Den Haag, 7 februari 2020

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën
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Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering d.d. 22 januari 2020
wordt vastgesteld.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 20 en 21 januari 2020 te
Brussel

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 januari 2020
Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 20 en 21 januari 2020 te Brussel 21501-07-1648
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op
woensdag 12 februari 2020.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Appreciatie van de gewijzigde motie-Van Raan (31 066, nr. 593) over
kijken naar andere kosten die gemaakt zijn voor het optreden van de
Belastingdiensten.

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 januari 2020
Reactie op de gewijzigde motie van het lid Van Raan over kijken naar andere
kosten die gemaakt zijn voor het optreden van de Belastingdiensten - 31066592
Betrokken bij de stemmingen op 28 januari 2020 over moties ingediend bij het
debat over de gepresenteerde plannen voor de reorganisatie van de
Belastingdienst.

(Voortgang) wet- en regelgeving
5.

Agendapunt:

Behandeling Belastingplan 2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 31 januari 2020
Stafnotitie - Behandeling Belastingplan 2021 - 2020Z01797
De minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en
Belastingdienst verzoeken de Kamer te informeren of het mogelijk is de fiscale
wetsvoorstellen die volgens de planningsbrief van de minister in juli 2020
ingediend zouden worden eerder naar de Kamer te sturen en hen verzoeken de
Kamer te informeren welke maatregelen naar verwachting in het pakket
Belastingplan 2021 zullen worden opgenomen en welke mogelijkheden het
kabinet ziet om deze maatregelen in een apart wetsvoorstel (los van het pakket
Belastingplan 2021) op te nemen.
De staf verzoeken na te gaan of een alternatief behandelschema van het
Belastingplan 2021 mogelijk is gezien de wens van enkele leden van de
commissie het herfstreces vrij te houden en meer tijd voor de behandeling te
nemen.
De minister-president informeren over de wens van de commissie het
Belastingplan 2021 op de vrijdag vóór Prinsjesdag onder embargo te verkrijgen.

Besluit:

Besluit:

Besluit:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
6.

Agendapunt:

Zesde voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit
Financiële markten (AFM)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 januari 2020
Zesde voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële
markten (AFM) - 31311-221
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Financiële
markten.
• De vorige (vijfde) rapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is
behandeld in het algemeen overleg Financiële markten op 15 januari 2020.
• De minister schrijft in deze brief dat het einde van het
rentederivatendossier in zicht komt; na afronding van de resterende
werkzaamheden door de externe dossierbeoordelaar zal de AFM een
eindrapportage publiceren. Ook zal de minister dan een evaluatie starten
van het afwikkelingsproces (conform de motie Leijten/Van der Linde over
evalueren van het hersteltraject rond de rentederivaten).

Besluit:
Noot:

7.

Agendapunt:

Onderzoek naar de hypotheekmarkt in Nederland, Duitsland en België

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 januari 2020
Onderzoek naar de hypotheekmarkt in Nederland, Duitsland en België - 32545113
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Financiële
markten.
• Met de aanbieding van de resultaten van dit onderzoek naar

Besluit:
Noot:
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•

8.

Agendapunt:

Vervolg stand van zaken bancaire dienstverlening BES-eilanden

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 januari 2020
Vervolg stand van zaken bancaire dienstverlening BES-eilanden - 32013-231
De commissie voor Koninkrijksrelaties verzoeken de behandeling over te
nemen.
• Deze brief van de minister van Financiën is het vervolg op zijn brief van 3
juni 2019, die door de commissie voor Koninkrijksrelaties is behandeld in
een algemeen overleg over Bonaire, Sint Eustatius en Saba op 13 juni
2019.
KR

Agendapunt:

Rapport van de Commissie toekomst accountancysector (Cta)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 januari 2020
Rapport van de Commissie toekomst accountancysector (Cta) - 33977-28
Agenderen voor het voor het meireces te houden algemeen overleg
Accountancy.
• De minister van Financiën kondigt in deze brief aan dat hij uiterlijk eind
maart een kabinetsreactie op het rapport van de Commissie toekomst
accountancysector (Cta) aan de Kamer zal zenden, waarin eveneens op
recente rapporten van de Monitoringcommissie Accountancy (MCA) en van
de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wordt ingegaan.
• De commissie had in de vorige procedurevergadering besloten tot het
houden van een AO na het meireces, maar is daar in deze procedure van
teruggekomen.

Besluit:
Noot:

9.

Besluit:
Noot:

10.

Agendapunt:

Evaluatie van de Accountantskamer

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 januari 2020
Evaluatie van de Accountantskamer - 34677-22
Agenderen voor het voor het meireces te houden algemeen overleg
Accountancy.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake vermogensrendementsheffing in
box 3

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 januari 2020
Reactie op verzoek commissie inzake vermogensrendementsheffing in box 3 32140-64
Aanhouden tot een volgende procedurevergadering.

Besluit:

12.

hypotheekrentes in Nederland, Duitsland en België komt de minister
tegemoet aan zijn toezegging aan het lid Van Dijck (PVV) tijdens het
algemeen overleg Bankensector op 7 februari 2018 (herhaald in het
algemeen overleg Financiële markten op 8 november 2018).
Aan het slot van deze brief kondigt de minister aan op korte termijn de
Kamer te zullen informeren over de voortgang van de aanpak van
aflossingsvrije hypotheken, n.a.v. een toezegging aan de commissie in het
algemeen overleg Financiële markten op 12 juni 2019.

Agendapunt:

Stand van zaken van moties en toezeggingen, ingediend en gedaan
tijdens het debat van 21 januari 2020, over de Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 januari 2020
Stand van zaken van moties en toezeggingen, ingediend en gedaan tijdens het
debat van 21 januari 2020, over de Belastingdienst - 31066-594
Agenderen voor het algemeen overleg over de Belastingdienst van woensdag 4

Besluit:
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Besluit:
Besluit:

maart 2020.
Agenderen voor het algemeen overleg over stopzetten kinderopvangtoeslag van
woensdag 25 maart 2020.
De staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) verzoeken de Kamer
op korte termijn te informeren over toezeggingen over het strafbaar handelen
en een procedure bij de Raad van State.

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Fiscaliteit en Belastingdienst
Geen agendapunten
Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Toeslagen en Douane
Geen agendapunten
Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
13.

Agendapunt:

Deelname NFIA in het tax committee van het AmCham

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 2
juli 2019
Deelname NFIA in het tax committee van het AmCham - 32637-376
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 20 februari 2020 om 14.00 uur.
Aangehouden in de procedurevergadering van 16 oktober 2019 op verzoek van
het lid Van Weyenberg (D66) in afwachting van beantwoording van schriftelijke
vragen van de leden Van Weyenberg en Leijten (2019Z17072). De vragen zijn
op 26 november 2019 beantwoord.
EZK

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

14.

Agendapunt:

Afschriften van het koninklijk besluit houdende de benoeming van dr.
J.A. Vijlbrief en drs. A.C. van Huffelen als Staatssecretaris van
Financiën en wijziging van de vervangingsregeling in geval van
tijdelijke afwezigheid van een minister

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 30 januari
2020
Afschriften van het koninklijk besluit houdende benoeming van dr. J.A. Vijlbrief
als Staatssecretaris van Financiën, benoeming van mw. drs. A.C. van Huffelen
als Staatssecretaris van Financiën en wijziging van de vervangingsregeling in
geval van tijdelijke afwezigheid van een minister - 35371-2
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Rijksuitgaven
15.

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 januari 2020
Aanbieding speciaal verslag ‘Het kmo-instrument in actie: een doeltreffend en
innovatief programma met uitdagingen’ van ERK - 2020Z01169
Ter informatie.

Besluit:
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Noot:

•Voortouwcommissie: EZK
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 4 februari 2020
•Voorstel: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Innovatie op 5
februari 2020.

Europa
16.

Agendapunt:

Behandeling van het werkprogramma van de Europese Commissie voor
2020

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, H.S.
Veldman (VVD) - 29 januari 2020
Selectie en prioritering van EU-voorstellen uit het Werkprogramma van de
Europese Commissie 2020 - 2020Z01515
De voorzitter van de commissie Europese Zaken heeft in de
procedurevergadering het belang van en de werkwijze voor de
prioriteringsexercitie inzake de voorstellen uit het Werkprogramma van de
Europese Commissie 2020 toegelicht.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EU, EZK, VWS, SZW, OCW, LNV, KR, J&V, I&W, FIN

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Noot:

Zaak:

Volgcommissie(s):

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 29 januari 2020
EU-voorstel: Werkprogramma Europese Commissie 2020, COM (2020) 37 2020Z01495
Ter informatie.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Agendapunt:

Kabinetsreactie Herfstpakket Europees Semester 2020

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14
januari 2020
Kabinetsreactie Herfstpakket Europees Semester 2020 - 21501-20-1509
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op woensdag 12
februari 2020.
De commissie voor EZK heeft de commissie voor Financiën verzocht de
behandeling over te nemen.
EU, FIN

Agendapunt:

Delegatie-inzet bij de Artikel 13 Conferentie van 18 en 19 februari 2020

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 30 januari 2020
Delegatie-inzet bij de Artikel 13 Conferentie van 18 en 19 februari 2020 2020Z01662
Ter informatie.

Besluit:

17.

Besluit:
Noot:

18.

Stafnotitie - EU-specialist, D.J. Bokhorst - 30 januari 2020
[EU-stafnotitie] - Werkwijze voor het vaststellen van prioritaire voorstellen uit
het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020 - 2020Z01688
Voor het selecteren van prioritaire voorstellen uit het Werkprogramma van de
Europese Commissie voor 2020 op het terrein van de commissie voor Financiën
wordt een voorbereidingsgroep ingesteld, waarin de leden De Vries (VVD),
Sneller (D66), Snels (GL) en Leijten (SP) plaatsnemen. Voordat de werkgroep
aan de slag gaat, wordt per e-mail gelegenheid geboden aan de leden om - als
input voor de voorbereidingsgroep - de onderwerpen te benoemen, die hun
fractie als prioritair zouden willen bestempelen. Het voorstel van de
voorbereidingsgroep wordt ter besluitvorming aan de commissie voorgelegd.
• Op korte termijn stelt de commissiestaf nog een notitie op ter
verduidelijking van de inhoud van het werkprogramma (voor zover
betrekking hebbend op het terrein van de commissie Financiën), welke bij
de prioriteringsexercitie kan worden betrokken.

Besluit:
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Noot:

De leden Slootweg (CDA) en Van Otterloo (50PLUS) zullen aan deze conferentie
deelnemen.

Zaak:

Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 17 januari 2020
Uitnodiging Europees Parlement en Kroatische parlement voor Europese
Parlementaire Week 2020 (EPW) d.d. 18-19 februari 2020 - 2020Z01728
Ter informatie.
EU, EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig
Geen agendapunten
Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën
19.

Agendapunt:

Gesprek met Eurocommissaris Gentiloni

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 22 januari 2020
Uitnodiging aan Eurocommissaris Gentiloni voor een gesprek met de commissie
Financiën - 2020Z01761
Ter voorbereiding van het openbare gesprek met eurocommissaris Gentiloni op
woensdag 12 maart 2020 wordt een voorbereidingsgroep ingesteld, waarin in
elk geval de leden Aukje de Vries (VVD) en Omtzigt (CDA) plaatsnemen. Per email wordt geïnventariseerd of andere leden ook in de voorbereidingsgroep
willen participeren.
Een voorstel van de voorbereidingsgroep voor de wijze waarop het gesprek met
de eurocommissaris wordt gevoerd zal worden geagendeerd ter bespreking in
(uiterlijk) de laatste procedurevergadering van de commissie voorafgaand aan
het gesprek zelf.
EU

Besluit:

Besluit:

Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht van geplande en nog te plannen commissieactiviteiten
Besluit: van het overzicht is kennisgenomen. Het lid Slootweg (CDA) zal met
het lid Alkaya (SP) overleggen met betrekking tot de planning van het AO
Revolverende fondsen, waartoe de commissie op hun voorstel heeft besloten.
Reeds geplande algemeen overleggen (AO's)
wo 05-02-2020 10.00 - 11.30 AO Toepassing van de witte loonbelastingtabel
op SBF-uitkeringen
di 11-02-2020 17.00 - 19.00 AO Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in
relatie tot Wob-besluiten
wo 12-02-2020 10.15 - 13.15 AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 04-03-2020 10.00 - 14.00 AO Belastingdienst
do 05-03-2020 13.00 - 14.30 AO Belasting- en sociale zekerheidspositie van
grensarbeiders
do 12-03-2020 14.00 - 17.00 AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 25-03-2020 13.00 - 17.00 AO Stopzetten kinderopvangtoeslag
di 14-04-2020 16.30 - 18.30 AO IMF
wo 22-04-2020 10.15 - 13.15 AO Eurogroep/Ecofinraad
do 14-05-2020 14.00 - 17.00 AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 10-06-2020 15.15 - 18.15 AO Eurogroep/Ecofinraad
do 25-06-2020 15.00 - 17.00 AO Begroten en verantwoorden
di 30-06-2020 16.30 - 19.30 AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 09-09-2020 10.15 - 13.15 AO Eurogroep/Ecofinraad
do 01-10-2020 10.15 - 13.15 AO Eurogroep/Ecofinraad
do 29-10-2020 10.15 - 13.15 AO Eurogroep/Ecofinraad
do 26-11-2020 10.15 - 13.15 AO Eurogroep/Ecofinraad
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Nog niet geplande AO's waartoe de commissie heeft besloten
AO Accountancy
AO Autobelastingen
AO Belastingen
AO Belastingontwijking
AO Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
AO Europese btw
AO ICT Belastingdienst/Douane
AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane
AO Revolverende fondsen
AO Staatsdeelnemingen (te houden in het voorjaar)
AO Jaarverslag Staatsdeelnemingen (te houden in het najaar)
Overige, reeds geplande commissieactiviteiten
wo 12-02-2020 14.00 - 15.30 Gesprek - Doorrekening van fiscale stimulering
van elektrische auto's
do 13-02-2020 17.00 - 18.00 Technische briefing - Ministerie van Financiën
over de staatsbalans
di/wo 18/19-02-2020 Werkbezoek - Artikel 13-conferentie
do 12-03-2020 11.00 - 12.30 Openbaar gesprek met Eurocommissaris
Economie, de heer Paolo Gentiloni
ma 30-03-2020 12.00 - 15.00 Besloten werkbezoek Raad van Bestuur NS
(Utrecht)
ma 20-04-2020 10.00 - 13.00 Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële
Markten (AFM)
ma 20-04-2020 13.30 - 17.00 Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
wo 22-04-2020 16.45 - 18.15 Besloten toelichting Raad van State op de
voorjaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht (bij RvS)
wo 10-06-2020 13.00 - 15.00 Openbaar gesprek met DNB en CPB over
macro-economische risico's voor het financiële stelsel
do 25-06-2020 13.00 - 15.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019
Financiën en Nationale Schuld
Nog te plannen overige commissieactiviteiten
Werkbezoek aan Belastingdienst (inclusief Toeslagen)
Seminar Markt en moraal: hoe richten we de markten van morgen in? (onder
voorbehoud van nadere besluitvorming door de commissie; de eerder beoogde
datum van 23 januari 2020 is niet haalbaar gebleken)

21.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht van plenaire activiteiten (gebaseerd op de
langetermijnagenda van 31 januari 2020)
Besluit: van het overzicht is kennisgenomen. Het lid Snels (GL), aanvrager van
het dertigledendebat onder nr. 83, spreekt uit dat debat te willen intrekken na
ontvangst van het advies van de commissie-Ter Haar en verzoekt de
commissiestaf om na te gaan wanneer dat advies kan worden verwacht.
Lange termijnagenda:
a) Wetgeving
week 7 (11, 12 en 13 februari)
35 216 - Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking
week 8 (18, 19 en 20 februari)
35 205 - Wet vliegbelasting
Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)
b) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
11. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle
op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
20. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt)
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(minister Financiën)
25. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
42. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister
Financiën, minister SZW)
63. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een
beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister, staatssecretaris Financiën)
69. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het
terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
82. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries)
(minister Financiën)
85. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding
betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris
Financiën)
91. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering
kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
95. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar
witwassen (Van der Linde) (minister Financiën)
103. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten)
(minister, staatssecretaris Financiën)
112. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek
heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben
aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
120. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van
de zorg (Wilders) (minister Financiën)
121. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen'
(Van Weyenberg) (minister Financiën)
c) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
36. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische
auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister MW)
41. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het
Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
76. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de
Nederlandse staat (Van Raan) (minister Financiën)
83. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in
Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
d) Tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
week 7 (11, 12 en 13 februari)
- VAO Begroten en verantwoorden (AO d.d. 12/12)
week 8 (18, 19 en 20 februari)
- VAO Belastingdienst (AO d.d. 25/09)

22.

Agendapunt:

Commissiebrieven waar nog geen reactie op gekomen is (vanaf 1 juli
2019)

Noot:

•
•
•
•
•
•
•

12-10-2019 - Verzoek om kabinetsreactie over EU tax policy
(2019Z17312)
21-11-2019 - Verzoek commissie Financiën inzake onderzoek toekomst
Volksbank in relatie tot artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
05-12-2019 - Verzoek inzake concept-rapport onderzoek naar de Douane
(2019Z24395)
06-12-2019 - Vragen m.b.t. ramingen erf- en schenkbelasting
(2019Z24461)
12-12-2019 - Vragen over onjuiste informatieverstrekking door de
Belastingdienst aan de Nationale ombudsman (2019Z24976)
19-12-2019 - Verzoek inzake bestedingsplannen bij casuïstiek onderzoek
rapporteurs Inzicht in Kwaliteit naar toepassing artikel 3.1 CW 2016
(2019Z26088)
20-12-2019 - AFM-Verkenning ‘In Balans 2019 - Verkenning waardecreatie
en follow-up Besluit niet-financiële informatie’ (2019Z26132)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaak:
Besluit:

30-12-2019 - Consultatie inzake "Alignment EU rules on capital
requirements to internationale standards (prudential requirements and
market discipline)" (2019Z26225)
23-01-2020 - Verzoek inzake beveiliging gegevensuitwisseling
belastingdiensten in de EU (2020Z01113)
24-01-202 - Verzoek om reactie op EU-voorstel COM (2019) 629
(2020Z01146)
24-01-2020 - Verzoek inzake brief met plannen voor staatsdeelnemingen
voor het komende jaar (2020Z01145)
24-01-2020 - Raadplegingsprocedures van de Europese Commissie op het
gebied van financiële diensten (2020Z01147)
24-01-2020 - Verzoek om tijdige toezending van het BNC-fiche over het
Sustainable Europe Investment Plan Green Deal (2020Z01148)
24-01-2020 - Verzoek om een kabinetsreactie op het COELO-rapport
'Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2020' (2020Z01183)
24-01-2020 - Herhaald verzoek met betrekking tot ADR-rapporten uit de
eerste helft van 2019 (2020Z01134)
30-01-2020 - Verzoek stand van zaken rond private equity en reactie op
artikel 'Niet alles wat private equity aanraakt verandert in goud'
(2020Z01636)

Brief commissie - griffier, A.H.M. Weeber - 7 februari 2020
Rappel inzake conceptrapport onderzoek Douane - 2020Z02299
De staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) verzoeken het
conceptrapport van het onderzoek naar corruptie bij de Douane binnen een
week naar de Kamer te sturen.

Toegevoegde agendapunten
23.

Agendapunt:

Stand van zaken en overdrachtsbrief CAF Toeslagen

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 februari 2020
Stand van zaken en overdrachtsbrief CAF Toeslagen - 31066-596
Agenderen voor het algemeen overleg over stopzetten kinderopvangtoeslag op
woensdag 25 maart 2020.

Besluit:

24.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen over de richtlijnen voor bescherming van
klokkenluiders

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 februari 2020
Antwoorden op vragen commissie over de reactie op de gewijzigde motie van
het lid Omtzigt c.s. over de richtlijnen voor bescherming van klokkenluiders
volledig implementeren - 31066-597
Agenderen voor het algemeen overleg over de Belastingdienst van woensdag 4
maart 2020.
De commissie Binnenlandse Zaken in overweging geven de brief te agenderen
voor het algemeen overleg over het Huis voor Klokkenluiders van 4 maart
2020.

Besluit:
Besluit:

25.

Agendapunt:

Sectorbenadering toezicht arbeidsrelaties Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 4 februari 2020
Sectorbenadering toezicht arbeidsrelaties Belastingdienst - 31066-595
De commissie SZW verzoeken de behandeling over te nemen (en daarbij de
commissie Financiën als volgcommissie aan te merken).
• In de brief verwijst de staatssecretaris naar een brief van 24 juni 2019
(Kamerstuk 31 066, nr. 515) over hetzelfde onderwerp. De commissie SZW
heeft deze brief betrokken bij het algemeen overleg over
Arbeidsmarktbeleid van 26 juni 2019.

Besluit:
Noot:
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•

Volgcommissie(s):

26.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Aukje de Vries (VVD) voor het houden van een
algemeen overleg over de evaluatie door de ECB van de monetaire
beleidsstrategie

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. (Aukje) de Vries (VVD) 4 februari 2020
Voorstel van het lid Aukje de Vries (VVD) voor het houden van een algemeen
overleg over de evaluatie door de ECB van de monetaire beleidsstrategie 2020Z01968
Aanhouden en opnieuw ter bespreking agenderen in een procedurevergadering
nadat de antwoorden op Kamervragen van het lid Aukje de Vries (VVD) over de
aangekondigde evaluatie van het monetair beleid (2020Z01327) zijn
ontvangen.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Planning investeringspilots baten-lasteninformatie en tussentijdse
evaluatie

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 februari 2020
Planning investeringspilots baten-lasteninformatie en tussentijdse evaluatie 31865-165
Agenderen voor het algemeen overleg Begroten en verantwoorden op
donderdag 25 juni 2020.
DEF, I&W

Besluit:
Volgcommissie(s):

28.

De staatssecretaris verwijst tevens naar de motie van het lid Palland
(Kamerstuk 29 544, nr. 935) die is ingediend tijdens het VAO
Arbeidsmarktbeleid van 4 september 2019.
SZW

Agendapunt:

Uitvoering van de motie Omtzigt/Bruins over een verdragswijziging ten
aanzien van de ECB

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 4 februari 2020
[EU-stafnotitie] - Voorstel ter uitvoering van de motie Omtzigt/Bruins over een
verdragswijziging ten aanzien van de ECB - 2020Z01983
Suggesties voor hoogleraren die gevraagd kunnen worden een voorstel op te
stellen met betrekking tot een verdragswijziging als bedoeld in de motie
Omtzigt/Bruins (21501-07, nr. 1634) worden per e-mail geïnventariseerd.
• De notitie, waarin een aantal eerste suggesties voor in te schakelen
hoogleraren was gedaan, is besproken in het besloten deel van de
vergadering, in samenhang met de bespreking van de Kennisagenda 2020.
EU

Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):

Rondvraag
29.

Agendapunt:

Brief van de Voorzitter aan de minister-president over het informeren
van de Kamer

Zaak:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 15 januari
2020
Afschrift van een brief van de Voorzitter aan de Minister-president over het
informeren van de Tweede Kamer - 2020Z01717
Agenderen voor het algemeen overleg Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in
relatie tot Wob-besluiten op 11 februari 2020.
• Op voorstel van het lid Leijten (SP).

Besluit:
Noot:
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Besloten
30.

Agendapunt:

Kennisagenda 2020, uitkomst inventarisatie van kennisthema's

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 30 januari 2020
Kennisagenda 2020, uitkomst inventarisatie van kennisthema's - 2020Z01675
De in de stafnotitie opgenomen suggesties voor kennisthema's, die in
aanvulling op de vaste/doorlopende kennisthema's zouden kunnen worden
opgenomen in de Kennisagenda van de commissie voor 2020, zijn
overgenomen. Daarbij zijn geen nieuwe suggesties meer gedaan. De
Kennisagenda 2020 wordt aldus vastgesteld (zie de bijlage bij de besluitenlijst).
De vastgestelde kennisagenda wordt voor het zomerreces geagendeerd voor
bespreking in een procedurevergadering, opdat deze zo nodig kan worden
geactualiseerd en/of bijgesteld, waarbij onder meer kan worden bezien of
kennisactiviteiten moeten worden toegevoegd die betrekking hebben op het
werkprogramma van de Europese Commissie.
Constaterende dat een deel van de door de commissie Financiën (jaarlijks)
voorgenomen kennisactiviteiten voortkomt uit haar horizontale adviesfunctie
jegens alle Kamercommissies en de Kamer als zodanig, wordt de wens
uitgesproken dat het Presidium zich buigt over de vraag in hoeverre deze
Kamerbrede activiteiten anders dan ten laste van het budget van de commissie
Financiën kunnen worden bekostigd.

Besluit:

Besluit:

Besluit:

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2019A04257
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