Den Haag, 6 april 2020

HERZIENE AGENDA
(i.v.m. gewijzigde nummering)
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

BuZa
EU
EZK
J&V
KR
LNV
SZW

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
dinsdag 7 april 2020
13.05 - 13.20 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.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

20
5, 29, 31, 32
3
11
20
3
3, 9

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:
Noot:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 11 maart 2020
vaststellen.
De procedurevergadering van 25 maart 2020 is geannuleerd in verband met
de coronacrisis.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Stukken behandeld bij het gecombineerde wetgevingsoverleg over
vier incidentele suppletoire begrotingen inzake Noodpakket banen en
economie

Zaak:

Begroting - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 maart 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor
het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en
economie) - 35412
Behandeld in het gecombineerde wetgevingsoverleg over vier incidentele
suppletoire begrotingen inzake Noodpakket banen en economie op 25 maart
2020.

Voorstel:

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 24 maart 2020
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35412-3

Voorstel:

Betrokken bij het gecombineerde wetgevingsoverleg over vier incidentele
suppletoire begrotingen inzake Noodpakket banen en economie op 25 maart
2020.

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 17
maart 2020
Noodpakket banen en economie - 35420-2
Behandeld in het gecombineerde wetgevingsoverleg over vier incidentele
suppletoire begrotingen inzake Noodpakket banen en economie op 25 maart
2020.
SZW, EZK

Voorstel:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

Volgcommissie(s):
Zaak:
Voorstel:

4.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 maart 2020
Overleg bankensector 19 maart 2020 en financieringsbehoefte i.v.m.
noodpakket - 35420-3
Betrokken bij het gecombineerde wetgevingsoverleg over vier incidentele
suppletoire begrotingen inzake Noodpakket banen en economie op 25 maart
2020.
EZK, LNV, SZW
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 19 maart 2020
Uitstel van betaling voor ondernemers - 35420-7
Betrokken bij het gecombineerd wetgevingsoverleg over vier incidentele
suppletoire begrotingen inzake Noodpakket banen en economie van 25 maart
2020.

Agendapunt:

Informatie ten behoeve van de stemmingen over de Wet
vliegbelasting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 1 april 2020
Informatie ten behoeve van de stemmingen over de Wet vliegbelasting 2020Z05902
Desgewenst betrokken bij de stemmingen van 1 april 2020.

Voorstel:

Overig
5.

Agendapunt:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Voorbereiding door de commissie van volgende
Eurogroepvergaderingen
Ter bespreking ligt voor op welke wijze de commissie in de komende periode
eventuele extra Eurogroep- en/of Ecofinvergaderingen wenst voor te bereiden.
Naar verwachting worden in verband met de coronacrisis in de komende
periode de vergaderingen van de Eurogroep en de Ecofinraad op andere wijze
(extra ingelaste vergaderingen per videoverbinding) gehouden en
aangekondigd dan normaal.
Vooralsnog is de eerstvolgende reguliere Eurogroep-/Ecofinvergadering
voorzien op 23 en 24 april a.s. Bij voortzetting van het huidge vergaderregime
van de Kamer tot 28 april 2020 kan het algemeen overleg dat is gepland op 22
april a.s. geen doorgang vinden.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 april 2020
Verslag Eurogroep en Ecofinraad 23 en 24 maart en de geannoteerde agenda
van de Eurogroep op 7 april 2020 - 2020Z06184
Reeds behandeld in het notaoverleg van 7 april 2020, voorafgaand aan deze
procedurevergadering.
EU
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Zaak:
Voorstel:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

Volgcommissie(s):

6.

Agendapunt:
Noot:

7.

Agendapunt:
Noot:

8.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 maart 2020
Verslag van de Eurogroep van 16 maart 2020 - 21501-07-1666
Betrokken bij het gecombineerde wetgevingsoverleg over vier incidentele
suppletoire begrotingen inzake Noodpakket banen en economie op 25 maart
2020.
EU
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 maart 2020
Geannoteerde agenda ingelaste informele Ecofinraad 23 maart 2020 - 2150107-1668
Betrokken bij het gecombineerde wetgevingsoverleg over vier incidentele
suppletoire begrotingen inzake Noodpakket banen en economie op 25 maart
2020.
EU
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 maart 2020
Geannoteerde agenda extra ingelaste Eurogroep van 24 maart 2020 - 2150107-1667
Behandeld bij het gecombineerde wetgevingsoverleg over vier incidentele
suppletoire begrotingen inzake Noodpakket banen en economie op 25 maart
2020.
EU

Wijze van behandeling door de commissie van te ontvangen stukken
tijdens de coronacrisis
Ter bespreking ligt voor de vraag welke uitgangspunten uw commissie zou
willen hanteren bij de behandeling van nog te ontvangen brieven van de
mnister en de staatssecretarissen van Financiën, in het bijzonder de wijze
waarop tot het voeren van schriftelijk overleg kan worden besloten.

Voorstel tot omzetting van het algemeen overleg IMF in een
schriftelijk overleg
In verband met de door het kabinet aangekondigde en tot 28 april verlengde
maatregelen kan het algemeen overleg ter voorbereiding van de
voorjaarsagenda IMF te Washington d.d. 16 t/m 18 april 2020 geen doorgang
vinden. Dat overleg was gepland op 14 april.
Voorgesteld wordt om in plaats daarvan een schriftelijk overleg te houden en
de termijn voor het leveren van inbreng vast te stellen op dinsdag 14 april
2020, om 14.00 uur, mits de agenda en de beschrijving van de kabinetsinzet
tijdig zijn ontvangen.

Agendapunt:

Voorstel tot omzetting van het algemeen overleg accountancy in een
schriftelijk overleg

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 maart 2020
Kabinetsreactie op het rapport ‘Vertrouwen op controle’ van de Commissie
toekomst accountancysector (Cta) - 33977-29
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 22 april 2020 om 14.00 uur.
In de procedurevergadering van 5 februari jl. had de commissie besloten voor
het meireces een algemeen overleg accountancy te houden, dat naderhand is
ingepland op 22 april a.s. In verband met de door het kabinet aangekondigde
en tot 28 april verlengde maatregelen is dat algemeen overleg inmiddels tot
nader order uitgesteld.
Voor het algemeen overleg zou de bij brief van 30 januari 2020 door de

Voorstel:
Noot:
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Voorstel:

Noot:

9.

Agendapunt:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

Voorstel:

minister aangekondigde, inmiddels ontvangen kabinetsreactie op het rapport
van de Commissie toekomst accountancysector (Cta) en op recente rapporten
van de Monitoringcommissie Accountancy (MCA) en de Autoriteit Financiële
Markten (AFM) worden geagendeerd.
Voorgesteld wordt nu om over deze kabinetsreactie een schriftelijk overleg te
voeren.
Overige brieven van de minister van Financiën, waarvan behandeling was
voorzien in het algemeen overleg Accountancy op 22 april 2020, eveneens
agenderen voor schriftelijk overleg.
De agenda voor het tot nader order uitgestelde algemeen overleg accountancy
treft u hier aan.

Stukken over stopzetten kinderopvangtoeslag
• De commissie Financiën heeft eerder besloten tot het houden van een
algemeen overleg over Stopzetten kinderopvangtoeslag. Er was nog geen
datum vastgesteld voor dit algemeen overleg.
• Op de langetermijnagenda van de Kamer staan drie plenaire debatten over
kinderopvangtoeslagen: een debat over de toeslagenaffaire bij de
Belastingdienst, een debat over het bericht dat de Belastingdienst
discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang en een debat over het
rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van
toeslagen.
• De commissie Financiën is nog in afwachting van de reactie van de
staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane op het schriftelijk
overleg van 19 maart jl. over de Kabinetsreactie op het eindrapport van de
Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, het rapport van de ADR en het
Zwartboek.
• De staatssecretaris heeft de Kamer ook geïnformeerd dat zij de vragen
van de commissie Financiën over berichtgeving van Follow The Money over
de toeslagenaffaire niet conform het verzoek van de commissie voor 20
maart kan beantwoorden.
• De staatssecretaris heeft in de hiervoor genoemde kabinetsreactie
aangekondigd dat de regering op korte termijn een wetsvoorstel bij de
Kamer zal indienen met betrekking tot een hardheidsregeling voor de
periode vanaf de start van het huidige stelsel tot vijf jaar geleden. Dit
wetsvoorstel is eveneens opgenomen in de lijst van spoedeisende
wetsvoorstellen waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze voor het
zomerreces 2020 door de Kamer behandeld worden.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 13 maart
2020
Kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering
Toeslagen, het rapport van de ADR en het Zwartboek - 31066-613
Reeds behandeld bij het schriftelijk overleg over de Kabinetsreactie op het
eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, het rapport van de
ADR en het Zwartboek van 19 maart 2020.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over Stopzetten
kinderopvangtoeslag.
SZW
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 12 maart
2020
Eindadvies ‘Omzien in verwondering’ van de Adviescommissie uitvoering
toeslagen (AUT) en het onderzoeksrapport ‘Toeslaggerelateerde CAF-zaken’
van de Auditdienst Rijk (ADR) - 31066-608
Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg over de Kabinetsreactie op het
eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, het rapport van de
ADR en het Zwartboek van 19 maart 2020.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over Stopzetten
kinderopvangtoeslag.
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Zaak:

Voorstel:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

10.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 23 maart
2020
Uitstel beantwoording vragen commissie over berichtgeving van Follow The
Money over de toeslagenaffaire - 31066-616
Voor kennisgeving aannemen.

Uitstel toezending kabinetsreactie en deelrapport 2 van het
Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) naar het stelsel van
toeslagen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 2 april
2020
Uitstel toezending kabinetsreactie en deelrapport 2 van het
Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) naar het stelsel van toeslagen 31066-617
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Reactie op toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 5
februari 2020 over SBF-uitkeringen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 18 maart 2020
Reactie op toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 5 februari
2020 over de toepassing van de witte loonbelastingtabel op Substantieel
Bezwarende Functies uitkeringen (SBF-uitkeringen) - 2020Z05255
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 23 april 2020 om 14.00 uur.
J&V

Voorstel:
Volgcommissie(s):

12.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 20 maart
2020
Voortgang second opinion ambtsmisdrijven - 31066-615
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over Stopzetten
kinderopvangtoeslag.

Agendapunt:

Voorstel:

11.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 12 maart
2020
Toelichting Wob-besluit 'versoepelen beleid kinderopvangtoeslag' - 31066-611
Desgewenst betrokken bij het schriftelijk overleg over de Kabinetsreactie op
het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, het rapport van
de ADR en het Zwartboek van 19 maart 2020.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over Stopzetten
kinderopvangtoeslag.
SZW

Agendapunt:

Uitstel toezending informatie over de Fraude Signalering Voorziening
(FSV)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 19 maart 2020
Uitstel toezending informatie over de Fraude Signalering Voorziening (FSV) 31066-614
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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13.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de uitwerking van de
oplossingsrichting voor knelpunten bij de import van gebruikte
voertuigen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 30 maart 2020
Antwoorden op vragen commissie over de uitwerking van de oplossingsrichting
voor knelpunten bij de import van gebruikte voertuigen - 32800-67
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over
autobelastingen.

Voorstel:

14.

Agendapunt:

Wet kansspelen op afstand: compensatie en afdrachten draf- en
rensport.

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 30 maart 2020
Wet kansspelen op afstand: compensatie en afdrachten draf- en rensport. 2020Z05813
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over
Belastingen.

Voorstel:

15.

Agendapunt:

Uitstel van betaling voor ondernemers (met een g-rekening) en uitstel
heffing EB/ODE

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 2 april 2020
Uitstel van betaling voor ondernemers (met een g-rekening) en uitstel heffing
EB/ODE - 2020Z06085
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 23 april om 14.00 uur.

Voorstel:

16.

Agendapunt:

Evaluatie Assurantiebelasting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 31 maart 2020
Evaluatie Assurantiebelasting - 2020Z05870
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over
Belastingen.

Voorstel:

17.

Agendapunt:

Pauzeren invorderingsmaatregelen rijnvarenden met een werkgever
in Luxemburg

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 1 april 2020
Pauzeren invorderingsmaatregelen rijnvarenden met een werkgever in
Luxemburg - 2020Z05907
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

18.

Agendapunt:

Antwoorden feitelijke vragen beleidsdoorlichting artikel 11 –
financiering staatsschuld

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 april 2020
Beantwoording vragen commissie over beleidsdoorlichting van artikel 11
Financiering staatsschuld van hoofdstuk IXA Nationale Schuld over de periode
2016-2019 (Kamerstuk 31935-61) - 2020Z06066
Agenderen voor het algemeen overleg begroten en verantwoorden op
donderdag 25 juni 2020.

Voorstel:
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19.

Agendapunt:

Derde voortgangsrapportage operatie Inzicht in Kwaliteit

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 april 2020
Derde voortgangsrapportage operatie Inzicht in Kwaliteit - 2020Z06163
Agenderen voor het algemeen overleg begroten en verantwoorden op
donderdag 25 juni 2020.

Voorstel:

20.

Agendapunt:

Verdrag tussen Nederland en Singapore inzake wederzijdse
administratieve bijstand in douanezaken

Zaak:

Volgcommissie(s):

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 24 maart 2020
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Singapore
inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Singapore, 14
oktober 2019 - 35425-(R2145)-1
Voor kennisgeving aannemen.
De wens dat het Verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de StatenGeneraal wordt onderworpen kan door of namens een van de Kamers of door
ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de
Tweede Kamer of door de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao of
Sint Maarten te kennen worden gegeven uiterlijk op 23 april 2020.
BuZa, KR

Agendapunt:

Correctie op presentatie saldibalans 2014

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 23 maart 2020
Rijksrekening 2014 - 2020Z05496
Voor kennisgeving aannemen.
Zie noot bij bijbehorende kabinetsbrief, Kamerstuk 31865, nr. 167

Voorstel:
Noot:

21.

Voorstel:
Noot:
Zaak:
Voorstel:
Noot:

22.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 maart 2020
Saldibalans van het Rijk 2014 - 31865-167
Voor kennisgeving aannemen.
Bij een review van de Algemene Rekenkamer is een verschuiving tussen twee
posten op de Rijksrekening 2014 geconstateerd. In de departementale
saldibalansen zijn wel de juiste cijfers gepresenteerd. De verschuiving in de
saldibalans van het Rijk heeft dus geen effect op de verleende decharge en
ook is er geen sprake van een doorwerkeffect. De Algemene Rekenkamer
onderschrijft deze conclusie en handhaaft zijn goedkeurende verklaring.

Agendapunt:

Verslag van werkzaamheden over 2019 van de Algemene Rekenkamer

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 26 maart 2020
Verslag van werkzaamheden over 2019 van de Algemene Rekenkamer 2020Z05668
Desgewenst betrekken bij het t.z.t. opnieuw in te plannen periodiek overleg
met de Algemene Rekenkamer.

Voorstel:
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23.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de schriftelijke beantwoording
op vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg Staatdeelnemingen
van 21 november 2019 over Schiphol, Havenbedrijf Rotterdam (HvR)
en NS

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 maart 2020
Antwoorden op vragen commissie over de schriftelijke beantwoording op
vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg Staatdeelnemingen van 21
november 2019 over Schiphol, Havenbedrijf Rotterdam (HvR) en NS - 28165321
Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg staatsdeelnemingen in het
najaar van 2020.

Voorstel:

24.

Agendapunt:

Verslag Financieel Stabiliteitscomité van 27 februari 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 maart 2020
Verslag Financieel Stabiliteitscomité van 27 februari 2020 - 32545-115
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Financiële
markten.

Voorstel:

25.

Agendapunt:

Aanbestedingen betalingsverkeer - Ernstige beroepsfout en MVO

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 maart 2020
Aanbestedingen betalingsverkeer - Ernstige beroepsfout en MVO - 26485-325
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Financiële
markten.

Voorstel:

26.

Agendapunt:

Reactie op AFM-verkenning ‘In Balans 2019 - Verkenning
waardecreatie en follow-up Besluit niet-financiële informatie’

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 april 2020
Reactie op AFM-verkenning ‘In Balans 2019 - Verkenning waardecreatie en
follow-up Besluit niet-financiële informatie’ - 2020Z06007
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Financiële
markten.

Voorstel:

27.

Agendapunt:

Aliasgebruik om overstappen in Nederland te vereenvoudigen

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 april 2020
Aliasgebruik om overstappen in Nederland te vereenvoudigen - 2020Z05999
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Financiële
dienstverlening en consumentenbelangen.

Voorstel:

28.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het rapport "Bankenresolutie
in Nederland; Voorbereiding op mogelijk falen van middelgrote en
kleine banken door DNB"

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 maart 2020
Antwoorden op vragen commissie over het rapport "Bankenresolutie in
Nederland; Voorbereiding op mogelijk falen van middelgrote en kleine banken
door DNB" - 32013-235
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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29.

Agendapunt:

Antwoord op vragen commissie over de brief van de Europese
Rekenkamer over het Jaarverslag gerelateerde verplichtingen van de
Gemeenschappelijke afwikkelingsraad (GAR, Single Resolution Board)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 maart 2020
Antwoord op vragen commissie over de brief van de Europese Rekenkamer
over het Jaarverslag gerelateerde verplichtingen van de Gemeenschappelijke
afwikkelingsraad (GAR, Single Resolution Board) - 24202-44
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

30.

Agendapunt:

Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force februari
2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 25 maart 2020
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force februari 2020 2020Z05582
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

31.

Agendapunt:

April 2020 notificatie van Nederland aan de Europese Commissie over
het EMU-saldo en de EMU-schuld

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 maart 2020
April 2020 notificatie van Nederland aan de Europese Commissie over het
EMU-saldo en de EMU-schuld - 2020Z05658
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

32.

Agendapunt:

Nederlandse reacties op EU-consultaties cyberweerbaarheid financiële
sector en crypto

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 31 maart 2020
Nederlandse reacties op EU-consultaties cyberweerbaarheid financiële sector
en crypto - 2020Z05863
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

33.

Agendapunt:

Werkbezoek Jordaanse parlementaire delegatie inzake
begrotingstoezicht

Zaak:

Brief derden - Westminster Foundation for Democracy (WDF) te London - 26
februari 2020
Verzoek WDF, namens Jordaanse parlementaire delegatie, om gesprek met
vaste commissie voor Financiën m.b.t. parlementair begrotingstoezicht d.d. 8
of 9 april 2020 - 2020Z04444
Ter informatie: in overleg is besloten dit bezoek, dat oorspronkelijk op 8 of 9
april zou plaatsvinden, uit te stellen tot na de zomer.

Voorstel:

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2020A01299
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