Den Haag, 8 november 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHa-OS
BuZa
EU
EZK
I&W
J&V
KR
SZW

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 6 november 2019
15.30 - 16.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering Financiën

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

46, 48, 49
29
7, 10, 11, 29, 50
4, 38, 39, 40, 41
8, 40
20
49
11, 50
12

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 16 oktober 2019
wordt vastgesteld

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag Beheer
Staatsdeelnemingen 2018 (Kamerstuk 28165-304)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 24 oktober 2019
Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag Beheer
Staatsdeelnemingen 2018 - 28165-306
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen d.d. 21
november 2019

Voorstel:

4.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 7 en 8 november 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 november 2019

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 7 en 8 november 2019 21501-07-1632
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 6
november 2019
EU

(Voortgang) wet- en regelgeving
5.

Agendapunt:

Pakket Belastingplan 2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 oktober 2019
Aanbieding nota's naar aanleiding van het verslag en nota's van wijziging
inzake het pakket Belastingplan 2020 - 35302-15
De ontvangen nota's naar aanleiding van het verslag en de nota's van
wijziging worden betrokken bij de verdere behandeling van de hieronder
opgenomen zes wetsvoorstellen, die deel uitmaken van het pakket
Belastingplan 2020.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Zaak:
Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Zaak:
Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 september 2019
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan
2020) - 35302
Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen op 28 oktober en 4
november 2019 en tevens aanmelden voor plenaire behandeling.
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
M. Snel - 18 oktober 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35302-13
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 oktober 2019
Nota van wijziging - 35302-14
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 17 september 2019
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale
maatregelen 2020) - 35303
Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen op 28 oktober en 4
november 2019 en tevens aanmelden voor plenaire behandeling.
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
M. Snel - 18 oktober 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35303-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 oktober 2019
Nota van wijziging - 35303-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 17 september 2019
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale
maatregelen Klimaatakkoord) - 35304
Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen op 28 oktober en 4
november 2019 en tevens aanmelden voor plenaire behandeling.
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
M. Snel - 18 oktober 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35304-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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Zaak:
Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Zaak:
Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Zaak:

6.

Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 oktober 2019
Nota van wijziging - 35304-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 17 september 2019
Invoering van een bronbelasting op renten en royalty’s (Wet bronbelasting
2021) - 35305
Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen op 28 oktober en 4
november 2019 en tevens aanmelden voor plenaire behandeling.
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
M. Snel - 18 oktober 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35305-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 oktober 2019
Nota van wijziging - 35305-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 17 september 2019
Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van
de fiscale aftrek van scholingsuitgaven (Wet afschaffing fiscale aftrek
scholingsuitgaven) - 35306
Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen op 28 oktober en 4
november 2019 en tevens aanmelden voor plenaire behandeling.
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
M. Snel - 18 oktober 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35306-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 17 september 2019
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijn
harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten) - 35307
Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen op 28 oktober en 4
november 2019 en tevens aanmelden voor plenaire behandeling.
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
M. Snel - 18 oktober 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35307-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 31 oktober 2019
Schriftelijke beantwoording van een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens
het wetgevingsoverleg van 28 oktober 2019 over het pakket Belastingplan
2020 - 35302-20
Betrekken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2020.

Agendapunt:

Implementatiewetsvoorstellen ATAD2 en DAC6

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 28 juni 2019
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet
inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband
met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei
2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft
hybridemismatches met derde landen (PbEU 2017, L 144/1) (Wet
implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking) - 35241
Reeds geagendeerd voor behandeling (aan het slot van) de
wetgevingsoverleggen over het pakket Belastingplan 2020 op 28 oktober en 4
november 2019 en tevens aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
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Zaak:

Voorstel:
Zaak:
Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Zaak:

7.

Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 oktober 2019
Nota van wijziging - 35241-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 11 juli 2019
Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van
belastingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de
implementatie van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot
wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische
uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot
meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (PbEU 2018, L 139) (Wet
implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende
constructies) - 35255
Reeds geagendeerd voor behandeling (aan het slot van) de
wetgevingsoverleggen over het pakket Belastingplan 2020 op 28 oktober en 4
november 2019 en tevens aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
M. Snel - 18 oktober 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35255-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Belastingverdrag tussen Nederland en Ierland

Zaak:

Volgcommissie(s):

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 oktober 2019
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Ierland tot het vermijden
van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en
vermogenswinsten en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van
belasting, met Protocol; Dublin, 13 juni 2019 - 35318-1
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op vrijdag 8 november om 14.00 uur.
De minister van Buitenlandse Zaken heeft het Verdrag ter stilzwijgende
goedkeuring overlegd. De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke
goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens
één van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan
wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op
16 november 2019.
Het voeren van schriftelijk overleg doorbreekt de stilzwijgende goedkeuring
niet.
BuZa

Agendapunt:

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Zaak:

Volgcommissie(s):

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 3 juni 2019
Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer
voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet
minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking) - 35216
Ter informatie.
Het wetsvoorstel is op 25 september 2019 reeds aangemeld voor plenaire
behandeling.
EZK

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 17 oktober 2019

Voorstel:
Noot:

8.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
M. Snel - 18 oktober 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35241-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Voorstel:
Noot:
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9.

Voorstel:

Nota van wijziging - 35216-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wet vliegbelasting

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 mei 2019
Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting) 35205
Ter informatie.
Het wetsvoorstel is reeds op 25 september 2019 aangemeld voor plenaire
behandeling.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

10.

Voorstel:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 30 oktober 2019
Nota van wijziging - 35205-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Belastingverdrag tussen Nederland en Irak

Zaak:

Noot:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 oktober 2019
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Irak tot het
vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het
inkomen en het voorkomen van het ontgaan en ontwijken van belasting;
Bagdad, 1 juli 2019 - 35324-1
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 14 november 2019 om 14.00 uur
De minister van Buitenlandse Zaken heeft het Verdrag ter stilzwijgende
goedkeuring overlegd. De wens dat het Verdrag aan de uitdrukkelijke
goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens
één van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan
wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk
op 29 november 2019.
Het voeren van schriftelijk overleg doorbreekt de stilzwijgende goedkeuring
niet.

Volgcommissie(s):

BuZa

Agendapunt:

Verdrag tot oprichting van de Caribische Douane Organisatie

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 oktober 2019
Verdrag tot oprichting van de Caribische Douane Organisatie en inzake
wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Havana, 22 mei 2019 35323-(R2138)-1
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 14 november 2019 om 14.00 uur.
De minister van Buitenlandse Zaken heeft het Verdrag ter stilzwijgende
goedkeuring overlegd. De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke
goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens
één van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan
wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk
op 29 november 2019.
Het voeren van schriftelijk overleg doorbreekt de stilzwijgende goedkeuring
niet.
BuZa, KR

Voorstel:

11.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

12.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019
in verband met de doorberekening vanaf 2020
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Zaak:

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 november 2019
Ontwerpbesluit wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in
verband met de doorberekening vanaf 2020 - 34870-18
Voor kennisgeving aannemen.
• Het ontwerpbesluit strekt ertoe enkele wijzigingen door te voeren in het
Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 ten behoeve van de
doorberekening van de kosten van het doorlopend toezicht vanaf 2020.
• Het betreft wijzigingen van maatstaven waarmee de toezichtkosten onder
de personen in een toezichtcategorie worden verdeeld en toevoeging van
enkele personen die met de Verordening securitisaties onder het toezicht
van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn gaan vallen.
Daarnaast wordt een technische wijziging doorgevoerd ten aanzien van de
resolutietaak voor verzekeraars.
• De voorlegging van het ontwerpbesluit aan de Kamer geschiedt in het
kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure in artikel 15,
zesde lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 en biedt de
Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit. De
voordracht van dit ontwerpbesluit aan de Afdeling advisering van de Raad
van State wordt niet eerder gedaan dan vier weken na de aanbieding
daarvan aan de Kamer op 1 november.
SZW

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
13.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie inzake verslag IMF
voorjaarsvergadering april 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 oktober 2019
Antwoorden op vragen commissie inzake verslag IMF voorjaarsvergadering
april 2019 - 2019Z19736
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

14.

Agendapunt:

Moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten
najaar 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 oktober 2019
Moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten najaar 2019 32545-111
Agenderen voor het algemeen overleg Financiële markten op woensdag 15
januari 2020.

Voorstel:

15.

Agendapunt:

Overzicht titels uitgebrachte rapporten ADR eerste halfjaar 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 21 oktober 2019
Overzicht titels uitgebrachte rapporten ADR eerste halfjaar 2019 - 32802-43
De minister nogmaals verzoeken om in de toekomst het overzicht van
uitgebrachte ADR-rapporten de vorm te geven van een online raadpleegbaar
overzicht en daarbij de wens over te brengen dat deze rapporten voortaan van
een korte samenvatting worden voorzien en een titel krijgen waaruit het
onderwerp beter kan worden afgeleid. Tevens wordt de minister verzocht het
nu verstrekte overzicht van in het eerste halfjaar van 2019 uitgebrachte ADRrapporten te verhelderen overeenkomstig deze wensen.
• Het thans ontvangen overzicht heeft dezelfde vorm als het in de
procedurevergadering van 10 april 2019 besproken overzicht van titels van
de in de tweede helft van 2018 uitgebrachte rapporten ADR.
• Naar aanleiding van die procedurevergadering is de minister verzocht in de
toekomst het overzicht van uitgebrachte ADR-rapporten de vorm te geven

Voorstel:

Noot:
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van een online raadpleegbaar overzicht; daarbij is de wens van de
commissie overgebracht dat de ADR-rapporten voortaan van een korte
samenvatting worden voorzien. Geconstateerd kan worden dat aan dat
verzoek en die wens thans nog geen gevolg is gegeven.

16.

Agendapunt:

Actieplan Consumentenkeuzes

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 oktober 2019
Actieplan Consumentenkeuzes - 32013-224
Agenderen voor het algemeen overleg Financiële markten op woensdag 15
januari 2020.

Voorstel:

17.

Agendapunt:

Cash management en uitzettingen

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 oktober 2019
Cash management en uitzettingen - 35300-IX-8
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
van Financiën
18.

Agendapunt:

Onderzoek van de AP naar de informatiebeveiliging bij
Belastingdienst/Datafundamenten en Analytics

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 16 oktober 2019
Eindbrief van de Autoriteit Persoonsgegevens over het onderzoek naar de
informatiebeveiliging bij Belastingdienst/Datafundamenten en Analytics 32761-150
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op woensdag 27 november 2019 om 14.00 uur.

Voorstel:

19.

Agendapunt:

Benelux-overeenkomst voor het bestrijden van fiscale fraude

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 16 oktober 2019
Benelux-overeenkomst voor het bestrijden van fiscale fraude - 25087-249
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg
Belastingontwijking.

Voorstel:

20.

Agendapunt:

Stimuleringspakket elektrisch rijden: “hand aan de kraan”
systematiek

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 oktober 2019
Stimuleringspakket elektrisch rijden: “hand aan de kraan” systematiek 32813-398
Desgewenst betrekken bij de (verdere) behandeling van de Wet fiscale
maatregelen Klimaatakkoord (35304), welke deel uitmaakt van het pakket
Belastingplan 2020.
I&W

Voorstel:

Volgcommissie(s):

21.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over reactie op de motie van de
leden Leijten en Lodders over letselschadevergoedingen en over
aanpassing box 3

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 oktober 2019
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22.

Voorstel:

Antwoorden op vragen commissie over reactie op de motie van de leden
Leijten en Lodders over letselschadevergoedingen (Herziene brief) en over
aanpassing box 3 - 35302-17
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Agendapunt:

Reactie op het artikel "The rise of phantom investments"

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 oktober 2019
Reactie op het artikel "The rise of phantom investments" - 25087-250
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over
belastingontwijking.
• Eén van de auteurs van het artikel heeft zich bereid verklaard in de Kamer
een toelichting op zijn onderzoek te komen geven; gezocht wordt nog naar
een geschikt moment.

Voorstel:
Noot:

23.

Agendapunt:

Uitstel van Kabinetsreactie over gang van zaken onderzoeken naar
corruptie bij de Douane

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 oktober 2019
Uitstel van Kabinetsreactie over gang van zaken onderzoeken naar corruptie
bij de Douane - 2019Z20048
De staatssecretaris van Financiën verzoeken de Kamer te informeren over of
de regering beschikt over het interim-rapport van het onderzoek naar
corruptie bij de Douane en of de staatssecretaris daar inzage in kan krijgen.

Voorstel:

24.

Agendapunt:

Uitstel interim-rapport Adviescommissie uitvoering toeslagen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 25 oktober 2019
Uitstel interim-rapport Adviescommissie uitvoering toeslagen - 2019Z20392
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg over stopzetten
kinderopvangtoeslag.
De staatssecretaris verzoeken om de Kamer te informeren over zijn
toezegging over het pauzeren van dwanginvorderingen bij toeslagen en het
toekennen van verzoeken voor een persoonlijke betalingsregeling.

Voorstel:
Voorstel:

25.

26.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de monitor
exportkredietverzekeringen 2018

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 30 oktober 2019
Beantwoording vragen commissie over een nieuw anti-omkopingsbeleid voor
de exportkredietverzekering - 35300-IX-9
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Tweede voortgangsrapportage Belastingdienst 2019

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 30 oktober 2019
Tweede voortgangsrapportage Belastingdienst 2019 - 31066-533
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag
27 november 2019 te 14.00 uur.
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over de
Belastingdienst.
Naar verwachting ontvangt de Kamer in november 2019 het Jaarplan
Belastingdienst 2020. Voorgesteld wordt om na ontvangst van het Jaarplan
Belastingdienst 2020 een besluit te nemen over het inplannen van het
algemeen overleg.

Voorstel:
Voorstel:
Noot:
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27.

28.

Agendapunt:

Verdergaande terugwerkende kracht getto-uitkeringen

Zaak:
Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 31 oktober 2019
Verdergaande terugwerkende kracht getto-uitkeringen - 35302-19
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Reactie op de motie over de bescherming van klokkenluiders

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 31 oktober 2019
Reactie op de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over de richtlijnen voor
bescherming van klokkenluiders volledig implementeren (Kamerstuk 31066509) - 31066-534
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
De staatssecretaris van Financiën verzoeken om de rapporten die de Tijdelijke
commissie integriteit Belastingdienst elk half jaar uitbrengt openbaar te
maken.

Voorstel:
Voorstel:

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

Geen agendapunten
Rijksuitgaven
29.

Agendapunt:

Brieven van rapporteurs

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 16
oktober 2019
Verzoek rapporteurs Verslaggevingsstelsel aan 16e Studiegroep
Begrotingsruimte - 2019Z19825
Ter informatie.
Middels deze brief hebben de rapporteurs Verslaggevingsstelsel de 16e
Studiegroep Begrotingsruimte willen attenderen op hun verslag (Kamerstuk
31865, nr. 125) en de bijbehorende aanbevelingen.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief van lid/fractie/commissie - griffier, A.H.M. Weeber - 31 oktober 2019
Vragen over rapportage ‘Inventarisatie en appreciatie onderzoeksbeleid
ministerie van Buitenlandse zaken’ in relatie tot de operatie Inzicht in Kwaliteit
- 2019Z20757
Ter informatie.
De rapporteurs Inzicht in Kwaliteit hebben de minister van Financiën enkele
vragen voorgelegd over het rapport ‘Inventarisatie en appreciatie
onderzoeksbeleid ministerie van Buitenlandse zaken’
BuHa-OS, BuZa

Agendapunt:

Voorstel inzake technische briefing over de staatsbalans

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 30 oktober 2019
Voorstel inzake technische briefing over de staatsbalans - 2019Z20615
Ze beslispunt in de stafnotitie.

Voorstel:
Noot:

30.

Voorstel:

31.

Agendapunt:

Beantwoording vragen van de commissie over de opzet van de
beleidsdoorlichtingen Douane, Dienstverlening Belastingdienst en
Deelnemingenbeleid
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Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

32.

33.

Uitstel beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting
Schatkistbankieren en betalingsverkeer Rijk

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 31 oktober 2019
Uitstel beantwoording vragen commissie inzake beleidsdoorlichting artikel 12
schatkistbankieren en betalingsverkeer Rijk - 31935-59
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Begroting 2020 Financien IX

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 1 november 2019
Conceptbrief aan de minister en staatssecretaris inzake begroting 2020
Financien IX - 2019Z20938
Doorgeleiden van bijgevoegde conceptbrief naar de minister en de
staatssecretaris van Financiën.
• Tijdens de vorige procedurevergadering heeft de commissie de leden
Sneller (D66), Snels (GroenLinks) en Alkaya (SP) tot rapporteurs
begroting 2020 benoemd.
• In bijgevoegde conceptbrief (2019D44562) worden aan de bewindslieden
nog enkele vragen voorgelegd over de begroting Financiën 2020.

Noot:

Agendapunt:

Evaluatie verantwoordingsactiviteiten 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 1 november 2019
Evaluatie verantwoordingsactiviteiten 2019 - 2019Z20944
Zie beslispunten in de stafnotitie.
De commissie besluit de samenstelling van een projectgroep voor de
verantwoording te hernemen tijdens de Brainstorm Rijksuitgaven, direct
volgend op de procedurevergadering.
Tijdens de Brainstorm Rijksuitgaven is gesproken over een voorstel om de
organisatie van verantwoordingsactiviteiten te combineren met de organisatie
van het Evidence Evenement. Daarnaast is gesproken over een voorstel van
enkele leden om de organisatie van dit evenement te coördineren binnen een
nieuwe 'integrale werkgroep begroten en verantwoorden'. Een voorstel hiertoe
aan de commissie zal worden ingebracht tijdens volgende
procedurevergadering.

Voorstel:
Voorstel:

Noot:

35.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 oktober 2019
Beantwoording vragen commissie over beleidsdoorlichting Deelnemingenbeleid
- 31935-57
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Voorstel:

34.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 oktober 2019
Beantwoording vragen commissie over de opzetten beleidsdoorlichtingen
Douane en Dienstverlening Belastingdienst - 31935-58
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Noot:

Aanbod technische briefing Algemene Rekenkamer inzake onderzoek
'Autobelastingen als beleidsinstrument, effecten van prikkels in
autobelastingen'
Besluit:
De commissie stemt in met het aanbod van de Algemene Rekenkamer om een
besloten technische briefing te houden over dit onderzoek op woensdag 27
november 2019 om 10.00 uur. Deelname wordt per e-mail geïnventariseerd.
Noot:
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Op woensdag 27 november 2019 publiceert de Algemene Rekenkamer haar
onderzoek naar ‘Autobelastingen als beleidsinstrument: effecten van prikkels
in autobelastingen’. Dit onderzoek richt zich op de doeltreffendheid en
doelmatigheid van de verschillende autobelastingen met de volgende
probleemstelling: ‘In hoeverre zijn de autobelastingen en de daarin verwerkte
fiscale prikkels effectief en efficiënt om de daarmee beoogde doelen te
bereiken?’. Daartoe onderzoekt de Rekenkamer de fiscale prikkels in de
grondslagen en tarieven van de autobelastingen en de effecten van
vrijstellingen, uitzonderingen en tariefverschillen, het onderscheid tussen
zakelijke en particuliere automobilisten en de verschillen in
brandstofaccijnzen, toegespitst op de milieudoelstellingen.

36.

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 - 22 oktober 2019
Aanbieding audit preview 'The EU response to the dairy market disturbances
of 2014-2017' van ERK - 2019Z20328
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: LNV
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 30 oktober 2019
•Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 13
november 2019.

Voorstel:
Noot:

37.

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 - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 11 oktober 2019
Beleidsdoorlichting van beleidsartikel 21 van Hoofdstuk XII: Duurzaamheid 32861-54
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: IW
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 6 november 2019
•Besluit: De minister voor Milieu en Wonen verzoeken de Publieke Waarde
Scan in aanvulling op de reguliere beleidsdoorlichting (conform de
voorwaarden uit de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek) uit te voeren en
niet in de plaats daarvan.

Voorstel:
Noot:

Europa
38.

Agendapunt:

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 41-44 (FIN) 2019

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 17 oktober 2019
Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 41-44 (FIN) 2019 - 2019Z19915
Behandelvoorstellen in de noot volgen.

Voorstel:
Noot:

I - COM (2019) 487: NOTA VAN WIJZIGINGEN Nr. 1 BIJ HET ONTWERP VAN
ALGEMENE BEGROTING 2020 Geactualiseerde geraamde behoeften voor
landbouwuitgaven Bijstellingen in verband met de wetgevingsvoorstellen
opgenomen in het pakket ter voorbereiding op de brexit van 4 september
2019 Verhogingen van administratieve budgetten en andere actualiseringen
wegens recente ontwikkelingen Aanpassing van de begrotingsstructuur en een
technische correctie
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Behandelvoorstel: desgewenst betrekken bij een nog te plannen schriftelijk
overleg over de EU-begroting 2020
Noot: In deze nota van wijziging worden de uitgavenkaders van meerdere
MFK-posten gewijzigd voor de begroting 2020 in verband met het ‘Brexit
preparedness package’.
II - COM (2019) 451: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de naleving door de Europese
Bankautoriteit van de vereisten in verband met de locatie van haar zetel
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: Dit verslag rapporteert over de wijziging van de EBAoprichtingsverordening aangezien de EBA van Londen naar Parijs is verhuisd.
Tevens is er een artikel toegevoegd waarbij de EBA verplicht wordt te
rapporteren over de bepaling dat deze verhuizing niet van invloed mag zijn op
de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de EBA.
III - COM (2019) 444: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD 30e jaarverslag over de bescherming van de
financiële belangen van de Europese Unie - Fraudebestrijding - 2018
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: In dit jaarverslag rapporteert de Commissie over de activiteiten die
ondernomen worden ter bestrijding van fraude. Het verslag wordt afgesloten
met een serie aanbevelingen. Zo worden lidstaten opgeroepen hun
douanecontrolestrategieën voor grensoverschrijdende elektronische handel te
versterken en een nationale fraudebestijdingsstrategie op te stellen. Eventueel
kunt u de minister vragen om in een reactie aan te geven tot in welke mate
deze aanbevelingen relevant zijn voor Nederland.
IV - COM (2019) 476: Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE
RAAD tot wijziging van Beschikking 2007/441/EG waarbij de Italiaanse
Republiek wordt gemachtigd maatregelen toe te passen die afwijken van
artikel 26, lid 1, onder a), en artikel 168 van Richtlijn 2006/112/EG
betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde
waarde
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: In dit besluit wordt vastgelegd dat Italië een uitzondering krijgt op de
btw-richtlijn voor uitgaven voor gemotoriseerde wegvoertuigen die niet
uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt. Italië krijgt
derogatiemogelijkheden tot 2022.
V - COM (2019) 496: 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 Griekenland
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: In dit besluit wordt vastgelegd dat Griekenland 4,5 mln euro zal
ontvangen uit het Solidariteitsfonds van de EU naar aanleiding van de
overstromingsramp en aardverschuivingen in 2019 op Kreta. De aanvraag
voldoet aan alle voorwaarden.
VI - COM (2019) 485: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD inzake de uitoefening van de bevoegdheid tot
vaststelling van gedelegeerde handelingen die aan de Commissie wordt
verleend krachtens Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement
en de Raad van 25 juni 2015 betreffende het Europees Fonds voor
strategische investeringen, de Europese investeringsadvieshub en het
Europese investeringsprojectenportaal en tot wijziging van de Verordeningen
(EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 — het Europees Fonds voor
strategische investeringen zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2017/2396 van
het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2017 tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 1316/2013 en Verordening (EU) 2015/1017 wat betreft
de verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische
investeringen en wat betreft de invoering van technische versterkingen voor
dat fonds en de Europese investeringsadvieshub
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Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: De EC heeft van het EP en de Raad de bevoegdheid gekregen
gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het
EFSI/Junckerfonds en de daarbij behorende advieshub, over het gebruik van
deze gedelegeerde handelingen moet zij rapporteren waarna het mandaat bij
geen bezwaar stilzwijgend wordt verlengd. De EC heeft twee maal gebruik
gemaakt van de bevoegdheid, in beide gevallen betrof het de
instelling/wijziging van een scoreboard van indicatoren ter beoordeling van het
gebruik van de EU-garantie.
VII - COM (2019) 484: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD over garanties die door de algemene begroting
worden gedekt Situatie op 31 december 2018
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: Het verslag geeft een overzicht van alle garantiestellingen via de
Europese begroting, voor de EIB en het EFSI-investeringsfonds, voor het
Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling en voor de crisismechanismen
van de eurozone. Ook geeft het een overzicht van de jaarlijkse risico’s voor de
EU-begroting.

39.

Volgcommissie(s):

VIII - COM (2019) 549: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD over de activiteiten van de IFRS-stichting, de EFRAG
en de PIOB in 2018 en de resultaten van het Unieprogramma
Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen
Noot: In dit verslag rapporteert de Europese Commissie over de activiteiten
van de Unieprogramma’s in het kader van bevordering van de transparante en
onafhankelijke ontwikkeling van hoogwaardige internationale standaarden
voor financiële verslaglegging en controle van jaarrekeningen.
EU

Agendapunt:

Aanbieding jaarverslag ERK over de EU-agentschappen 2018

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 15 oktober
2019
Aanbieding jaarverslag ERK over de EU-agentschappen 2018 - 2019Z20143
Voor kennisgeving aannemen.
Dit jaarverslag bevat de controleresultaten over het begrotingsjaar 2018 van
41 EU-agentschappen die onder het mandaat van de ERK vallen. Over het
geheel genomen bevestigde de controle de positieve resultaten die in
voorgaande jaren werden gerapporteerd. De ERK heeft goedkeurende
controleoordelen gegeven over de betrouwbaarheid van de rekeningen, de
wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten en de
onderliggende betalingen. Aanwijzingen voor verbeteringen betreffen vooral
fouten inzake openbare aanbestedingen. Alleen bij het Europees
Ondersteuningsbureau voor Asielzaken is een afkeurend oordeel gegeven.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

40.

Agendapunt:

Aanbieding speciaal verslag "Centraal beheerde EU-interventies voor
durfkapitaal: meer sturing nodig" van ERK

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te - 24 oktober 2019
Aanbieding speciaal verslag "Centraal beheerde EU-interventies voor
durfkapitaal: meer sturing nodig" van ERK - 2019Z20590
Voor kennisgeving aannemen.
Tussen 2014 en 2022 zal de Europese Commissie (EC) naar verwachting meer
dan 3,3 mld EUR uittrekken om investeringen in innovatieve startende
ondernemingen te ondersteunen via durfkapitaalfondsen via het Europees
Investeringsfonds. Dit kritische rapport stelt dat de EC geen uitgebreide
beoordeling van marktbehoeften of absorptiecapaciteit heeft uitgevoerd en
slechts beperkt bewijs heeft van de behaalde impact. Bovendien wordt het

Voorstel:
Noot:
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Volgcommissie(s):

41.

leeuwendeel van het geld geïnvesteerd in de landen met reeds beter
ontwikkelde kapitaalmarkten, terwijl landen met onderontwikkelde
kapitaalmarkten niet tot nauwelijks investeringen hebben ontvangen via deze
ondersteuning.
EZK, EU

Agendapunt:

Verslag van een Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van
het Begrotingspact

Zaak:

Overig - Tweede Kamerlid, A. (Anne) Mulder (VVD) - 1 november 2019
Verslag van een Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het
Begrotingspact - 34054-10
Ter informatie.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Overig
42.

Agendapunt:

Brief van de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken
over de ambassadeursconferentie op 30 januari 2020

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Buitenlandse Zaken, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 23 oktober 2019
Uitnodiging ambassadeursconferentie 30 januari 2020 - 2019Z20263
Ter vergadering hebben enkele leden hun belangstelling voor deelname aan de
ambassadeursconferentie uitgesproken en suggesties gedaan voor het voeren
van thematisch ingerichte gesprekken met ambassadeurs uit een aantal
landen. Aanvullende belangstelling voor deelname en aanvullende suggesties
voor gespreksthema's worden per e-mail geïnventariseerd, waarna de griffier
daarover de griffier van de commissie voor Buitenlandse Zaken zal informeren.

Voorstel:

43.

Agendapunt:

Onderzoek van het CBS naar de belastingafdracht van (grote)
bedrijven

Zaak:

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 25 oktober 2019
Reactie op brief van het Presidium inzake het verzoek aan het Centraal Bureau
voor de Statistiek over een onderzoek naar de belastingafdracht van (grote)
bedrijven - 31369-26
Desgewenst betrokken bij de behandeling van het Belastingplan 2020.

Voorstel:

44.

Agendapunt:

Opvragen planningsbrief ten behoeve van de kennisagenda van de
commissie Financiën voor 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 1 november 2019
Stafnotitie - Opvragen planningsbrief ministerie t.b.v. de kennisagenda van de
commissie Financiën voor 2020 - 2019Z21006
Instemmen met de beslispunten in de stafnotitie en de conceptbrief
vaststellen.

Voorstel:

45.

Agendapunt:

Noot:

Voorstel van het lid Leijten (SP) voor een gesprek met de voorzitter
van de begeleidingscommissie van het onderzoek naar ondermijning
en corruptie in de haven van Rotterdam
Besluit: De heer Fijanut als lid van de begeleidingscommissie en enkele
onderzoekers uitnodigen voor een gesprek.
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Geen agendapunten
Toegevoegde agendapunten
46.

Agendapunt:

Kabinetsbeleid ten aanzien van het aanbieden aan de Kamer van
stukken die als gevolg van een Wob-besluit openbaar zijn gemaakt

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 11 juli 2019
Antwoorden op vragen commissie over het beleid van het kabinet ten aanzien
van het aanbieden van stukken aan de Kamer die als gevolg van een Wobbesluit openbaar zijn gemaakt - 28362-21
Agenderen voor een nog voor het kerstreces met de minister van
Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Financiën te houden algemeen
overleg Reikwijdte artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten
• Deze brief is enkele malen aangehouden.
• Het lid Omtzigt (CDA) doet thans het voorstel dat de commissie Financiën
een algemeen overleg houdt met de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën.
• Tijdens het tweede wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2020 op 4
november jl. is de optie van een algemeen overleg over het verstrekken
van inlichtingen en informatie in relatie tot artikel 68 van de Grondwet ook
door de staatssecretaris van Financiën ter sprake gebracht.
• Wat betreft de voorgeschiedenis van deze brief wordt gememoreerd dat de
minister van BZK bij brief van 29 april 2019 (Kamerstuk 28 362, nr. 20).
een (deels) geclusterde beantwoording aan de Kamer had verstrekt op 23
vragen van de commissie over het kabinetsbeleid ten aaanzien van het
aanbieden van stukken die als gevolg van een Wob-besluit openbaar zijn
gemaakt. In de procedurevergadering van 22 mei besloot uw commissie
de minister van BZK te verzoeken de vragen alsnog afzonderlijk per vraag
te beantwoorden. Daaraan is tegemoetgekomen met de brief van 11 juli jl.
(Kamerstuk 28 362, nr. 21), gelezen in samenhang met het Aanhangsel
van de Handelingen (2018-2019), nr. 3463.
BiZa

Agendapunt:

Begrotingsraad 15 november

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 november 2019
Begrotingsraad 15 november - 21501-03-133
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op vrijdag 8 november 2019 om 14.00 uur.

Voorstel:

Noot:

47.

Voorstel:

48.

Agendapunt:

Beantwoording van vragen uit het verslag Belastingplan 2020 over de
woningmarkt

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der
Meer - 5 november 2019
Beantwoording van vragen uit het verslag Belastingplan 2020 over de
woningmarkt - 32847-575
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over het Belastingplan 2020 op
12 en 13 november 2019.
De minister voor Milieu en Wonen verstrekt in deze brief antwoorden op een
aantal in het Verslag bij het Belastingplan 2020 gestelde vragen, die geen
directe relatie hadden met het pakket Belastingplan 2020. Zij geeft de Kamer
daarbij in overweging die antwoorden te betrekken bij het wetgevingsoverleg

Voorstel:
Noot:
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49.

Volgcommissie(s):

Wonen en Ruimte, dat de commissie voor Binnenlandse Zaken op 11
november 2019 met haar zal voeren.
BiZa

Agendapunt:

Beleidsreactie op het BIT-advies programma UBO-register

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 november 2019
Beleidsreactie op het BIT-advies programma UBO-register - 34808-20
Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de Implementatiewet
registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere
juridische entiteiten (35179).
J&V, BiZa

Voorstel:

Volgcommissie(s):

50.

Agendapunt:

Verdrag tussen Nederland en Vietnam inzake wederzijdse
administratieve bijstand in douanezaken

Zaak:

Volgcommissie(s):

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 5 november 2019
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Republiek
Vietnam inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Hanoi, 9
april 2019 - 35329-(R2139)-1
Voor kennisgeving aannemen.
De minister van Buitenlandse Zaken heeft het Verdrag ter stilzwijgende
goedkeuring overgelegd. De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke
goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens
één van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan
wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk
dertig dagen na de overlegging van het Verdrag aan de Kamers.
BuZa, KR

Agendapunt:

Geannoteerde agenda periodiek overleg Algemene Rekenkamer

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 5 november 2019
Geannoteerde agenda periodiek overleg Algemene Rekenkamer - 2019Z21260
Zie beslispunt in de stafnotitie.

Voorstel:
Noot:

51.

Voorstel:

Rondvraag
52.

Agendapunt:

Noot:

53.

Agendapunt:

Noot:

Voorstel van het lid Van der Linde (VVD) om het wetsvoorstel Wet
uitvoering verordening financiële benchmarks (34789) als hamerstuk
te doen behandelen.
Besluit: Met het voorstel wordt ingestemd. Aan de plenaire griffie wordt
verzocht het wetsvoorstel als hamerstuk te agenderen.

Verzoek van het lid Omtzigt (CDA) om in elke procedurevergadering
een overzicht van activiteiten op het terrein van de commissie te
agenderen en een overzicht te verstrekken van nog niet door de
regering beantwoorde brieven.
Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.
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Besloten
54.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Slootweg (CDA), Sneller (D66) en Snels (GL)
voor een rondetafelgesprek verduurzaming financiële sector

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 1 november 2019
Voorstel van de leden Slootweg (CDA), Sneller (D66) en Snels (GL) voor een
rondetafelgesprek verduurzaming financiële sector - 2019Z20946
[Vrij tekstveld]

Voorstel:

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2019A02521
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