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Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering Financiën van 6 mei
2020 vaststellen.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda van de extra ingeplande Eurogroep van 15 mei
2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 8 mei 2020
Geannoteerde agenda van de extra ingeplande Eurogroep van 15 mei 2020 21501-07-1691
Reeds behandeld in het schriftelijk overleg over de vergaderingen van de
Eurogroep en van de Raad van Gouverneurs van het ESM op 15 mei 2020,
waarvoor de inbreng is geleverd op 13 mei jl.
EU

Voorstel:

Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Vergadering van de Raad van gouverneurs van het ESM over de
Pandemic Crisis Support kredietlijn en bijbehorende documentatie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 mei 2020
Vergadering van de Raad van gouverneurs van het ESM over de Pandemic
Crisis Support kredietlijn en bijbehorende documentatie - 2020Z08390
Reeds behandeld in het schriftelijk overleg over de vergaderingen van de
Eurogroep en van de Raad van Gouverneurs van het ESM op 15 mei 2020,
waarvoor de inbreng is geleverd op 13 mei jl.
EU

Agendapunt:

Nationaal Hervormingsprogramma 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 27
maart 2020
Nationaal Hervormingsprogramma 2020 - 21501-07-1669
Desgewenst betrekken bij het debat over de Voorjaarsnota.
De commissie heeft dit besluit reeds genomen in samenhang met het
Stabiliteitsprogramma, vooruitlopend op een besluit van de commissie EZK om
het voortouw bij deze brief aan de commissie Financiën over te dragen. Dat
besluit is inmiddels genomen.

Voorstel:

5.

Voorstel:
Noot:

(Voortgang) wet- en regelgeving
6.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot inwerkingtreding van artikel XXII van de Overige
fiscale maatregelen 2018

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 6 mei 2020
Ontwerpbesluit tot inwerkingtreding van artikel XXII van de Overige fiscale
maatregelen 2018 - 31066-631
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op maandag 25 mei om 14.00 uur en de staatssecretaris
verzoeken geen onomkeerbare stappen te nemen alvorens hierover met de
Kamer van gedachten is gewisseld.
• Met deze brief informeert de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en
Belastingdienst de Kamer over een ontwerp van een koninklijk besluit,
waarmee artikel XXII van de wet 'Overige Fiscale Maatregelen 2018'
(Kamerstuk 34786) per 1 juli 2020 in werking treedt. Het gaat om enkele
aanpasingen in de Invorderingswet 1990 met als doel de
dwanginvordering van belastingschulden te vereenvoudigen.
• De Kamer heeft bij de behandeling van deze wet het amendement Omtzigt
aangenomen, waardoor deze maatregel in werking treedt op een bij
koninklijk besluit vast te stellen tijdstip en het ontwerp van het koninklijk
besluit ten minste vier weken voor de vaststelling wordt toegezonden aan
beide Kamers (voorhangprocedure). De Kamer heeft tot en met 3 juni
2020 de tijd om zich uit te spreken over het ontwerpbesluit.
• De staatssecretaris geeft in de brief aan dat hij met dit besluit mede
uitvoering geeft aan de motie van het lid Snels c.s. over het respecteren
van de beslagvrije voet. De staatssecretaris vermeldt in dit kader dat voor
mensen met een belastingschuld vooraf rekening wordt gehouden met een
vrij te laten bedrag dat voor hen beschikbaar moet blijven op de
bankrekening als bestaansvoorziening.
• Op 11 mei 2020 heeft het lid Van Nispen een motie ingediend over
persoonlijk contact tussen Belastingdienst en belastingplichtige bij een
ingrijpende invorderingsmaatregel. Deze motie is aangehouden in
afwachting van een reactie daarop van de staatssecretaris van Financiën Fiscaliteit en Belastingdienst.

Voorstel:

Noot:
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7.

Agendapunt:

Wijziging van de Wwft BES en de Wet financiële markten BES

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 mei 2020
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het
aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van
terrorisme op de BES en het in overeenstemming brengen van deze wetgeving
met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force - 35458
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 4 juni 2020 om
14.00 uur.
• Het wetsvoorstel is door de regering aangeduid als spoedeisend; zie het
volgende agendapunt.
• Circa een week voor de vast te stellen inbrengdatum ontvangt u een
wetgevingsrapport.
J&V

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

8.

Agendapunt:

Aangekondigde spoedeisende wetsvoorstellen op het terrein van het
ministerie van Financiën

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 6 april
2020
Niet-ingediende voorstellen lijsten spoedeisende
wetsvoorstellen/implementatievoorstellen eerste helft 2020 - 35300-VI-119
Ter bespreking.
• Bij brief van 6 april 2020 is aangekondigd dat op het terrein van het
ministerie van Financiën voor het zomerreces nog vier spoedeisende
wetsvoorstellen zouden worden ingediend. Genoemd waren 1) de
Herstelwet financiële markten, 2) de Wijziging van de Wet ter voorkoming
van witwassen en financieren van terrorisme BES, 3) de Spoedwet
hardheidsregeling Adviescommissie Uitvoering Toeslagen en 4) de
Wijziging van de Faillissementswet in verband met de verificatie van
interesten die lopen vanaf de faillietverklaring van een bank of
beleggingsonderneming.
• De wetsvoorstellen bedoeld onder 1 en 2 zijn inmiddels ingediend en in
behandeling genomen.
• Voor de onder 3 en 4 genoemde wetsvoorstellen is aangekondigd dat
indiening daarvan eind mei is te verwachten.
• Ter bespreking: wenst u zich thans, vooruitlopend op de ontvangst van de
wetsvoorstellen onder 3 en 4 genoemd, reeds uit te spreken over de
lengte van de vast te stellen termijnen voor het leveren van inbreng voor
de desbetreffende verslagen?

Voorstel:
Noot:

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

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

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de monitor
exportkredietverzekeringen 2018

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 22 april 2020
Antwoorden op vragen commissie over de monitor exportkredietverzekeringen
2018 (Kamerstuk 26485-314) - 26485-329
Voorstel: WIJZIGING Het lid van Raan stelt voor deze brief te agenderen voor een (na het
zomerreces te houden) algemeen overleg Exportkredietverzekeringen.
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10.

Noot:

•
•

Agendapunt:

Rectificatie brief van 28 april 2020 over Voortgangsrapportage
Toeslagen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 11 mei 2020
Rectificatie brief van 28 april 2020 over Voortgangsrapportage Toeslagen 2020Z08334
Desgewenst betrekken bij het plenair debat over fraudeopsporing door de
Belastingdienst.
Desgewenst betrokken bij het schriftelijk overleg over het gebruik van
nationaliteit in risicomodellen en selectieregels bij de Belastingdienst van 15
mei 2020.

Voorstel:
Voorstel:

11.

12.

Agendapunt:

Btw nultarief op mondkapjes gelet op het OV

Zaak:
Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 13 mei 2020
Btw nultarief op mondkapjes gelet op het OV - 35302-77
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Voortgang ontwikkeling ICT-systeem schenk- en erfbelasting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 14 mei 2020
Voortgang ontwikkeling ICT-systeem schenk- en erfbelasting - 2020Z08721
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over de
Belastingdienst.

Voorstel:

13.

Aangehouden in de procedurevergaderingen van 23 april en 6 mei jl.
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 exportkredietverzekeringen voor het
zomerreces 2020.
Op 28 april 2020 heeft de staatssecretaris de schriftelijke vragen van het
lid Van Raan over extra maatregelen om handelsstromen op gang te
houden beantwoord, waarin ook ingegaan wordt op
exportkredietverzekeringen.

Agendapunt:

Bestuurlijke reactie op BIT-advies Programma Regie Modernisering
IV-landschap (MIV)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 14 mei 2020
Bestuurlijke reactie op BIT-advies Programma Regie Modernisering IVlandschap (MIV) - 2020Z08722
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over de
Belastingdienst.

Voorstel:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Toeslagen en Douane
14.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake loonbeslag in verband met
kinderopvangtoeslagschuld
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Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 6 mei 2020
Reactie op verzoek commissie inzake loonbeslag in verband met
kinderopvangtoeslagschuld - 2020Z07960
Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
15.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie SZW om alle relevante informatie vanaf
2014 rondom de betrokkenheid van SZW bij de toeslagenaffaire te
ontvangen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 28 april 2020
Reactie op verzoek commissie om alle relevante informatie vanaf 2014
rondom de betrokkenheid van SZW bij de toeslagenaffaire te ontvangen 31066-626
Voorstel: WIJZIGING Desgewenst betrekken bij het plenair debat over stopzetten
kinderopvangtoeslag.
Noot:
De commissie SZW heeft op 12 mei 2020 besloten het voortouw over te
dragen aan de commissie Financiën.
Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 12 maart 2020
Reactie op verzoek commissie over de omgang van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid met de signalen van de Belastingdienst/Toeslagen
over de eigen bijdrage voor de kinderopvang - 31066-612
Voorstel: WIJZIGING Desgewenst betrekken bij het plenair debat over stopzetten
kinderopvangtoeslag.
Noot:
De commissie SZW heeft op 12 mei 2020 besloten het voortouw over te
dragen aan de commissie Financiën.
Volgcommissie(s):
SZW

Rijksuitgaven
16.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer "Inzicht
in Publiek Geld (deel 2)" (Kamerstuk 31865-154)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 mei 2020
Kabinetsreactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer "Inzicht in
Publiek Geld (deel 2)" - 31865-173
Agenderen voor het algemeen overleg begroten en verantwoorden op
donderdag 25 juni a.s.
• Om deze kabinetsreactie is gevraagd in een schriftelijk overleg van de
commissie Binnenlandse Zaken over het kabinetsstandpunt eindrapport
staatscommissie parlementair stelsel (Kamerstuk 34430, nr. 12)

Voorstel:
Noot:

Europa
17.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie Financiën d.d. 15 mei 2020

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 7 mei 2020
Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie Financiën d.d. 15 mei 2020 2020Z08154
Behandelvoorstellen in de noot volgen.

Voorstel:
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Noot:

I - COM (2020) 155: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES
PARLEMENT overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie over het standpunt van de Raad met het oog op
de aanneming van een Verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame
beleggingen 2018/0178 (COD), en tot wijziging van Verordening 2019/2088
betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de
financiëledienstensector
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: Deze mededeling behoort tot het dossier van de taxonomie voor
duurzame beleggingen. In de mededeling gaat de Commissie in op de wijze
waarop het akkoord van de Raad verschilt van het originele voorstel en op
welke wijze de Commissie invulling wil geven aan de wijzigingen die op haar
gericht zijn. De Commissie concludeert dat zij zich kan vinden in het
Raadsakkoord en stelt de komende maanden te zullen werken aan invulling
van de gedelegeerde handelingen die de duurzaamheidscriteria in meer detail
zullen uitwerken.
II - COM (2020) 169: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD Interpretatieve mededeling van de Commissie over
de toepassing van de boekhoudkundige en prudentiële kaders om de bancaire
kredietverlening in de EU te vergemakkelijken. Ondersteuning van
ondernemingen en huishoudens in het kader van COVID-19
Behandelvoorstel: kabinetsappreciatie afwachten
Noot: In deze mededeling wordt uitleg gegeven bij de wijziging in de
verordening rondom kapitaalsvereisten. Met de aanpassingen wordt de
volledige flexibiliteit in de regels opgezocht om banken maximaal te
ondersteunen in het vrijmaken van liquiditeit om te voorzien in de behoefte
aan leningen in de reële economie. De verordening zelf stond vorige PV al op
de agenda, u heeft destijds besloten de kabinetsreactie af te wachten.
III - COM (2020) 183: Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD
betreffende tijdelijke maatregelen inzake de algemene vergaderingen van
Europese vennootschappen (SE) en van Europese coöperatieve
vennootschappen (SCE)
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: In de verordening voor vennootschappen en coöperatieve
vennootschappen staat de vereiste dat een algemene vergadering uiterlijk 6
maanden na afsluiting van een boekjaar plaatsvindt. Middels deze wijziging wil
de Commissie specifiek voor dit jaar deze termijn verlengen met 6 maanden
zodat een algemene vergadering plaats dient te vinden vóór 31 december
2020. De reden voor deze eenmalige verlenging is de beperkingen om fysiek
te vergaderen wegens de COVID-19 crisis.
IV - COM (2020) 190 : overig - ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING NR.
4 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2020 bij het voorstel betreffende de
beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese
Unie voor bijstand aan Portugal, Spanje, Italië en Oostenrijk
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: In deze wijziging van de begroting voor 2020 worden toewijzingen voor
2019 overgedragen aan de begroting van 2020. Het betreft betalingen van in
totaal 278 mln EUR aan enkele lidstaten rondom natuurrampen die in 2019
plaatsvonden en die tegemoetkoming krijgen vanuit het Europese
solidariteitsfonds.
V - COM (2020) 200: Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit
het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Portugal,
Spanje, Italië en Oostenrijk
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: In dit besluit wordt onderbouwd waarom Portugal, Spanje, Italië en
Oostenrijk wegens extreme weersomstandigheden recht hebben op
vergoedingen uit het Europese solidariteitsfonds.
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VI - COM (2020) 168: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD
overeenkomstig artikel 395 van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: In deze mededeling legt de Commissie uit waarom zij bezwaar maakt bij
een door Denemarken aangevraagde derogatie op de btw-richtlijn. De
aangevraagde derogatie betreft kosten voor passagiersvervoer die in
aanmerking moeten worden genomen bij de berekening van de winstmarge
van reisbureaus.
VII - COM (2020) 181: Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE
RAAD waarbij Finland wordt gemachtigd een bijzondere maatregel te treffen
die afwijkt van artikel 287 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: In dit besluit vermeldt de Commissie dat het Finland is toegestaan een
derogatie toe te passen op de btw-richtlijn voor ondernemingen met een
jaaromzet die lager is dan 15.000 EUR.
VIII - COM (2020) 197: Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot
wijziging van Richtlijn 2011/16/EU om te voorzien in de dringende behoefte
aan uitstel van bepaalde termijnen voor de verstrekking en uitwisseling van
inlichtingen op belastinggebied als gevolg van de COVID-19-pandemie
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: In deze wijziging van de richtlijn voor uitwisseling van inlichten op
belastinggebied krijgen de verschillende nationale diensten 3 maanden uitstel
voor het aanleveren van informatie rondom verschillende
grensoverschrijdende constructies. De aanpassing van de deadline voor het
aanleveren van informatie is gedaan vanwege de COVID-19 crisis.
IX - COM (2020) 199: Voorstel voor een UITVOERINGSVERORDENING VAN DE
RAAD tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2026 wat betreft de
toepassingsdata als gevolg van de COVID-19-crisis
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: In deze wijziging van de verordening betreffende de toepassingsdata
voor btw op e-commerce wordt het de nationale autoriteiten toegestaan om de
nieuwe regels niet op 1 januari 2021, maar 6 maanden later in te laten gaan.
Het bleek vanwege COVID-19 niet mogelijk voor sommige autoriteiten om hun
ICT-systemen op tijd klaar te hebben voor de ingang van de regels.
X - COM (2020) 201: Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot
wijziging van Verordening (EU) 2017/2454 wat betreft de toepassingsdata als
gevolg van de COVID-19-crisis
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: Deze wijziging van de verordening volgt op bovenstaande wijziging ten
aanzien van btw op e-commerce. Bij deze verordening betreft het een
vergelijkbare wijziging ten aanzien van het mini-éénloketsysteem.

18.

Volgcommissie(s):

XI - COM (2020) 198: Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging
van Richtlijn (EU) 2017/2455 en Richtlijn (EU) 2019/1995 wat betreft de data
van omzetting en toepassing als gevolg van de COVID-19-crisis
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: Deze wijziging van het wetgevende pakket rondom btw op e-commerce
volgt op bovenstaande wijzigingen. Bij dit besluit betreft het de
afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen van goederen.
EU

Agendapunt:

Verslag van de Eurogroep van 8 mei 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 mei 2020
Verslag van de Eurogroep van 8 mei 2020 - 2020Z08599
Agenderen voor het eerstvolgende algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad.

Voorstel:
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19.

Volgcommissie(s):

EU

Agendapunt:

Reactie op de uitspraak van het Bundesverfassungsgericht over het
ECB-programma en update over het EU-herstelfonds

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 14 mei 2020
Reactie op de uitspraak van het Bundesverfassungsgericht over het ECBprogramma en update over het EU-herstelfonds - 2020Z08686
Agenderen voor het eerstvolgende algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad.
BuZa, EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

20.

21.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over de vergaderingen van de Eurogroep
en de Raad van de gouverneurs van het ESM op 15 mei 2020

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 14 mei 2020
Beantwoording vragen commissie over o.a. geannoteerde agenda extra
ingeplande Eurogroep 15 mei 2020 (Kamerstuk 21501-07-1689) 2020Z08757
Agenderen voor het eerstvolgende algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad.

Agendapunt:

Vierde aanvullende EU-begroting 2020: inzet Solidariteitsfonds

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 mei 2020
Vierde aanvullende EU-begroting 2020: inzet Solidariteitsfonds - 2020Z08099
Betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2020 (Kamerstuk 35450,
nr. 1).

Voorstel:

22.

Agendapunt:

Omnibus-voorstel Macro-financiële bijstand

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 mei 2020
Omnibus-voorstel Macro-financiële bijstand - 21501-20-1537
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Agendapunt:

Aanbieding activiteitenverslag 2019 van ERK

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 7 mei 2020
Aanbieding activiteitenverslag 2019 van ERK - 2020Z08254
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Agendapunt:

Aanvulling Geannoteerde Agenda Eurogroep 15 mei 2020

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 mei 2020
Aanvulling Geannoteerde Agenda Eurogroep 15 mei 2020 - 2020Z08807
Voor kennisgeving aannemen; verslag van deze Eurogroepvergadering
afwachten.
EU

Agendapunt:

Geannoteerde agenda van de Ecofinraad op 19 mei 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 mei 2020
Geannoteerde agenda van de Ecofinraad op 19 mei 2020 - 2020Z08818

Voorstel:

23.

Voorstel:

24.

Voorstel:

25.
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Voorstel:
Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen; verslag van deze Ecofinvergadering afwachten.
EU

Overig

Geen agendapunten
Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën
26.

Agendapunt:

Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces

Voorstel:

Ter bespreking is welke activiteiten van uw commissie prioritair zijn.
Voor de hieronder genoemde activiteiten heeft de commissie weliswaar reeds
een datum en tijd bepaald, maar daarvan is onzeker (ook na de brief van de
Voorzitter van de Kamer van 13 mei jl.) of deze kunnen doorgaan op het
geplande moment. Vanwege de coronamaatregelen zijn immers tot aan het
zomerreces slechts drie vergaderzalen beschikbaar. De reservering van deze
zalen (die beschikbaar zijn van maandag t/m donderdag, maar niet in de
avonduren) wordt commissieoverstijgend gecoördineerd.
Daarom wordt van de commissies verlangd dat zij tot een prioritering komen
van de tot aan het zomerreces te houden activiteiten. Gemiddeld (indicatief)
zal in die periode per commissie ruimte bestaan voor ten hoogste 7 activiteiten
(NO/WGO, AO, rondetafelgesprekken, briefings en procedurevergaderingen).

Noot:

Nota- en wetgevingsoverleggen
di 26-05-2020, 14.00-18.00 - Stopzetten kinderopvangtoeslag NB:
desgewenst zou ruimte bestaan het overleg reeds om 13.00 uur te laten
beginnen.
wo 24-06-2020, 14.00-18.00 Toekomst van het geldstelsel
do 25-06-2020 13.00-15.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019
Financiën en Nationale Schuld
Algemene overleggen
wo 10-06-2020 15.15-18.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
do 25-06-2020 15.00-17.00 Algemeen overleg Begroten en verantwoorden
di 30-06-2020 16.30-19.30 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
Overig
wo 10-06-2020 13.00-15.15 Openbaar gesprek met DNB en CPB over macroeconomische risico's voor het financiële stelsel
Procedurevergaderingen
wo 03-06-2020 15.30-16.30 Procedurevergadering
wo17-06-2020 15.30-16.30 Procedurevergadering
wo 01-07-2020 15.30-16.30 Procedurevergadering

27.

Agendapunt:

Nog niet (opnieuw) geplande commissieactiviteiten waartoe al is
besloten

Voorstel: WIJZIGING Ter bespreking is de vraag of de onderstaande, nog niet geplande algemene

Noot:

overleggen en gesprekken, tot het houden waarvan uw commissie eerder
heeft besloten, al dan niet behoren tot de prioritair te verklaren activiteiten,
die - voor zover daartoe ruimte zou zijn - nog voor het zomerreces zouden
moeten worden ingepland.
Algemeen overleggen:
AO Accountancy - tot nader order uitgesteld
AO Autobelastingen
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AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO

Belastingen
Belastingdienst
Belastingontwijking
Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Douane (inclusief Brexit)
Europese btw
Financiële dienstverlening en consumentenbelangen
Financiële markten
Revolverende fondsen
Staatsdeelnemingen - tot nader order uitgesteld
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
[toegevoegd op deze herziene agenda].
Werkbezoeken:
Werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht)
Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
Werkbezoek aan Belastingdienst/Toeslagen

28.

Agendapunt:

Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Voorstel:

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)
• 20-02-2020 - Verzoek inzake oorlogsgerelateerde uitkeringen die
Duitsland betaalt aan inwoners van Nederland (2020Z03609)
• 13-03-2020 - Verzoek inzake brief over stand van zaken Douane
(2020Z05079)
• 13-03-2020- Verzoek inzake behandeling Belastingplan 2021
(2020Z05078)
• 08-04-2020 - Verzoek inzake nadere informatie planning fiscale
wetsvoorstellen (2020Z06504)
• 23-04-2020 - Verzoek om reactie op een artikel over het doorsluizen van
ECB-miljarden naar aandeelhouders (2020Z07705)
• 23-04-2020 - Verzoek om een brief over de crisisbonus van de topman
van Air France-KLM (2020Z07706)
• 24-04-2020 - Verzoek inzake uitgebrachte ADR-rapporten (2020Z07475)
• 30-04-2020 - Verzoek om uitvoering toezegging over de ministeriële
commissie Aanpak Fraude (2020Z07760)
• 01-05-2020 - Verzoeken inzake aanbesteding extern onderzoek
Belastingdienst (2020Z07889 en -07890)
• 07-05-2020 - Verzoek inzake stand van zaken box 3 (2020Z08124)

Noot:
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•
•
•

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)
07-05-2020 - Verzoek inzake selectieregels en risicomodellen
Belastingdienst (2020Z08127)

Toegevoegde agendapunten
29.

Agendapunt: NIEUW

Verlaging van de maximale kredietvergoeding

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 mei 2020
Verlaging van de maximale kredietvergoeding - 2020Z08946
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Financiële
dienstverlening en consumentenbelangen.

Voorstel:

30.

Agendapunt: NIEUW

Opties invulling kapitaalbehoefte TenneT

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 mei 2020
Opties invulling kapitaalbehoefte TenneT - 2020Z08994
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op woensdag 3 juni 2020 te 14.00 uur
Elektriciteitsnetbeheerder TenneT heeft in de komende jaren miljarden nodig
om te kunnen voldoen aan investeringen die nodig zijn voor de
energietransitie (€40 à €50 miljard). Dertig procent van dat kapitaal is
noodzakelijk voor investeringen in Nederland en zeventig procent voor
investeringen in Duitsland. Om die reden heeft de minister van Financiën met
Duitsland afgesproken te gaan kijken of en op welke wijze de Duitse staat
aandeelhouder kan worden van TenneT. Het gezamenlijke streven is om
uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 tot een akkoord te komen.
EZK, J&V

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

31.

Agendapunt: NIEUW Rapporten ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’
Zaak:
Voorstel:
Noot:

32.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 18 mei 2020
Rapporten ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ - 2020Z08891
Voor kennisgeving aannemen.
De staatssecretaris schrijft in zijn aanbiedingsbrief dat het bouwstenetraject
een ambtelijk traject zonder politieke sturing is met als doel uitgewerkte
beleidsopties op te leveren voor het volgend kabinet.

Agendapunt: NIEUW Second opinion ambtsmisdrijven
Zaak:
Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 19 mei 2020
Second opinion ambtsmisdrijven - 2020Z08980
Desgewenst betrekken bij het plenair debat over stopzetten
kinderopvangtoeslag.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 19 mei 2020
Beantwoording vragen commissie over voortgang second opinion
ambtsmisdrijven (Kamerstuk 31066-615) - 2020Z08983
Desgewenst betrekken bij het plenair debat over stopzetten
kinderopvangtoeslag.
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33.

Agendapunt: NIEUW Geactualiseerd overzicht maatregelen pakket Belastingplan 2021 en

fiscale wetsvoorstellen 2020
Zaak:

Voorstel:
Noot:

34.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 19 mei 2020
Geactualiseerd overzicht maatregelen pakket Belastingplan 2021 en fiscale
wetsvoorstellen 2020 - 2020Z08954
Ter bespreking.
Deze brief betreft een reactie op twee verzoeken van de commissie Financiën:
• Een op 13 maart jl. gedaan verzoek over de maatregelen en
wetsvoorstellen die naar verwachting zullen worden opgenomen in het
pakket Belastingplan 2021.
• Een op 9 april gedaan verzoek over de planning van fiscale
wetsvoorstellen.

Agendapunt: NIEUW Verslag van een Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van

het Begrotingspact
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

35.

Overig - Tweede Kamerlid, G.J.P. van Otterloo (50PLUS) - 18 mei 2020
Verslag van een Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het
Begrotingspact - 34054-11
Ter informatie.
EU

Agendapunt: NIEUW Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1ste kwartaal 2020
Zaak:

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 1 mei 2020
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1ste kwartaal 2020 - 21109245
Ter informatie.
De commissie Europese Zaken heeft in haar procedurevergadering van 14 mei
jl. besloten deze brief van de minister van Buitenlandse Zaken door te
geleiden naar de commissies op wier terreinen een (dreigende) overschrijding
van de implementatietermijn en/of formele ingebrekestelling aan de orde is, te
weten de commissies EZK, FIN en IW.
BuZa

Rondvraag

Geen agendapunten
Besloten

Geen agendapunten

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2020A01930
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