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Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering d.d. 20 mei 2020 is
vastgesteld.
Brievenlijst

2.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)
Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven

3.

Agendapunt:

Rapporten De ‘Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development
Goals 2020 ’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de
Vierde SDG-rapportage; ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 20
mei 2020
Rapporten De ‘Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2020 ’
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Vierde SDGrapportage; ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’ - 34298-31
Betrokken bij het Verantwoordingsdebat op dinsdag 26 mei 2020.
BuHa-OS, EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Stukken ten behoeve van het plenair debat over het stopzetten van de
kinderopvangtoeslag van woensdag 27 mei 2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 26 mei 2020
Beantwoording vragen commissie over voortgang second opinion
ambtsmisdrijven - 31066-655
Betrokken bij het plenair debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag
op woensdag 27 mei 2020.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

5.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 26 mei 2020
Reactie op de open brief van gedupeerden gezinnen van de
kinderopvangtoeslag - 31066-638
Betrokken bij het plenair debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag
op woensdag 27 mei 2020.

Agendapunt:

Verantwoordingsstukken over het begrotingsjaar 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 mei 2020
Financieel jaarverslag van het Rijk 2019 - 35470-1
Over de wijze van behandeling heeft de commissie reeds besloten (zie noot).
In de procedurevergadering van 6 mei 2020 heeft de commissie als volgt
besloten over de behandeling van de verantwoordingsstukken:
• Feitelijke vragen stellen aan het kabinet over het Financieel Jaarverslag van
het Rijk (FJR), het jaarverslag en de Slotwet van het ministerie van
Financiën.
• Feitelijke vragen stellen aan de Algemene Rekenkamer en het kabinet over
de Staat van de Rijksverantwoording, het rapport bij het jaarverslag van
het ministerie van Financiën en het rapport bij de Nationale Verklaring
2020.
• De commissie heeft de leden Sneller en Snels als rapporteur aangesteld. Zij
zullen aan de commissie verslag uitbrengen over de geagendeerde stukken.
De commissie heeft eerder reeds besloten een wetgevingsoverleg in te plannen
over het jaarverslag en de Slotwet van het ministerie van Financiën en het
bijbehorende rapport van de Algemene Rekenkamer. Dit zal plaatsvinden op
maandag 29 juni. In de procedurevergadering van 20 mei besloot de commissie
tevens het algemeen overleg begroten en verantwoorden in dit WGO te laten
opgaan.

Besluit:
Noot:

Zaak:
Besluit:
Zaak:
Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 mei 2020
Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2019 - 35470-IX-1
Over de wijze van behandeling heeft de commissie reeds besloten.
Begroting - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 mei 2020
Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2019 - 35470-IX
Over de wijze van behandeling heeft de commissie reeds besloten.
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 20 mei 2020
Aanbieding van het rapport bij de Nationale verklaring 2020 - 35470-4
Over de wijze van behandeling heeft de commissie reeds besloten.
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 20 mei 2020
Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2019 - 35470-3
Over de wijze van behandeling heeft de commissie reeds besloten.
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 20 mei 2020
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het
Ministerie van Financiën en Nationale Schuld - 35470-IX-2
Over de wijze van behandeling heeft de commissie reeds besloten.
(Voortgang) wet- en regelgeving

6.

Agendapunt:

Voorhang ontwerpbesluit tot instelling van de Bestuurlijke Adviesraad
Kinderopvangtoeslag

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 28 mei 2020
Voorhang ontwerpbesluit tot instelling van de Bestuurlijke Adviesraad
Kinderopvangtoeslag - 2020Z09639
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Besluit:
Noot:

7.

Agendapunt:

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

Zaak:

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
Per e-mailprocedure is reeds besloten de inbrengtermijn voor feitelijke vragen
ten behoeve van het verslag vast te stellen op dinsdag 2 juni te 14.00 uur. De
minister wordt verzocht de antwoorden uiterlijk vrijdag 5 juni 2020 bij de
Kamer in te dienen, met het oog op het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin op
maandag 8 juni 2020.

Besluit:

Zaak:
Besluit:

8.

Desgewenst betrekken bij de op 3 juni 2020 om 18.00 uur te leveren inbreng
voor het verslag over het wetsvoorstel Wet hardheidsaanpassing Awir.
In de procedurevergadering van 3 juni 2020 heeft de commissie zich ervoor
uitgesproken om bij de inbreng op het wetsvoorstel ook twee toegezegde, nog
te ontvangen stukken te betrekken, te weten een instellingsbesluit voor een
commissie die zal adviseren over (aanvullende) schadevergoedingen en een
brief met betrekking tot het criterium opzet/grove schuld.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 mei 2020
COVID-19 crisismaatregel SURE - 35466-3
Betrekken bij de verdere behandeling van de derde incidentele suppletoire
begroting.

Agendapunt:

Wet hardheidsaanpassing Awir

Zaak:

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
Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de Nota naar aanleiding van het
verslag aanmelden voor plenaire behandeling, welke is voorzien op woensdag
10 juni 2020.
De inbrengdatum voor het verslag is reeds vastgesteld op woensdag 3 juni
2020 om 18.00 uur. De Nota naar aanleiding van het verslag wordt verwacht op
maandag 8 juni 2020.
SZW

Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 25 mei
2020
Nota van wijziging - 35468-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 25 mei 2020
Wetsvoorstel Wet Hardheidsaanpassing Awir - 31066-635
Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet
hardheidsaanpassing Awir.
SZW
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 29 mei 2020
Reactie op het verzoek van het lid Lodders, gedaan tijdens het debat over het
stopzetten van de kinderopvangtoeslag op 27 mei 2020, over een
stroomschema - 2020Z09849
Desgewenst betrekken bij de op 3 juni 2020 om 18.00 uur te leveren inbreng
voor het verslag over het wetsvoorstel Wet hardheidsaanpassing Awir.

3

9.

Agendapunt:

Fiscale verzamelwet 2021

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 25 mei
2020
Nota van wijziging - 35437-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

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
Ter informatie.

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
10.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over adviezen van NLFI over de
verkoop aandelen van de Saudi British Bank (SABB)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 mei 2020
Antwoord op vragen commissie inzake 'Adviezen NL financial investments over
verkoop aandelen van de Saudi British Bank (SABB)' (Kamerstuk 31789-100) 31789-101
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de crisisbonus voor de topman van
Air France-KLM

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 25 mei 2020
Reactie op verzoek commissie over de crisisbonus voor de topman van Air
France-KLM - 29232-39
Voor kennisgeving aangenomen.
I&W

Agendapunt:

Groene obligatie rapportage

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 mei 2020
Groene obligatie rapportage - 2020Z09659
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Financiële
markten.

Besluit:

12.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Kamerbrief Herverzekering leverancierskredieten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 29 mei 2020
Herverzekering leverancierskredieten - 2020Z09827
Desgewenst betrekken bij het debat over de Voorjaarsnota.
Tijdens het wetgevingsoverleg over de tweede incidentele suppletoire begroting
inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten is
toegezegd om een overzicht naar de Kamer te sturen met de totalen van de
bedragen waar de Nederlandse Staat tot nu toe voor garantstaat, indien
mogelijk voorafgaand aan de behandeling van de Voorjaarsnota. Ook in de
feitelijke vragen bij het Jaarverslag ministerie van Financiën en Nationale
Schuld 2019 (Kamerstuk 35470 IX, nr. 1) is om een dergelijk overzicht
verzocht. De antwoorden op deze vragen worden uiterlijk woensdag 10 juni
verwacht.
Agenderen voor het algemeen overleg over exportkredietverzekeringen dat na
het zomerreces zal worden ingepland.

Besluit:
Noot:

Besluit:
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Noot:

•
•
•
•

Na overleg met de Europese Commissie is, naar Duits voorbeeld, een eigen
risico van 10% geïntroduceerd in de herverzekering over de eerste 1
miljard euro aan schade.
Aan de overeenkomsten met verekeraars worden eisen opgelegd conform
de motie-Tony van Dijck (Kamerstuk 35433, nr. 7).
De minister verwacht dat driekwart van de verwachte schade in 2021 zal
vallen en verwacht per saldo een meevaller ten opzichte van de tweede
incidentele suppletoire begroting van 80 miljoen euro.
De minister komt in het najaar met een nadere en grondige analyse van de
baten en lasten van deze herverzekering en zal daarbij tevens ingaan op
mogelijkheden om de kosten voor de Staat eventueel te verdelen over
betrokken partijen zoals de verzekeraars en hun verzekerden.

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Fiscaliteit en Belastingdienst
14.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een klacht over onterecht betitelen
als fraudeur door Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 20 mei 2020
Reactie op verzoek commissie over een klacht over onterecht betitelen als
fraudeur door Belastingdienst - 2020Z09167
Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Oorlogsgerelateerde uitkeringen die Duitsland betaalt aan inwoners
van Nederland

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 26 mei 2020
Oorlogsgerelateerde uitkeringen die Duitsland betaalt aan inwoners van
Nederland - 31066-649
Desgewenst betrekken bij het plenair debat over het bericht dat de Duitse
regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in
Nederland.
Het plenaire debat is aangevraagd door het lid Omtzigt (CDA) tijdens
de Regeling van werkzaamheden van 3 september 2019.
De staatssecretaris van Financiën verzoeken begin juli 2020 een
voortgangsbrief aan de Kamer te zenden, gelet op het feit dat in het Duitse
parlement inmiddels vragen zijn gesteld over de onderliggende kwestie.
VWS

Besluit:

Noot:
Besluit:

Volgcommissie(s):

16.

17.

Agendapunt:

Toezeggingen gedaan tijdens de plenaire behandeling van het
wetsvoorstel Wet vliegbelasting

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 27 mei 2020
Toezeggingen gedaan tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet
vliegbelasting (Kamerstuk 35205) - 35205-31
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over Belastingen.

Agendapunt:

Voortgang in het onderzoek naar Fraude Signalering Voorziening (FSV)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 26 mei 2020
Voortgang in het onderzoek naar Fraude Signalering Voorziening (FSV) 31066-650
Desgewenst betrekken bij het plenair debat over fraudeopsporing door de
Belastingdienst.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 4 juni 2020 om 17.00 uur.

Besluit:
Besluit:

5

18.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van de leden Asscher en Van Weyenberg over
een privaat fonds voor compensatie bij blijvende gezondheids- of
financiële schade

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 27 mei 2020
Uitvoering van de motie van de leden Asscher en Van Weyenberg over een
privaat fonds voor compensatie bij blijvende gezondheids- of financiële schade
(Kamerstuk 25295-257) - 25295-382
Desgewenst betrekken bij het op 4 juni 2020 te houden plenaire debat over de
ontwikkelingen rondom het coronavirus.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op donderdag 25 juni 2020 om 14.00 uur.

Besluit:
Besluit:

19.

Agendapunt:

Monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 29 mei 2020
Monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking 2020Z09807
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over
belastingontwijking.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Notitie fiscaal verdragsbeleid 2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 29 mei 2020
Notitie fiscaal verdragsbeleid 2020 - 2020Z09809
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op woensdag 24 juni 2020 om 14.00 uur.

Besluit:

21.

Agendapunt:

Aankondiging aanvullende maatregelen tegen dividendstromen naar
laagbelastende jurisdicties

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 29 mei 2020
Aankondiging aanvullende maatregelen tegen dividendstromen naar
laagbelastende jurisdicties - 2020Z09811
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over Belastingen.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van de leden Omtzigt en Lodders over de
implementatie van meetmethoden en de bpm

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 29 mei 2020
Uitvoering van de motie van de leden Omtzigt en Lodders over de
implementatie van meetmethoden en de bpm (Kamerstuk 35302-48) 2020Z09815
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op vrijdag 5 juni 2020 om 17.00 uur

Besluit:

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

Agendapunt:

Reactie op verzoeken gedaan tijdens het debat over het stopzetten van
de kinderopvangtoeslag van 27 mei 2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 27 mei 2020
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 26 mei 2020, over toezending van enkele stukken
voorafgaand aan het debat Stopzetten van de kinderopvangtoeslag - 31066639
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Besluit:
Noot:

Besluit:

Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de Wet
hardheidsaanpassing Awir (voorzien op woensdag 10 juni 2020).

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 27 mei 2020
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens het debat over het
stopzetten van de kinderopvangtoeslag van 27 mei 2020, over het ontvangen
van ambtelijke adviezen inzake ambtsmisdrijven - 2020Z09586
Desgewenst betrokken bij het plenair debat over Stopzetten
kinderopvangtoeslag van woensdag 27 mei 2020.
Met deze tijdens het debat ontvangen brief zijn twee van de drie na een
schorsing door de staatssecretaris toegezegde stukken aan de Kamer
gezonden. Het derde document zal blijkens deze brief op korte termijn worden
toegezonden.

Besluit:
Noot:

24.

Desgewenst betrokken bij het plenair debat over Stopzetten
kinderopvangtoeslag van woensdag 27 mei 2020.
Deze brief is tijdens het debat ontvangen en bevat een reactie van de
staatssecretaris op een bij aanvang van het debat gedaan verzoek van het lid
Omtzigt.

Besluit:

Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de Wet
hardheidsaanpassing Awir (voorzien op woensdag 10 juni 2020).

Besluit:

De staatssecretaris van Financiën verzoeken op korte termijn, zoals toegezegd,
het in de brief van 27 mei 2020 onder 1) genoemde "rode draad"-document
aan de Kamer te zenden. Tevens de staatssecretaris nogmaals verzoeken ook
de in het debat op 27 mei 2020 besproken conceptnotitie van de DG
Belastingdienst, over het bevragen van medewerkers naar de gebeurtenissen
die zich ten tijde van de CAF-zaken hebben afgespeeld, aan de Kamer te
verstrekken, aangezien wordt gepersisteerd in de ontvangst van dat document.

Agendapunt:

Uitkomsten extern cultuuronderzoek Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 25 mei 2020
Uitkomsten extern cultuuronderzoek Belastingdienst - 31066-648
Agenderen voor het algemeen overleg over de Belastingdienst op dinsdag 23
juni 2020.

Besluit:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
Geen agendapunten
Rijksuitgaven
25.

Agendapunt:

Rapport Aandelenverwerving Air France–KLM

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 20 mei 2020
Rapport Aandelenverwerving Air France–KLM - 29232-38
Betrokken bij het Verantwoordingsdebat op dinsdag 26 mei 2020.
De voorbereidingsgroep, bestaande uit de leden Van der Linde, Snels, Alkaya en
Nijboer, verzoeken dit rapport te betrekken bij de uitwerking van een voorstel
aan de commissie voor definitieve werkafspraken met de minister inzake
vertrouwelijke informatievoorziening.
I&W

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):
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26.

Agendapunt:
Noot:

Aanbod CPB besloten (digitale) technische briefing over vervolg
publicatie Zorgkeuzes in Kaart
Besluit: het aanbod van een besloten (digitale) technische briefing wordt
aanvaard.
Het Centraal Planbureau is voornemens het vervolg op de publicatie
Zorgkeuzes in Kaart (ZiK) op 24 juli 2020 te publiceren en op 25 juni onder
embargo naar de politieke partijen te sturen. In Zorgkeuzes in Kaart wordt
een breed scala aan beleidsopties voor de zorg geanalyseerd. De nadruk ligt
op de budgettaire effecten. De publicatie is bedoeld ter voorbereiding op de
verkiezingen.
Het CPB heeft een besloten (digitale) technische briefing aangeboden, zodat
ook ambtenaren van departementen die aan de publicatie hebben bijgedragen
aan de briefing kunnen deelnemen. Deze zou nog kunnen plaatsvinden
voorafgaand aan het zomerreces.

27.

Agendapunt:

Voorbereiding pilots verslaggevingsstelsel

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 29 mei 2020
Voorbereiding pilots verslaggevingsstelsel - 2020Z09787
De commissie stemt in met het voorstel van de rapporteurs Sneller en Snels om
een eerder uitgesteld gesprek met wetenschappers inzake hun papers over de
staatsbalans opnieuw in te plannen in oktober 2020 en het kabinet te
verzoeken, zo mogelijk aansluitend, technische briefings te verzorgen over de
openingsbalans die de Kamer rond Prinsjesdag zal ontvangen.

Besluit:

28.

Agendapunt:

Brief aan de Kamervoorzitter over aanbieding jaarrapportage
procedureregeling Grote Projecten 2019

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 20 mei 2020
Brief aan de Kamervoorzitter over aanbieding jaarrapportage procedureregeling
Grote Projecten 2019 - 26399-21
Ter informatie: de commissie Financiën heeft de eerder vastgestelde
Jaarrapportage Grote Projecten conform artikel 21 van de Regeling Grote
Projecten op Verantwoordingsdag aan de Kamer aangeboden.

Besluit:

29.

Agendapunt:

Verslag van de Algemene Rekenkamer over 2019

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 20 mei 2020
Verslag van de Algemene Rekenkamer over 2019 - 35465-1
Agenderen voor het eerstvolgende periodiek overleg met de Algemene
Rekenkamer en dit overleg in het najaar van 2020 inplannen (in de Tweede
Kamer, dan wel digitaal).
Het vorige periodiek overleg vond plaats op dinsdag 19 november 2019 bij de
Algemene Rekenkamer. Het daaropvolgende periodiek overleg stond gepland op
15 april 2020, maar is tot nader order uitgesteld vanwege de
coronamaatregelen.

Besluit:

Noot:

Europa
30.

Agendapunt:

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2020, commissie Financiën d.d. 29 mei
2020

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 25 mei 2020
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Besluit:

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2020, commissie Financiën d.d. 29 mei 2020 2020Z09287
Behandelvoorstellen in het notenveld volgen m.u.v. het voorstel genoemd
onder I, COM (2020) 196, dat wordt aangehouden tot de volgende
procedurevergadering.

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 uniformiteit in de
interpretatie en de toepassing van het geharmoniseerde systeem.
II. COM (2020) 529: Mededeling van de Commissie - Enhanced Surveillance update Greece, May 2020
Behandelvoorstel: Betrekken bij AO Eurogroep/Ecofinraad op 8 juni 2020
Noot: Dit verscherpte toezicht rapport over Griekenland zal worden geagendeerd bij de
komende Eurogroep vergadering en dient als basis voor de beslissing om 748 mln EUR
aan schuldverlichting vrij te geven voor Griekenland. De Commissie concludeert dat
ondanks de enorme tegenslag die de Griekse economie te verwerken heeft door COVID19, de Griekse regering zijn best doet om het hervormingsmomentum te behouden. Het
zal Griekenland echter niet lukken om in 2020 een primair begrotingsoverschot van 3.5%
te presenteren, voor 2021 wordt mogelijk wel een begrotingsoverschot voorzien.
III. COM (2020) 500: Mededeling van de Commissie - European Semester: Countryspecific recommendations
Behandelvoorstel: Betrekken bij AO Eurogroep/Ecofinraad op 8 juni 2020
Noot: Deze mededeling is een overkoepelend document voor de presentatie van het
lentepakket van het Europees Semester: de landenspecifieke aanbevelingen (LSA’s). Deze
zullen worden besproken in de komende Eurogroep en Ecofinraad. De LSA’s voor de
overige lidstaten zijn niet opgenomen in deze lijst, maar zien hier te vinden.
IV. COM (2020) 519 Overig - Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the
2020 National Reform Programme of the Netherlands and delivering a Council opinion on
the 2020 Stability Programme of the Netherlands
Behandelvoorstel: Kabinetsappreciatie afwachten
Noot: Dit document behelst de LSA’s voor Nederland.
V. COM (2020) 530 - Verslag van de Commissie - The Netherlands Report prepared in
accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union
Behandelvoorstel: Kabinetsappreciatie afwachten
Noot: Dit rapport behelst een onderzoek binnen de buitensporigtekortprocedure van het
Stabiliteits- en Groeipact. De Commissie verwacht dat Nederland dit jaar – evenals alle
lidstaten van de EU – niet zal voldoen aan het criterium van maximaal 3%
begrotingstekort. Omdat de algemene ontsnappingsclausule is geactiveerd zal dit tekort
geen directe consequenties hebben. De lijst van alle Artikel 126(3) rapporten is hier te
vinden.
VI. COM (2020) 2800 - Mededeling van de Commissie over: Action Plan for a
comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing.
Behandelvoorstel: Kabinetsappreciatie afwachten
Noot: Over deze mededeling ontvangt u tevens een stafnotitie.
VII. Ares(2020)910750 - Consultatie - Money laundering terrorism financing – action
plan
Behandelvoorstel: Kabinet verzoeken conceptreactie aan Kamer te sturen
Noot: Deze consultatie betreft het actieplan tegen witwassen en terrorismefinanciering.
Het kabinet heeft in het verslag van de Ecofinraad van 19 mei 2020 aangegeven mee te
zullen doen aan deze consultatie. Gezien de interesse vanuit uw commissie als prioritair
dossier kunt u het kabinet verzoeken deze conceptreactie aan de Kamer te doen
toekomen alvorens het wordt ingezonden. Het ministerie is voornemens om eind juni een
reactie op te stellen, de deadline voor de consultatie is in augustus.
Volgcommissie(s):

EU
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31.

Agendapunt:

Verslag van de videoconferenties van de Raad van gouverneurs van het
Europees Stabiliteitsmechanisme van 15 mei 2020, de Eurogroep van
15 mei 2020 en de Ecofinraad van 19 mei 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 mei 2020
Verslag van de videoconferenties van de Raad van gouverneurs van het
Europees Stabiliteitsmechanisme van 15 mei 2020, de Eurogroep van 15 mei
2020 en de Ecofinraad van 19 mei 2020 - 21501-07-1698
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op maandag 8 juni
2020.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

32.

Agendapunt:

Jaarlijkse informatiebrief Risico's DNB en de Nederlandse staat als
gevolg van ECB-beleid

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 mei 2020
Jaarlijkse informatiebrief Risico's DNB en de Nederlandse staat als gevolg van
ECB-beleid - 21501-07-1696
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op maandag 8 juni
2020.

Besluit:

33.

Agendapunt:

Reactie op een artikel van Follow the Money (‘Champagne-, tabaks- en
olieconcerns sluizen coronageld door naar aandeelhouders’)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 mei 2020
Reactie op verzoek commissie over een reactie op het artikel ‘Champagne-,
tabaks- en olieconcerns sluizen coronageld door naar aandeelhouders’ van
Follow the Money (FTM) - 21501-07-1699
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op maandag 8 juni
2020.
De brief bevat de door de commissie gevraagde reactie op een artikel van FTM.
Dat artikel gaat in op het aankopen van bedrijfsobligaties door de Europese
Centrale Bank (ECB). De minister beschrijft in zijn brief de belangrijkste
programma’s van de ECB en gaat in op de bevindigen van FTM.

Besluit:
Noot:

34.

Agendapunt:

Reactie op EU consultatie herziening MiFID II/ MiFIR

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 mei 2020
Reactie op EU consultatie herziening MiFID II/ MiFIR - 22112-2876
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Financiële
markten.

Besluit:

35.

Agendapunt:

EU-stafnotitie - Behandelnotitie prioritair voorstel actieplan antiwitwassen en terrorismefinanciering

Zaak:

Stafnotitie - EU-specialist, D.J. Bokhorst - 29 mei 2020
EU-stafnotitie - Behandelnotitie prioritair voorstel actieplan anti-witwassen en
terrorismefinanciering - 2020Z09831
Op dit dossier worden een of enkele rapporteurs ingesteld. Belangstelling voor
het vervullen van deze rol wordt per e-mail geïnventariseerd. Het lid Van der
Linde (VVD) is daarvoor ter vergadering al aangemeld.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):
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Overig
Geen agendapunten
Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën
36.

Agendapunt:
Noot:

Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces
Besluit: ter informatie
- wo 03-06-2020 09.45-10.45 Technische briefing over de Wet
hardheidsaanpassing Awir
- wo 03-06-2020 11.00-11.45 Procedurevergadering
- wo 03-06-2020 13.30-15.00 Openbaar gesprek met ouders, advocatuur en
Nationale ombudsman i.vm. Wet hardheidsaanpassing Awir
- ma 08-06-2020 16.30-19.30 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
- wo 10-06-2020 13.00-15.15 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over
macro-economische risico's voor het financiële stelsel
- 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

37.

Agendapunt:
Noot:

Nog niet (opnieuw) geplande activiteiten waartoe al is besloten
Besluit: ter informatie.
Algemeen overleggen:
AO Accountancy - tot nader order uitgesteld
AO Autobelastingen
AO Belastingen
AO Belastingontwijking
AO Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
AO Douane (inclusief Brexit)
AO Europese btw
AO 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:
Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni;
Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde;
Openbaar gesprek met de Monitoring Commissie Accountancy en de
Commissie toekomst accountancysector;
Gesprek met auteurs van twee wetenschappelijke papers over de
staatsbalans;
Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer;
Technische briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid.
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
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38.

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)
• 05-12-2019 - Verzoek inzake concept-rapport onderzoek naar de Douane
(2019Z24395) [rappel gestuurd op 07-02-2020; 2020Z02299]
• 24-01-2020 - Verzoek om reactie op EU-voorstel COM (2019) 629
(2020Z01146)
• 24-01-2020 - Verzoek inzake brief met plannen voor staatsdeelnemingen
voor het komende jaar (2020Z01145)
• 30-01-2020 - Verzoek stand van zaken rond private equity en reactie op
artikel 'Niet alles wat private equity aanraakt verandert in goud'
(2020Z01636)
• 13-03-2020 - Verzoek inzake brief over stand van zaken Douane
(2020Z05079)
• 24-04-2020 - Verzoek inzake uitgebrachte ADR-rapporten (2020Z07475)
• 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)
• 07-05-2020 - Verzoek om reactie op het bericht "Algemene Rekenkamer
pleit voor striktere accountantscontrole in zorg en onderwijs"
(2020Z08140)
• 20-05-2020 - Verzoek inzake Voorjaarsnota 2020 (2020Z09235)
• 22-05-2020 - Verzoek inzake stand van zaken exportkredietverzekeringen
(2020Z09236)
• 22-05-2020 - Reactie op aanbod technische briefing over risicomodellen
en selectiemodules bij de Belastingdienst (2020Z09237)
• 22-05-2020 - Verzoek inzake ontwerpbesluit dwanginvordering
belastingschuldigen (2020Z09238)

39.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht van plenaire activiteiten (gebaseerd op de
langetermijnagenda van 29 mei 2020)
Besluit: ter informatie.
a) Wetgeving
onder voorbehoud: wo 10 juni 2020
-35 468 - Wet Hardheidsaanpassing Awir
16, 17 en 18 juni (week 25)
- 35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)
30 juni, 1 en 2 juli (week 27)
- 35 450 - Debat over de voorjaarsnota 2020
Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
- 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)
b) tweeminutendebatten:
9, 10 en 11 juni (week 24)
VAO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen (AO d.d.
05/02)
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)
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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)
103. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek
heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben
aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
111. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van
de zorg (Wilders) (minister Financiën)
112. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen'
(Van Weyenberg) (minister Financiën)
136. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten)
(staatssecretaris Financiën)
143. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de
hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (minister
Financiën)
144. 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)
76. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in
Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
90. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het
coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)

Toegevoegde agendapunten
40.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de inwerkingtreding van artikel
XXII van de Overige fiscale maatregelen 2018 en reactie op de motie
van het lid Van Nispen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 2 juni 2020
Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot inwerkingtreding
van artikel XXII van de Overige fiscale maatregelen 2018 (Kamerstuk 31066631) en reactie op de motie van het lid Van Nispen over persoonlijk contact
tussen Belastingdienst en belastingplichtige bij een ingrijpende
invorderingsmaatregel (Kamerstuk 35225-14) - 2020Z09936
Door middel van een e-mailprocedure wordt aan de commissie het voorstel
voorgelegd deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit:
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Rondvraag
41.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Lodders (VVD) om een kabinetsreactie te vragen op
berichtgeving over de beveiliging op Schiphol

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders
(VVD) - 3 juni 2020
Voorstel van het lid Lodders (VVD), mede namens het lid Yesilgöz-Zegerius
(VVD), om een kabinetsreactie te vragen op berichtgeving over de beveiliging
op Schiphol - 2020Z10038
De staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane verzoeken een
kabinetsreactie op berichtgeving van 20 mei jl. over de beveiliging op Schiphol
aan de Kamer te zenden.

Besluit:

42.

Agendapunt:
Noot:

43.

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Snels over een
parlementaire ondervraging (31066-652)
Na beraadslaging, op initiatief van het lid Snels, over de wijze waarop de
uitvoering van zijn motie, die op 2 juni 2020 met algemene stemmen is
aangenomen, over een parlementaire ondervraging, verzoekt de commissie de
griffier ten behoeve van de eerstvolgende procedurevergadering een
stafnotitie op te stellen, aan de hand waarvan de commissie zou kunnen
besluiten tot het instellen van een voorbereidingsgroep.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Omtzigt over het onderzoek 'Als de prooi de jager
pakt'

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 3 juni
2020
Verzoek van het lid Omtzigt over het onderzoek 'Als de prooi de jager pakt' 2020Z10043
De staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane en de minister van
Justitie en Veiligheid een rappel sturen over het zo nodig vertrouwelijk
toesturen van het onderzoek 'Als de prooi de jager pakt'
J&V

Besluit:

Volgcommissie(s):

Besloten
Geen agendapunten

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2019A04264
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