Den Haag, 24 april 2020
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Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 23 april
2020

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 7 april 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 voor de inzet tijdens IMF voorjaarsvergadering
op 16 april 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 april 2020
Geannoteerde agenda voor de inzet tijdens IMF voorjaarsvergadering op 16
april 2020 - 26234-236
Reeds behandeld in het schriftelijk overleg IMF d.d. 14 april 2020.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Voorstel voor werkafspraken bij het vertrouwelijk informeren van de
commissie Financiën in geval van koersgevoelige informatie

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 april 2020
Reactie op verzoek commissie over het vertrouwelijk informeren van de
commissie Financiën indien de Staat zou overwegen tot verwerving van

Besluit:

aandelen in een beursgenoteerde onderneming over te gaan - 28165-323
Door middel van een e-mailprocedure heeft de commissie op 17 april 2020
reeds ingestemd met de door de minister aan de commissie voorgestelde
werkafspraken.

(Voortgang) wet- en regelgeving
5.

Agendapunt:

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19
crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten

Zaak:

Begroting - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 april 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor
het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19
crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten) - 35433
Reeds behandeld in het wetgevingsoverleg van woensdag 15 april 2020 over de
Tweede incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregel
herverzekering leverancierskredieten.

Besluit:

Zaak:
Besluit:

Zaak:

Besluit:

6.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 april 2020
Toetsingskader risicoregelingen rijksoverheid - COVID-19 crisismaatregel
herverzekering leverancierskredieten - - 35433-3
Desgewenst betrokken bij het wetgevingsoverleg van woensdag 15 april 2020
over de Tweede incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19
crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten.

Agendapunt:

Overzicht wetgeving Toeslagen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 14 april
2020
Overzicht wetgeving Toeslagen - 31066-621
Voor kennisgeving aangenomen.
Via een e-mailprocedure zal aan de commissie het voorstel worden voorgelegd
om voorafgaand aan de behandeling van het nog in te dienen
spoedwetsvoorstel over Toeslagen (1) een openbaar gesprek te voeren (in
fysieke vorm) met de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen (AUT) over het
Eindadvies ‘Omzien in verwondering’, met de Auditdienst Rijk (ADR) over het
onderzoeksrapport ‘Toeslaggerelateerde CAF-zaken’ en met de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) over het nog uit te brengen onderzoek naar het gebruik
van persoonsgegevens bij de Belastingdienst waaruit ras of etnische afkomst
blijkt en (2) een debat te voeren met de staatssecretaris van Financiën Toeslagen en Douane over het stopzetten van kinderopvangtoeslagen, waarin
onder meer de kabinetsreactie op de rapporten van de AUT en de ADR aan de
orde zal komen.

Besluit:
Besluit:

7.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 14 april 2020
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35433-4
Reeds behandeld in het wetgevingsoverleg van woensdag 15 april 2020 over de
Tweede incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregel
herverzekering leverancierskredieten.

Agendapunt:

Fiscale verzamelwet 2021

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
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 13 mei 2020 om 14.00
uur.
U ontvangt uiterlijk woensdag 6 mei een wetgevingsrapport.

Besluit:
Noot:
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8.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming
van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht
trustkantoren 2018 en enige andere wetten in verband met het herstel
van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese
regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet
financiële markten 2020)

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 april 2020
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018
en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies
bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële
markten (Herstelwet financiële markten 2020) - 35440
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 14 mei 2020 om
14.00 uur.
• U ontvangt uiterlijk donderdag 7 mei een wetgevingsrapport.
• Dit wetsvoorstel is een van de vier wetsvoorstellen op het terrein van het
ministerie van Financiën die zijn vermeld in het op 6 april 2020 door de
minister van JV toegezonden overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen

Besluit:
Noot:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
9.

Agendapunt:

Ondertekening door minister-president, namens de Nederlandse
regering van een internationaal opinieartikel waarin in het kader van
een breder pleidooi ter ondersteuning van kwetsbare Afrikaanse landen
het IMF wordt opgeroepen om met onmiddellijke ingang extra Special
Drawing Right (SDR) te alloceren

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 april 2020
Ondertekening door minister-president, namens de Nederlandse regering van
een internationaal opinieartikel waarin in het kader van een breder pleidooi ter
ondersteuning van kwetsbare Afrikaanse landen het IMF wordt opgeroepen om
met onmiddellijke ingang extra Special Drawing Right (SDR) te alloceren 2020Z06736
Voor kennisgeving aangenomen.
BuHa-OS, BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

10.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het verslag van de IMFjaarvergadering van oktober 2019 (Kamerstuk 26234-232) en over de
geannoteerde agenda voor de inzet tijdens IMF voorjaarsvergadering
op 16 april 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 april 2020
Antwoorden op vragen commissie over het verslag van de IMF-jaarvergadering
van oktober 2019 (Kamerstuk 26234-232) en over de geannoteerde agenda
voor de inzet tijdens IMF voorjaarsvergadering op 16 april 2020 - 26234-237
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Fiscaliteit en Belastingdienst
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11.

Agendapunt:

Antwoord op vraag over het gebruik van eHerkenning

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 14 april 2020
Antwoord op vraag van het lid Bruins, gesteld tijdens het Algemeen Overleg
Belastingdienst van 4 maart 2020, over het gebruik van eHerkenning - 31066619
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 14 mei 2020 om 14.00 uur.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Beleidsbesluit fiscale maatregelen coronavirus

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 14 april 2020
Beleidsbesluit fiscale maatregelen coronavirus - 2020Z06731
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 30 april 2020 om 14.00 uur.
Het schriftelijk overleg over uitstel van betaling voor ondernemers (met een grekening) en uitstel heffing EB/ODE (Kamerstuk 35420, nr. 13), waarvan de
inbrengdatum eerder was vastgesteld op donderdag 23 april 2020 om 14.00
uur, verplaatsen naar donderdag 30 april 2020 om 14.00 uur en combineren
met het schriftelijk overleg over het beleidsbesluit fiscale maatregelen
coronavirus.

Besluit:
Besluit:

13.

Agendapunt:

Rapport ‘Op weg naar balans in de vennootschapsbelasting‘

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 april 2020
Rapport ‘Op weg naar balans in de vennootschapsbelasting‘ - 2020Z06759
Kabinetsreactie afwachten.
Per e-mail zal worden geïnventariseerd wie er naast de leden Leijten (SP),
Snels (GroenLinks), Omtzigt (CDA) en Van Weyenberg (D66) belangstelling
hebben om het (rondetafel)gesprek n.a.v. het rapport van de Adviescommissie
belastingheffing van multinationals voor te bereiden.

Besluit:
Besluit:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Toeslagen en Douane
Geen agendapunten
Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
Geen agendapunten
Rijksuitgaven
14.

Agendapunt:

Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Begroten en
Verantwoorden van 12 december 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 april 2020
Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Begroten en
Verantwoorden van 12 december 2019 - 31865-171
Agenderen voor het algemeen overleg begroten en verantwoorden op 25 juni
2020.
Indien besluitvorming over het vergaderregime daartoe aanleiding zou geven,
zal de staf een voorstel doen om dit algemeen overleg samen te voegen met
het reeds geplande wetgevingsoverleg over het jaarverslag/slotwet Financiën
2019 tot één WGO jaarverslag & begroten en verantwoorden.

Besluit:
Noot:
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15.

Volgcommissie(s):

EZK

Agendapunt:

Stabiliteitsprogramma en Nationaal Hervormingsprogramma 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 april 2020
Stabiliteitsprogramma 2020 - 21501-07-1683
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de nog te ontvangen
Voorjaarsnota 2020.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Noot:

16.

Agendapunt:

Aangepaste conceptbrief behandeling verantwoording 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 20 april 2020
Aangepaste conceptbrief behandeling verantwoording 2019 - 2020Z07035
De commissie verzoekt om het Verantwoordingsdebat met de minister van
Financiën, de minister van Binnenlandse Zaken en, indien mogelijk, de
minister-president, te houden op woensdag 27 mei 2020. De commissie spreekt
zich voorts uit voor het hanteren van beperkte spreektijden. Indien een plenair
Verantwoordingsdebat echt niet mogelijk blijkt, wenst de commissie dit debat
zo spoedig mogelijk na Verantwoordingsdag te voeren in de vorm van een
notaoverleg in de Oude Zaal.
De technische briefing met de Algemene Rekenkamer op Verantwoordingsdag
blijft onder voorbehoud van het Kamerbrede beleid rond commissieactiviteiten
in de agenda staan. Indien een technische briefing op Verantwoordingsdag niet
mogelijk blijkt, zal deze alsnog worden geannuleerd, en resteert de
mogelijkheid om feitelijke vragen te stellen aan de Rekenkamer binnen de
Kamerbreed vastgestelde termijnen.
De technische briefing over de Monitor Brede Welvaart op Verantwoordingsdag
blijft onder voorbehoud van het Kamerbrede beleid rond commissieactiviteiten
in de agenda staan. Indien deze toch moet worden geannuleerd, besluit de
commissie feitelijke vragen stellen te aan de minister van Economische Zaken
en Klimaat over de Monitor Brede Welvaart 2020, met het verzoek deze door te
geleiden naar het CBS. De reflectieronde die aan deze technische briefing was
toegevoegd, wordt tot nader order uitgesteld.
De commissie benoemt de leden Sneller (D66) en Snels (GroenLinks), tot
rapporteurs bij het jaarverslag Financiën en Nationale Schuld (IX).
De commissie is, na een enkele toevoeging ten aanzien van het inplannen van
technische briefings met de Algemene Rekenkamer, akkoord met de tekst van
de door middel van de stafnotitie voorgelegde conceptbrief. De aldus
vastgestelde brief zal worden doorgeleid naar de vaste en algemene
commissies.

Besluit:

Besluit:

Besluit:

Besluit:
Besluit:

17.

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 27
maart 2020
Nationaal Hervormingsprogramma 2020 - 21501-07-1669
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de nog te ontvangen
Voorjaarsnota 2020.
De commissie EZK is momenteel voortouwcommissie bij deze brief. Op haar
eerstvolgende procedurevergadering wordt voorgesteld het voortouw over te
dragen aan de commissie Financiën, zoals gebruikelijk bij het Nationaal
Hervormingsprogramma. Een besluit over de behandeling is dus onder
voorbehoud van overdracht van voortouw door de commissie EZK.

Agendapunt:

Jaarrapportage grote projecten over 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 17 april 2020
Jaarrapportage grote projecten over 2019 - 2020Z06908
De commissie gaat akkoord met de inhoud van bijgevoegde notitie en stemt in
met het aanbieden van de vastgestelde jaarrapportage op woensdag 20 mei

Besluit:
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2020 (Verantwoordingsdag) aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.

18.

Agendapunt:

Eervol ontslag aan prof. dr. M.J.W. (Mark) van Twist als lid in
buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 8 april 2020
Eervol ontslag aan prof. dr. M.J.W. (Mark) van Twist als lid in buitengewone
dienst van de Algemene Rekenkamer - 2020Z06408
Voor kennisgeving aangenomen.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

19.

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 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W.
Knops - 6 maart 2020
Kabinetsreactie en beleidsdoorlichting over de periode 2015 – 2018 van artikel
6.5 Reisdocumenten en Basisadministratie Personen - 30985-41
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: BiZa
•Behandelgeschiedenis: nog niet bekend
•Voorstel: nog niet bekend

Besluit:
Noot:

20.

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 - 18 maart 2020
Publicatie Grip op digitalisering: rode draden uit tien jaar
Rekenkameronderzoek - 35229-6
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: Tijdelijke commissie Digitale toekomst
•Behandelgeschiedenis: door de tijdelijke commissie betrokken bij haar
werkzaamheden
BiZa, FIN

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Noot:

21.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 20 april 2020
Rapport "Digitalisering aan de grens; Cybersecurity van het grenstoezicht door
de Koninklijke Marechaussee op Schiphol" - 2020Z06983
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: JV
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 11 mei 2020
.Voorstel: nog niet bekend

Volgcommissie(s):

DEF

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 - 13 maart 2020
Aanbieding publicatie 'Opinion on CAP transition rules' van ERK - 2020Z05133
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: LNV
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 20 mei 2020

Besluit:
Noot:
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•Voorstel: Betrekken bij een te zijner tijd te voeren schriftelijk overleg over de
Landbouw- en Visserijraad.

Europa
22.

Agendapunt:

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2020, week 12-16 (FIN) 2020

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 20 april 2020
Lijst nieuwe EU-voorstellen 2020, week 12-16 (FIN) 2020 - 2020Z07040
Behandelvoorstellen in het notenveld volgen.

Besluit:
Noot:

I. COM (2020) 97: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD OVER DE EXTERNE EIB-ACTIVITEITEN IN 2018 MET
EU-BEGROTINGSGARANTIE
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: In dit verslag wordt een evaluatie gegeven van de garanties die vanuit de
EU begroting aan de Europese Investeringsbank zijn gegeven voor projecten in
(niet-EU) partnerlanden over 2018. Het ging hierbij om 5.8 mld EUR aan
financieringsverrichtingen.
II. COM (2020) 96: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD over de evaluatie van de toepassing van Besluit nr.
466/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot
verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank
op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: Dit verslag is een samenvatting van de evaluatie die de Commissie heeft
gemaakt van de uitvoering van de EU-begrotingsgarantie aan de Europese
Investeringsbank (EIB) voor verliezen op financieringsverrichtingen van de EIB
ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Unie in de periode 20142018. In het verslag worden enkele lessen getrokken voor de toekomst, onder
andere over informatievoorziening en coördinatie tussen de instellingen.
III. COM (2020) 99: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2014/57/EU
van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende
strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (richtlijn marktmisbruik)
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: In dit verslag wordt de richtlijn marktmisbruik geëvalueerd. Uit de
evaluatie blijkt dat de toepassing van de richtlijn nog kan worden verbeterd:
hoewel de meeste bepalingen van de richtlijn door een grote meerderheid van
de lidstaten zijn omgezet, was er in in totaal 11 lidstaten sprake van problemen
met de omzetting van een of meerdere bepalingen.
IV. COM (2020) 112: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES
PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD, DE RAAD, DE EUROPESE CENTRALE BANK,
DE EUROPESE INVESTERINGSBANK EN DE EUROGROEP Gecoördineerde
economische respons op de uitbraak van Covid-19
Behandelvoorstel: reeds behandeld
Noot: In deze mededeling beschrijft de Commissie de economische gevolgen
van de Corona crisis en stelt zij voor om flexibiliteit in de begrotingsregels toe
te passen en de Cohesiefondsen te heroriënteren.
Het onderwerp van deze mededeling is besproken bij het notaoverleg van 7
april.
V. COM (2020) 114: Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2012/2002 van
de Raad om financiële steun te verlenen aan lidstaten en landen die over
toetreding tot de Unie onderhandelen die zwaar worden getroffen door een
grote volksgezondheidscrisis
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Behandelvoorstel: reeds behandeld
Noot: In deze verordening stelt de Commissie voor om het actieterrein van het
Solidariteitsfonds van de EU uit te breiden tot grote volksgezondheidscrises en
specifieke acties vast te stellen die in aanmerking komen voor financiering.
Het onderwerp van deze mededeling is besproken bij het notaoverleg van 7
april.
VI. COM (2020) 113: Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013,
Verordening (EU) nr. 1301/2013 en Verordening (EU) nr. 508/2014 wat betreft
specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de
lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord
op de COVID-19-uitbraak [Investeringsinitiatief Coronavirusrespons]
Behandelvoorstel: reeds behandeld
Noot: In deze verordening stelt de Commissie voor om 37 mld EUR aan nog
niet uitgegeven Cohesiefondsen beschikbaar te stellen voor bestrijding van de
crisis.
Het onderwerp van deze mededeling is besproken bij het notaoverleg van 7
april.
VII. COM (2020) 123: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD over
de activering van de algemene ontsnappingsclausule van het stabiliteits- en
groeipact
Behandelvoorstel: reeds behandeld
Noot: In deze mededeling geeft de Commissie uitleg over waarom het passend
is om de toepassing van de begrotingsregels tijdelijk te bevriezen middels de
algehele ontsnappingsclausule.
VIII. OR: EU-China Customs Agreement
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: De EU heeft sinds 2004 een Douane-overeenkomst met China. In deze
raadpleging worden bedrijven en instellingen gevraagd deze overeenkomst en
de administratieve samenwerking te evalueren.
IX. COM (2020) 130: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD over de identiteit van de beheerder van de activa van
het gemeenschappelijk voorzieningsfonds overeenkomstig artikel 212 van het
Financieel Reglement (Verordening 2018/1046)
Behandelvoorstel: agenderen voor eerstvolgende standaard AO
Eurogroep/Ecofinraad
Noot: In deze mededeling stelt de Commissie, op basis van een onafhankelijke
evaluatie, dat de Commissie zelf en niet de Europese Investeringsbank het
beste verantwoordelijkheid dient te dragen voor het Gemeenschappelijk
Voorzieningenfonds (GVF). Het GVF is het garantiefonds vanuit de EU begroting
die onder andere aan de basis staat van het InvestEU programma. Aangezien
het MFK-dossier voorlopig nog niet is afgerond heeft deze mededeling geen
directe urgentie. U kunt deze mededeling wel agenderen voor een toekomstig
AO Eurogroep/Ecofinraad in normale niet-crisis setting.
X. COM (2020) 124: Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD
waarbij Italië wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die
afwijkt van artikel 285 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: In dit besluit wordt het Italië toegestaan om tijdelijk af te wijken van de
btw-richtlijn ten aanzien van de drempelwaarden voor vrijwilligersorganisaties
en verenigingen voor sociale promotie en e-facturering.
XI. COM (2020) 143: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE
EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE
REGIONS Coronavirus Response Using every available euro in every way
possible to protect lives and livelihoods
Behandelvoorstel: reeds behandeld
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Noot: In deze communicatie stelt de Commissie voor om het SURE programma
voor financiële ondersteuning bij arbeidstijdverkorting in te zetten, de ESI
fondsen volledig flexibel te maken en alle ruimte op te zoeken in de Europese
begroting om een noodinstrument te vullen voor ondersteuning van
gezondheidssystemen.
De inhoud van deze voorstellen is besproken bij het notaoverleg van 7 april
XII. COM (2020) 138: Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en
Verordening (EU) nr. 1301/2013 wat betreft specifieke maatregelen met het
oog op uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik van de Europese structuur- en
investeringsfondsen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19
Behandelvoorstel: reeds behandeld
Noot: Via deze verordening stelt de Commissie wijzigingen voor om meer
flexibiliteit in de EU begroting te introduceren om de fondsen direct te kunnen
inzetten voor de Corona-crisis. De inhoud van deze voorstellen is besproken bij
het notaoverleg van 7 april.
XIII. COM (2020) 173: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN
HET EUROPEES PARLEMENT Technische aanpassing met betrekking tot speciale
instrumenten voor 2020 (artikel 6, lid 1, onder e) en f), van Verordening (EU,
Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel
kader voor de jaren 2014-2020)
Behandelvoorstel: reeds behandeld
Noot: Via deze mededeling stelt de Commissie dat er nog marge is in het MFK
om middelen beschikbaar te maken voor het noodinstrument ter ondersteuning
van gezondheid-gerelateerde uitgaven. De inhoud van deze voorstellen is
besproken bij het notaoverleg van 7 april.
XIV. COM (2020) 174: Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD
houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling
van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020
Behandelvoorstel: reeds behandeld
Noot: Via deze verordening stelt de Commissie wijzigingen voor in het MFK om
nog beschikbare middelen door te geleiden naar een noodinstrument ter
ondersteuning van gezondheid-gerelateerde uitgaven. De inhoud van deze
voorstellen is besproken bij het notaoverleg van 7 april.
XV. COM (2020) 180: DRAFT AMENDING BUDGET No 3 TO THE GENERAL
BUDGET 2020 ENTERING THE SURPLUS OF THE FINANCIAL YEAR 2019
Behandelvoorstel: reeds behandeld
Noot: In deze begrotingsaanpassing wordt het surplus van het begrotingsjaar
2019 overgeheveld naar de begroting van 2020 en in mindering gebracht op de
lidstaatafdracht. Het gaat om een bedrag van 3.2 mld EUR en is voornamelijk
behaald op de begrotingspost ten aanzien van rente en boetes.

23.

Volgcommissie(s):

EU

Agendapunt:

EU begroting 2020: eerste aanvullende begroting

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 april 2020
EU begroting 2020: eerste aanvullende begroting - 21501-03-139
Desgewenst betrekken bij de nog te ontvangen Voorjaarsnota 2020.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

24.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda extra ingeplande informele Ecofinraad 16 april
2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 april 2020
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Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

Geannoteerde agenda extra ingeplande informele Ecofinraad 16 april 2020 21501-07-1685
Voor kennisgeving aannemen.
Het verslag van de informele Ecofinraad van 16 april 2010 is daags voor de
procedurevergadering van 23 april toegezonden en wordt geagendeerd voor de
eerstvolgende procedurevergadering.
EU

Overig
Geen agendapunten
Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën
Geen agendapunten
Toegevoegde agendapunten
25.

Agendapunt:

Moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten
voorjaar 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 21 april 2020
Moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten voorjaar 2020
- 2020Z07097
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

26.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de overzichten van titels van
uitgebrachte rapporten 2019 door de Auditdienst Rijk

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 21 april 2020
Reactie op verzoek commissie over de overzichten van titels van uitgebrachte
rapporten 2019 door de Auditdienst Rijk - 2020Z07125
De minister van Financiën verzoeken om voor 1 juni 2020 de links naar de
ADR-rapporten op te nemen in de periodieke overzichtslijsten van ADRrapporten.
De commissie heeft kennisgenomen van de afwijzende reactie van de minister
op haar verzoek om steekproefsgewijs enkele conceptrapporten van de ADR in
te zien, maar spreekt uit dat zij, indien zij dat relevant acht, de mogelijkheid
zou willen hebben een specifiek conceptrapport (zo nodig vertrouwelijk) in te
zien.
De minister van BZK zal worden herinnerd aan de toezegging, gedaan in de
voortzetting van het algemeen overleg Reikwijdte artikel 68 Grondwet in relatie
tot Wob-besluiten (gehouden op 20 februari 2020), dat nagegaan zal worden in
hoeverre de Kamer geïnformeerd kan worden over wat in de voormalige
Ministeriële Commissie Aanpak Fraude besproken en besloten is.

Besluit:

Besluit:

Besluit:

27.

Agendapunt:

Onderzoek digitaal centralebankgeld

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 21 april 2020
Onderzoek digitaal centralebankgeld - 2020Z07104
Agenderen voor een voor het zomerreces te houden notaoverleg over de
toekomst van het geldstelsel, waarvoor tevens wordt geagendeerd de
kabinetsreactie op het WRR-rapport “Geld en schuld: De publieke rol van
banken” en de antwoorden van het lid Alkaya op vragen van de commissie over
zijn initiatiefnota "100% veilig sparen en betalen"
Dit notaoverleg komt in de plaats van het op 22 januari 2019 tijdens de
Regeling van werkzaamheden op voorstel van het lid Alkaya (SP) aan de

Besluit:

Noot:
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plenaire agenda toegevoegde debat over de toekomst van ons geldstelsel.
28.

Agendapunt:

Rapporten Brede maatschappelijke heroverwegingen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 april 2020
Rapporten Brede maatschappelijke heroverwegingen - 2020Z07213
Voor kennisgeving aangenomen.
Met de aanbieding van deze Brede maatschappelijke heroverwegingen geeft de
minister gevolg aan zijn brief van 11 juli 2019 (32359, nr. 3). Daarin was
aangekondigd dat de onderzoeksrapporten van de ingestelde ambtelijke
werkgroepen zonder kabinetsreactie of ambtelijk advies aan de Kamer zouden
worden aangeboden.
EZK, SZW, BiZa, DEF, I&W, J&V, OCW, VWS

Agendapunt:

Mededeling over het ter inzage leggen van een vertrouwelijke brief

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 april 2020
Mededeling over het ter inzage leggen van een vertrouwelijke brief - 28165322
Voor kennisgeving aangenomen.
Aan het einde van de procedurevergadering heeft de commissie in beslotenheid
gesproken over de ontvangen vertrouwelijke brief.

Besluit:
Noot:

29.

Besluit:
Noot:

30.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de monitor
exportkredietverzekeringen 2018 (Kamerstuk 26485-314)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 22 april 2020
Antwoorden op vragen commissie over de monitor exportkredietverzekeringen
2018 (Kamerstuk 26485-314) - 2020Z07291
Aanhouden tot een volgende procedurevergadering.
De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst heeft bij het
wetgevingsoverleg over de tweede incidentele suppletoire begroting inzake
COVID-19-crisimaatregelen herverzekering leverancierskredieten van 15 april
2020 aan de leden Van Raan (PvdD) en Snels (GroenLinks) toegezegd de
Kamer een aanvullende brief te sturen over de maatregelen ten aanzien van
exportkredietverzekeringen zoals genoemd in de brief van 7 april jl. met het
oog op een mogelijke behandeling in de Kamer van het onderwerp
exportkredietverzkeringen voor het zomerreces 2020.

Besluit:
Noot:

31.

Agendapunt:

Stand suppletoire begrotingen Covid-crisismaatregelen per 21 april
2020

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 22 april 2020
Stafnotitie - Stand suppletoire begrotingen Covid-crisismaatregelen per 21 april
2020 - 2020Z07293
Ter informatie.

Besluit:

Rondvraag
32.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Leijten (SP) om een reactie op een artikel van
Follow the Money over het doorsluizen van ECB miljarden voor
coronasteun naar aandeelhouders

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) 23 april 2020
Verzoek van het lid Leijten (SP) om een reactie op een artikel van Follow the
Money over het doorsluizen van ECB miljarden voor coronasteun naar
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Besluit:

33.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Leijten (SP) om een brief te vragen over de
crisisbonus voor de topman van Air France-KLM

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) 23 april 2020
Verzoek van het lid Leijten (SP) om een brief te vragen over de crisisbonus
voor de topman van Air France-KLM - 2020Z07425
Het verzoek om een brief van de minister van Financiën te vragen over de
crisisbonus van de topman van Air France-KLM wordt ingewilligd. De commissie
besluit de minister te vragen de brief voorafgaand aan de
aandeelhoudersvergadering van Air France-KLM toe te zenden.

Besluit:

34.

aandeelhouders - 2020Z07424
Het verzoek om een reactie op het artikel van Follow the Money te vragen aan
de minister van Financiën is ingewilligd.

Agendapunt:
Noot:

Verzoek van het lid Omtzigt (CDA) om overzichten van
commissieactiviteiten en onbeantwoorde commissiebrieven
Op verzoek van het lid Omtzigt zal de griffier op de agenda's voor volgende
procedurevergaderingen weer overzichten opnemen van geplande en nog
ongeplande activiteiten van de commissie en van nog niet beantwoorde
commissiebrieven.

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2020A01610
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