek van het lid Leijten (SP) om het algemeen overleg hersteloperatie
kinderopvangtoeslag on te zetten in een notaoverleg - 2020Z18134
Het algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslag op 15 oktober 2020,
dat wil zeggen kort voordat het herfstreces aanvangt, wordt niet omgezet in
een notaoverleg. De commissie spreekt uit dat zij het wenselijk acht dat in de
plenaire agenda ruimte wordt gevonden om kort na het herfstreces in een
zogenoemd twee minutendebat (VAO) moties te kunnen indienen.

Besluit:

51.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Van Weyenberg (D66) om de staatssecretaris
van Financiën te verzoeken de studie(s) naar varianten voor
rekeningrijden toe te zenden voor het AO Autobelastingen

Zaak:

Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, R.A.J. Schonis (D66) - 28 augustus
2020
Het bericht ‘Coronacrisis helpt minister Van Nieuwenhuizen van rekeningrijden
af’. - 2020Z15158
De staatssecretaris van Financiën verzoeken, gelet op de beantwoording van
schriftelijke vragen over rekeningrijden, waarin een in het najaar in te dienen
(tussen)rapportage van studies naar varianten voor rekeningrijden, is
aangekondigd, voor het algemeen overleg Autobelastingen aan de Kamer te
zenden.
Het besluit is genomen bij het bespreken van het overzicht van
commissieactiviteiten.

Besluit:

Noot:

52.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 september 2020
Voortgang uitvoering voorwaarden steunmaatregelen KLM - 29232-42
De minister van Financiën wordt verzocht nog voor het herfstreces een besloten
technische briefing te verzorgen over de toekomst van KLM, zoals aangeboden
in zijn brief van 23 september jl. De commissie verzoekt de minister de Kamer
voorafgaand aan deze briefing een (openbare) brief te zenden, waarin op de
actuele situatie bij KLM wordt ingegaan, en om het verzoek van de commissie
van 25 september jl. inzake de stand van zaken bij de uitvoering van drie
moties te beantwoorden.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Slootweg (CDA) om de staatssecretaris van
Financiën te verzoeken om spoedige beantwoording van het schriftelijk
overleg het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over de
verwerking van de nationaliteit van aanvragers van
kinderopvangtoeslag

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 17 juli 2020
Reactie op rapport Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van de
nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag - 31066-683
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Besluit:

Noot:

De staatssecretaris van Financiën verzoeken om tijdige beantwoording van het
schriftelijk overleg inzake het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over
de verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag.
Het besluit is genomen bij het bespreken van het overzicht van
commissieactiviteiten

Besloten
Geen agendapunten

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2020A03851

18

