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VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN
De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend
onderzoek van het wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen in de
vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.
Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare
behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.
De voorzitter van de commissie,
Anne Mulder
De griffier van de commissie,
Weeber
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Nr.

Vraag

1.

Hoe worden de in de eerste suppletoire begroting 2019 aan de
Financiënbegroting beschikbaar gestelde middelen voor de aanpak
van witwassen, fraudebestrijding en ondermijning, die zijn
overgeheveld naar artikel 1 (Belastingen) en artikel 9 (Douane),
precies ingezet? Hoeveel is hiervan al uitgegeven? Wat is er met
het geld gedaan?
Wat is er gebeurd om de onvolkomenheid verplichtingenbeheer
Belastingdienst op te lossen? Is daarmee de onvolkomenheid
opgelost, zodat de Algemene Rekenkamer over het jaar 2019 deze
onvolkomenheid niet meer zal constateren?
Kan worden toegelicht wat de hogere kasuitgaven à 240 miljoen
euro heeft veroorzaakt?
Wat is de reden van het toenemende aantal gesprekken bij de
Belastingtelefoon?
Wat is de reden van de gewijzigde verdeelsleutels sociale fondsen
en wat zijn daarvan de gevolgen?
Hoe wordt de loon- en prijsbijstelling verdeeld binnen de
begroting?
Wat zijn de gewijzigde inzichten in het leenbedrag van agentschappen en Rechtspersonen met een wettelijke taak (rwt’s)?
Welk percentage van de totale loonkosten bij Financiën betreft
kosten voor externe inhuur? Hoe heeft dit percentage zich
ontwikkeld de afgelopen jaren?
Hoeveel extra personeel is er de afgelopen drie jaren aangenomen
bij de Douane?
Hoeveel vacatures staan er momenteel nog open bij de Douane en
voor welke functies?
Voor welke taken wordt het nieuw aangenomen personeel ingezet?
Is er personeel aangenomen specifiek voor de naderende Brexit of
wordt dit personeel ook voor andere taken ingezet?
Hoeveel douaniers zijn er werkzaam in de zeehavens, uitgesplitst
naar de verschillende havens?
Welk deel van het bedrag is overgeheveld naar artikel 1 (Belastingen) en artikel 9 (Douane) in het kader van de aanpak witwassen,
fraudebestrijding en ondermijning? Worden er ook extra middelen
beschikbaar gesteld aan FIU? Van de extra beschikbare middelen
wordt 0,9 miljoen euro in 2019 beschikbaar gesteld; in hoeverre
kan dit geld daadwerkelijk nog in 2019 besteed worden?
Waarom is het aantal invorderingsmaatregelen (zoals aanmaningen) bij de Belastingdienst gestegen? Bij welke belastingen is dit
het geval?
Hoe is geborgd dat de middelen kapitaalinjectie ter grootte van
410 miljoen euro wordt ingezet in Nederland, en niet bijvoorbeeld
voor de Duitse activiteiten van TenneT?
Naar welk jaar wordt de 50 miljoen euro voor Invest-NL overgeheveld? Hoe zit de verdeling over de jaren van de kapitaalinjectie
Invest-NL eruit?
Wat is (buiten de Alawwal Bank) de stand van zaken met betrekking tot RFS Holding?
Wat betekent de verlaging van de Euribor-rente voor de renteontvangsten op de lening Griekenland voor Griekenland?
Waarom is het bedrag aan nieuwe verplichtingen EKV (export- en
kredietverzekeringen) zoveel lager (4 miljard euro in plaats van
10 miljard euro)?
Wat is de hoogte van de begrotingsreserve EKV (export- en
kredietverzekeringen)?
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Waarop heeft de 5,5 miljoen euro die wordt overgeheveld naar
latere jaren, onder meer middelen voor uitvoeringskosten voor
fiscale maatregelen, betrekking? Over welke fiscale maatregelen
gaat het?
In hoeverre zijn de verplichtingen Douane voor de investeringen in
de mainports een gevolg van Brexit?
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