Den Haag, 20 juni 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

EU
EZK
I&W
VWS

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 5 juni
2019

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

4, 5, 18, 23, 24, 27, 28, 29, 39
32, 37
20
19

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 22 mei 2019 wordt
vastgesteld.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Fiscale beleidsagenda 2019

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 27 mei 2019
Fiscale beleidsagenda 2019 - 32140-51
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Fiscale Beleidsagenda op 27 juni
2019

Besluit:

4.

Agendapunt:

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 mei 2019 te
Brussel

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 mei 2019
Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 mei 2019 te Brussel 21501-07-1602
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 5 juni
2019
EU

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 13 en 14 juni 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 31 mei 2019
Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 13 en 14 juni 2019 - 21501-07-

Besluit:

5.

Besluit:
Volgcommissie(s):

1605
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 5 juni
2019
EU

(Voortgang) wet- en regelgeving
Geen agendapunten
Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
6.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de toekomst van de Volksbank

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 mei 2019
Reactie op verzoek commissie over de toekomst van de Volksbank - 33532-86
Agenderen voor een in het najaar 2019 te houden algemeen overleg over de
toekomst van de Volksbank
Het AO wordt ingepland na ontvangst van nadere informatie van NLFI over de
Volksbank die naar verwachting na het zomerreces naar de Kamer zal worden
gestuurd.

Besluit:
Noot:

7.

Agendapunt:

RFS Holdings B.V. - Fusie Alawwal Bank en Saudi British Bank

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 mei 2019
RFS Holdings B.V. - Fusie Alawwal Bank en Saudi British Bank - 31789-97
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg
Staatsdeelnemingen.

Besluit:

8.

Agendapunt:

Verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 15
mei 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 mei 2019
Verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 15 mei
2019 - 32545-104
Agenderen voor het algemeen overleg Financiële markten op 12 juni 2019.
• Op de agenda van dit overleg staat reeds het (vorige) verslag van het
Financieel Stabiliteitscomité van 5 maart 2019.

Besluit:
Noot:

9.

Agendapunt:

Wettelijke uitwerking van meldplichten aandeelhouders uitgevende
instellingen in regeerakkoord

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 mei 2019
Wettelijke uitwerking van meldplichten aandeelhouders uitgevende instellingen
in regeerakkoord - 32545-105
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Het lid Alkaya (SP) zal voor de volgende procedurevergadering een voorstel
uitwerken voor een rondetafelgesprek over dit onderwerp.

Besluit:
Noot:

10.

Agendapunt:

Resultaten uitgifte groene obligatie

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 mei 2019
Resultaten uitgifte groene obligatie - 35000-IX-23
Agenderen voor het algemeen overleg Financiële markten op 12 juni 2019.
Op de agenda van genoemd algemeen overleg staat onder meer de
beantwoording van de minister, gegeven bij brief van 17 januari jl. (Kamerstuk

Besluit:
Noot:
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Besluit:

11.

Agendapunt:

Overzicht uitvoering moties en toezeggingen op het terrein van de
financiële markten voorjaar 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 24 mei 2019
Overzicht uitvoering moties en toezeggingen op het terrein van de financiële
markten voorjaar 2019 - 32545-106
Agenderen voor het algemeen overleg Financiële markten op 12 juni 2019.

Besluit:

12.

35000-IX-16), van door de commissie gestelde vragen over de uitgifte van
groene obligaties.
Desgewenst betrekken bij het plenair debat over de Voorjaarsnota 2019.

Agendapunt:

Stand van zaken bancaire dienstverlening BES-eilanden en aanbieding
samenvatting PwC-rapport

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 juni 2019
Stand van zaken bancaire dienstverlening BES-eilanden en aanbieding
samenvatting PwC-rapport - 32013-214
De commissie Koninkrijksrelaties verzoeken de behandeling over te nemen.

Besluit:

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

14.

15.

Agendapunt:

Voortgang implementatie AVG bij Belastingdienst

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 28 mei 2019
Voortgang implementatie AVG bij Belastingdienst en toesturen rapport ADR 31066-485
Agenderen voor het algemeen overleg over de Belastingdienst op 19 juni 2019.

Agendapunt:

Uitkomsten ICT-portfolioproces Belastingdienst

Zaak:
Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 29 mei 2019
Uitkomsten ICT-portfolioproces Belastingdienst - 31066-486
Agenderen voor het algemeen overleg over de Belastingdienst op 19 juni 2019.

Agendapunt:

Instelling adviescommissie uitvoering toeslagen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 29 mei 2019
Instelling adviescommissie uitvoering toeslagen - 31066-487
Desgewenst betrekken bij het plenair debat over etnisch profileren door de
Belastingdienst.
1) De staatssecretaris van Financiën verzoeken de ingestelde adviescommissie
te vragen in haar advies bij deelvraag 1 ook de beoordeling van de CAF 11casuïstiek te betrekken zoals die blijkt uit uitspraken van de Hoge Raad en
rapporten van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman.2) De
staatssecretaris voorts verzoeken een meldpunt in te stellen waar ambtenaren
misstanden rond Toeslagen kunnen melden.3) De staatssecretaris daarnaast
verzoeken in de vervolgbrief, die hij voornemens is op korte termijn aan de
Kamer te zenden, toe te lichten op basis van welke informatie of adviezen zijn
inzicht over de mate waarin de Belastingdienst in deze casus fouten heeft
gemaakt in de loop der tijd is veranderd.

Besluit:
Besluit:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
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Geen agendapunten
Rijksuitgaven
16.

Agendapunt:

Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van)
beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken
(IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan
Financiën

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 23 mei 2019
Opzet van de beleidsdoorlichting hoger onderwijs (nieuwe stijl) - 31511-33
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: OCW
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering d.d. 6 juni 2019
•Besluitl: Agenderen voor wetgevingsoverleg van 26 juni a.s. over de Slotwet
2018 en het Jaarverslag 2018.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Noot:

18.

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 regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 mei 2019
Reactie op speciaal verslag van de Europese Rekenkamer over
passagiersrechten - 24202-40
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: IW
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering d.d. 22 mei 2019
•Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Transportraad op 22
mei 2019.

Besluit:
Noot:

19.

Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 31 mei
2019
Beleidsdoorlichting omvorming 13e Gemechaniseerde Brigade tot een lichtere
gemotoriseerde brigade - 31516-27
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: DEF
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering d.d. 6 juni 2019
•Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Volgcommissie(s):

EU

Agendapunt:

Advies verzoekonderzoek Algemene Rekenkamer PGB 2.0

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, W.J.H. Lodders (VVD) - 22 mei 2019
Verzoek tot advies inzake verzoekonderzoek PGB 2.0 door de Algemene
Rekenkamer - 2019Z10323
Ingestemd met het uitbrengen van een positief advies aan de vaste commissie
voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het verzoek aan de Algemene
Rekenkamer onderzoek te doen naar PGB 2.0. De bijbehorende brief is
vastgesteld.
VWS

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:
Besluit:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 3 juni 2019
Advies verzoekonderzoek Algemene Rekenkamer PGB 2.0 - 2019Z10892
Betrokken bij de beoordeling van het verzoek om advies van de vaste
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Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van de Kamer om onderzoek te verrichten naar
de doelmatigheid van de fiscale stimulering van elektrische auto’s

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 23 mei 2019
Reactie op het verzoek van de Kamer om onderzoek te verrichten naar de
doelmatigheid van de fiscale stimulering van elektrische auto’s - 32800-59
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

21.

Noot:

De Algemene Rekenkamer reageert positief op het verzoek van de Kamer om onderzoek
te verrichten naar de doelmatigheid van de fiscale stimulering van elektrische auto’s.

Volgcommissie(s):

I&W

Agendapunt:

Voorjaarsnota 2019 c.a.

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 mei 2019
Voorjaarsnota 2019 - 35210-1
Behandelen conform het eerder genomen besluit (zie noot).
• De Kamer heeft op voorstel van de commissie Financiën de
inbrengtermijnen voor feitelijke vragen over de Voorjaarsnota 2019 en de
bijbehorende suppletoire begrotingen vastgesteld op dinsdag 11 juni 2019
te 14.00 uur. Aan het kabinet wordt verzocht de antwoorden uiterlijk
maandag 24 juni 2019 bij de Kamer in te dienen.
• De plenaire behandeling vindt plaats in de laatste vergaderweek voor het
zomerreces.

Besluit:
Noot:

Zaak:

22.

commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
VWS

Besluit:

Begroting - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 mei 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de
begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota) - 35210-IX
Behandelen conform het eerder genomen besluit.

Agendapunt:

Verantwoording ministerie van Financiën over 2018

Zaak:

Stafnotitie - kenniscoördinator, M. Öncu - 3 juni 2019
Jaarverslag Financiën IXA en B - 2019Z10920
Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg jaarverslag/slotwet IX 2018.
De commissie heeft besloten tot het inplannen van een wetgevingsoverleg over
het jaarverslag en de slotwet ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX)
2018

Besluit:
Noot:

Zaak:
Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:
Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 mei 2019
Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018 - 35200-IX-1
Agenderen voor wetgevingsoverleg.
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het
Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018 (IX) - 35200-IX-2
Agenderen voor wetgevingsoverleg.
Begroting - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 mei 2019
Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018 - 35200-IX
Agenderen voor wetgevingsoverleg.

Europa
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23.

Agendapunt:

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 20 (FIN) 2019

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 28 mei 2019
Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 20 (FIN) 2019 - 2019Z10690
Behandelvoorstellen in de noot volgen.
I. COM (2019) 192: Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging
van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van
belasting over de toegevoegde waarde en Richtlijn 2008/118/EG houdende een
algemene regeling inzake accijns wat betreft defensie-inspanningen binnen het
Uniekader
Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen
Noot: De commissie heeft inmiddels het fiche BNC-behorende bij dit voorstel
ontvangen en beziet nog of hierover een schriftelijk overleg wordt gehouden
(zie agendapunt 28).
Noot: Het voorstel betreft een wijziging van de btw- en accijnsrichtlijn.
Momenteel worden defensie-inspanning in het kader van de NAVO
uitgezonderd, maar defensie-inspanningen in het kader van de EU niet. Middels
deze wijziging wordt dit gelijk getrokken. Het betreft militaire missies en
operaties in het kader van het GVDB, EU-gevechtsgroepen, wederzijdse
bijstand, PESCO en activiteiten van het EDA. Er zijn geen gegevens voorhanden
op basis waarvan de gevolgen precies kunnen worden becijferd. Een inschatting
voor de uitgaven onder het EDA betreft een vrijstelling van 80 miljoen euro.

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

24.

Agendapunt:

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

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 mei 2019
Jaarlijkse informatiebrief Risico's DNB en de Nederlandse staat als gevolg van
ECB-beleid - 21501-07-1601
Agenderen voor het na het zomerreces te houden algemeen overleg over
effecten van het ECB-beleid.
De commissie had reeds besloten tot het houden van een algemeen
overleg met de minister van Financiën over het ECB-beleid en over de planning
daarvan te beslissen nadat het werkbezoek aan de ECB zou hebben
plaatsgevonden. Dat werkbezoek is afgelegd op 25 maart 2019.
EU

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

25.

II. COM (2019) 310: COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN
PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line
with movements in GNI (ESA 2010) (Article 6 of Council Regulation No
1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 20142020)
Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen
Noot: In deze mededeling rapporteert de Europese Commissie aan de Raad en
het Europees Parlement de verwachte verandering in het totale bruto nationaal
inkomen en de verandering in prijzen voor het aankomende begrotingsjaar
2020. Het meenemen van verwachtingen over prijzen is van belang vanwege
alle begrotingsplafonds in de verschillende onderdelen van het MFK.
EU

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Voorstellen voor een
verordening en richtlijn betreffende BTW relevante betaalgegevens

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 28 mei 2019
Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Voorstellen voor een
verordening en richtlijn betreffende BTW relevante betaalgegevens - 221122802
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 5 juni 2019.

Besluit:
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26.

27.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het EU-voorstel: Verslag van de
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de kwaliteit
van de in 2018 door de lidstaten verstrekte begrotingsgegevens

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 mei 2019
Antwoorden op vragen commissie over het EU-voorstel: Verslag van de
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de kwaliteit van de in
2018 door de lidstaten verstrekte begrotingsgegevens COM (2019) 155 21501-07-1604
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 5 juni 2019.

Agendapunt:

Update aanpak van btw-fraude

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 29 mei 2019
Update aanpak van btw-fraude - 21501-07-1603
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 5 juni 2019.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

28.

Agendapunt:

Fiche: Wijziging btw-richtlijn en accijnsrichtlijn op het gebied van
defensie-inspanningen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 mei 2019
Fiche: Wijziging btw-richtlijn en accijnsrichtlijn op het gebied van defensieinspanningen - 22112-2808
Aanhouden (op verzoek van het lid Lodders) tot de volgende
procedurevergadering.
EU

Agendapunt:

Voorbereiding van het gesprek met Eurocommissaris Moscovici

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 3 juni 2019
Stafnotitie - Voorbereiding van het gesprek met Eurocommissaris Moscovici 2019Z10987
Enkele leden zullen een voorstel doen voor de bij het gesprek te volgen
werkwijze. Het gesprek wordt in het Engels gevoerd. Belangstelling voor
deelname aan de voorbereidingsgroep wordt per e-mail geïnventariseerd. De
leden De Vries en Sneller hebben hun belangstelling hiervoor reeds
uitgesproken.
EU

Besluit:

29.

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Brief derden - Europese Commissie te Brussels - 15 mei 2019
Reactie Europese Commissie op brief vaste commissie voor Financiën m.b.t.
uitnodiging voor bijeenkomst - 2019Z09973
Ter informatie.

Overig
30.

31.

Agendapunt:

Uitnodiging NS voor werkbezoek m.b.t. kennismaking en kijkje achter
de schermen bij de nieuwste sprinters

Zaak:
Besluit:

Brief derden - NS te Utrecht - 28 mei 2019
Uitnodiging NS voor werkbezoek - 2019Z10652
De commissie I&W verzoeken de behandeling over te nemen.

Agendapunt:

Voorbereiding van een interparlementaire conferentie over de EMU

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 4 juni 2019
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Besluit:

Noot:

Stafnotitie - Voorbereiding interparlementaire conferentie over de EMU 2019Z11116
Ingestemd met het organiseren van een conferentie voor interparlementaire
uitwisseling van gedachten over de toekomst van de Economische en Monetaire
Unie overeenkomstig de in de stafnotitie beschreven opzet. De conferentie zal
worden gehouden op 9 september 2019. De kosten komen ten laste van het
kennis- en onderzoeksbudget van de commissie.
• De conferentie wordt verder voorbereid door de staf in afstemming met de
voorbereidingsgroep (de leden Omtzigt, De Vries en Sneller).
• De stafnotitie is besproken in het besloten gedeelte van de
procedurevergadering.

Toegevoegde agendapunten
32.

Agendapunt:

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Zaak:

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
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 2 juli 2019 om 14.00
uur.
U ontvangt uiterlijk dinsdag 25 juni 2019 een wetgevingsrapport.
Wetenschappelijke factsheets opvragen en via e-mailprocedure de vraagstelling
bepalen.
EZK

Besluit:
Noot:
Besluit:
Volgcommissie(s):

33.

Agendapunt:

Toezegging over de navolgbaarheid van middelen op de Aanvullende
Post en de toepassing van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 juni 2019
Toezegging over de navolgbaarheid van middelen op de Aanvullende Post en de
toepassing van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet - 31865-145
Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de Voorjaarsnota en de
daarmee samenhangende suppletoire begrotingen.

Besluit:

34.

35.

36.

Agendapunt:

Rechtszaak Staat vs. Deutsche Bank inzake negatieve
rentevergoedingen over onderpand

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 juni 2019
Uitspraak in hoger beroep in het geschil tussen de Nederlandse staat en
Deutsche Bank AG (DB) over de betaling van negatieve rentebedragen over het
onderpand dat DB bij ons aanhoudt - 35000-IX-24
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Addendum Rijkssaldibalans

Zaak:
Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 juni 2019
Addendum Rijkssaldibalans - 35200-7
Desgewenst betrekken bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2018.

Agendapunt:

Staat van de Rijksverantwoording 2018 (met addendum)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 4 juni 2019
Staat van de Rijksverantwoording 2018 (met addendum) - 35200-9
Desgewenst betrekken bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2018.

Besluit:
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37.

Agendapunt:

CPB Risicorapportage Financiële Markten 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 4
juni 2019
CPB Risicorapportage Financiële Markten 2019 - 33283-20
Betrekken bij het openbaar gesprek op 12 juni 2019 met DNB en CPB over
macro-economische risico's voor het financiële stelsel.
EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):

38.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de werkgroep
kapitaalmarktunie

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 juni 2019
Beantwoording vragen commissie over de werkgroep kapitaalmarktunie 22112-2805
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van woensdag 5
juni 2019.

Besluit:

39.

Agendapunt:

Aanvulling op de geannoteerde agenda van de Ecofinraad op 14 juni
2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 juni 2019
Aanvulling op de geannoteerde agenda van de Ecofinraad op 14 juni 2019 21501-07-1607
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 5 juni 2019.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Rondvraag
40.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Van Raan, Omtzigt en Leijten met betrekking tot
de voorbereiding van de behandeling van de Wet vliegbelasting

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Raan (PvdD) - 4 juni
2019
Voorstel van de leden Van Raan, Omtzigt en Leijten met betrekking tot de
voorbereiding van de behandeling van de Wet vliegbelasting - 2019Z11139
Wetenschappelijke factsheet opvragen over de Wet vliegbelasting en via emailprocedure de vraagstelling bepalen.

Besluit:

41.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Omtzigt (CDA) over de gevolgen van de Brexit voor
de Belastingdienst/Douane

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 7 juni
2019
Voorstel van het lid Omtzigt (CDA) over de gevolgen van de Brexit voor de
Belastingdienst/Douane - 2019Z11559
De staatssecretaris van Financiën verzoeken de Kamer kort na de zomer 2019
te informeren over de stand van zaken van de voorbereidingen van de Douane
op de Brexit met het oog op de thans voorziene uittredingsdatum van 31
oktober 2019.
Het algemeen overleg over de Operationele gevolgen Brexit voor de
Belastingdienst/Douane van dinsdag 2 juli 2019 tot nader order uitstellen.

Besluit:

Besluit:

42.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Omtzigt (CDA) over het onderzoek van de EDPauditors naar de kinderopvangtoeslag
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Zaak:

Besluit:

43.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Sneller (D66) om een reactie aan de minister van
Financiën te vragen op het artikel 'ING leest af- en bijschrijvingen om
eigen reclame te maken'

Zaak:

Brief commissie - griffier, A.H.M. Weeber - 6 juni 2019
Aan de minister van Financiën - Verzoek reactie op het NOS-artikel ‘ING leest
af- en bijschrijvingen om eigen reclame te maken’ - 2019Z11439
De minister van Financiën verzoeken vóór het algemeen overleg over financiële
markten van woensdag 12 juni 2019 een reactie te geven op het NOS-artikel
van woensdag 5 juni 2019 'ING leest af- en bijschrijvingen om eigen reclame te
maken'

Besluit:

44.

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 7 juni
2019
Voorstel van het lid Omtzigt (CDA) over het onderzoek van de EDP-auditors
naar de kinderopvangtoeslag - 2019Z11562
De staatssecretaris van Financiën verzoeken de Kamer de opdracht die hij heeft
gegeven aan de EDP-auditors om de systemen van Toeslagen te doorzoeken op
stukken over het CAF-11 project (zoals aangekondigd in Kamerstukken II,
vergaderjaar 2018-2019, 31 066, nr. 434) en de Nota van Bevindingen van het
onderzoek (zoals beschreven in Kamerstukken II, vergaderjaar 2018-2019, 31
066, nr. 440) te doen toekomen.

Agendapunt:

Noot:

Verzoek van het lid Omtzigt (CDA) om vragen aan de staatssecretaris
van Financiën te inventariseren over de doorrekeningen van de
subsidie op elektrische auto's
Besluit: Na ontvangst van de antwoorden op de schriftelijke vragen van de
leden Omtzigt (CDA), Bruins (ChristenUnie) en Lodders (VVD)
(2019Z01934) over de doorrekeningen van de subsidie op elektrische auto's
per e-mail vragen aan de staatssecretaris van Financiën inventariseren over
de doorrekeningen van de subsidie op elektrische auto's.

Besloten
Geen agendapunten

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2018A04578
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