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Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 5 december 2019
wordt vastgesteld.
Brievenlijst

2.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)
Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven

3.

Agendapunt:

Stukken behandeld tijdens het AO begroten en verantwoorden

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 6
december 2019
De Monitor Brede Welvaart en de beleidscyclus - 2019Z24478
Betrokken bij het algemeen overleg begroten en verantwoorden.
EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brief derden - Ministerie van Financiën te Den Haag - 6 december 2019
Afschrift brief 16e Studiegroep Begrotingsruimte van Ministerie van Financiën
aan rapporteurs Verslaggevingsstelsel m.b.t. reactie op verzoek om te kijken
naar wenselijkheid van invoering baten-lastenstelsel voor Rijksbegroting 2019Z24576
Betrokken bij het algemeen overleg begroten en verantwoorden.
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 6 december 2019
Reactie op verzoek commissie over de rapportage ‘Inventarisatie en appreciatie
onderzoeksbeleid ministerie van Buitenlandse zaken’ in relatie tot de Operatie
Inzicht in Kwaliteit' - 31865-163
Betrokken bij het algemeen overleg begroten en verantwoorden.
BuZa

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

4.

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 6 december 2019
Schriftelijke beantwoording op vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg
Staatdeelnemingen van 21 november 2019 over Schiphol, Havenbedrijf
Rotterdam (HvR) en NS - 28165-307
Betrokken bij het plenaire debat over het verslag van het algemeen overleg
(VAO) Staatsdeelnemingen op woensdag 18 december 2019.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 16 januari 2020 te 14.00 uur.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Leijten (SP) over de inval bij ABN
AMRO wegens dividendfraude

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 december 2019
Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 20 november 2019, over de inval bij ABN AMRO wegens
dividendfraude - 25087-252
Reeds geagendeerd voor het nog te plannen plenaire debat over de inval bij
ABN AMRO wegens dividendfraude (aangevraagd door het lid Leijten op 20
november 2019).

Besluit:

Agendapunt:

Tweede nota van wijziging bij de Implementatiewet registratie
uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere
juridische entiteiten

Zaak:

Volgcommissie(s):

Nota van wijziging - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 december 2019
Tweede nota van wijziging - 35179-17
Betrokken bij de stemming over het wetsvoorstel op 10 december 2019.
J&V, EZK

Agendapunt:

Stukken behandeld bij het plenaire debat over de Najaarsnota 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 december 2019
Beantwoording vragen commissie over de Najaarsnota 2019 - 35350-2
Betrokken bij het plenair debat over de Najaarsnota op woensdag 18 december
2019.

Besluit:

7.

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 4 december 2019
Monitor brede welvaart & Operatie Inzicht in Kwaliteit (t.b.v. AO begroten en
verantwoorden) - 2019Z24100
Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg begroten en verantwoorden.

Beantwoording van vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg
Staatsdeelnemingen over Schiphol, Havenbedrijf Rotterdam en NS

Besluit:

6.

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 4 december 2019
Ontwikkelingen rondom verslaggevingsstelsel rijksoverheid (t.b.v. AO begroten
en verantwoorden) - 2019Z24118
Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg begroten en verantwoorden.

Agendapunt:

Besluit:

5.

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 6 december 2019
Aanvullende reactie op verzoek commissie over de rapportage ‘Inventarisatie
en appreciatie onderzoeksbeleid ministerie van Buitenlandse zaken’ in relatie
tot de Operatie Inzicht in Kwaliteit' - 31865-164
Betrokken bij het algemeen overleg begroten en verantwoorden.
BuZa

Besluit:

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 december 2019
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Besluit:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35350-IX-3
Betrokken bij het plenair debat over de Najaarsnota op woensdag 18 december
2019.

(Voortgang) wet- en regelgeving
8.

Agendapunt:

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 5 december 2019
Tweede nota van wijziging - 35216-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Noot:

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 aangemeld voor plenaire
behandeling.
• Plenaire behandeling is vooralsnog voorzien in de eerste week na het
kerstreces.
EZK

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
9.

Agendapunt:

Negatieve spaarrente

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 december 2019
Negatieve spaarrente - 32013-226
Agenderen voor het algemeen overleg Financiële markten op woensdag 15
januari 2020.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Goedkeuring begrotingen AFM en DNB en aanpassing kostenkader DNB
2020

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 6 december 2019
Goedkeuring begrotingen AFM en DNB en aanpassing kostenkader DNB 2020 33957-32
Agenderen voor het algemeen overleg Financiële markten op woensdag 15
januari 2020.
SZW

Agendapunt:

Advies Autoriteit persoonsgegevens (AP) inzake kredietregistratie

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 december 2019
Advies Autoriteit persoonsgegevens (AP) inzake kredietregistratie - 32761-155
Voor kennisgeving aangenomen.
• De minister van Financiën schrijft het advies van de Autoriteit
Persoonsgegevens over gegevensverwerking in het kader van
kredietregistratie zeer ter harte te nemen en kondigt aan eind 2020 een
conceptwetsvoorstel in internetconsultatie te willen brengen.

Besluit:

11.

Besluit:
Noot:

12.

Agendapunt:

Toegang tot (overlijdensrisico)verzekeringen en de betaalbaarheid
daarvan voor ex-kankerpatiënten
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Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 december 2019
Toegang tot (overlijdensrisico)verzekeringen en de betaalbaarheid daarvan
voor ex-kankerpatiënten - 29507-150
Desgewenst betrekken bij het te zijner tijd te houden plenaire debat over exkankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten.
• Met deze brief komt de minister terug op hetgeen is besproken in het
Vragen uur van 29 september 2019, waarin het lid Van Weyenberg (D66)
het bericht ‘Meeste kankerpatiënten kunnen geen
overlijdensrisicoverzekering afsluiten’ aan de orde had gesteld.
• Aansluitend aan dat Vragenuur heeft een meerderheid van de Kamer steun
uitgesproken voor het voorstel van de heer Van Weyenberg tot het houden
van een plenair debat.
VWS

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de jaarplanning voor 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 december 2019
Planningsbrief Financiën 2020 - 35300-IX-13
Betrokken bij de bespreking (in het besloten gedeelte van deze
procedurevergadering) van de Kennisagenda van de commissie Financiën voor
het jaar 2020.

Besluit:
Noot:

13.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Stand van zaken op een aantal onderwerpen binnen het
betalingsverkeer

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 december 2019
Stand van zaken op een aantal onderwerpen binnen het betalingsverkeer 2019Z25196
Agenderen voor het algemeen overleg over financiële markten van woensdag
15 januari 2020.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Taakopdracht Werkgroep discontovoet

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 december 2019
Taakopdracht Werkgroep discontovoet - 2019Z25235
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Outlook 2020, het jaarbericht van het Agentschap van de Generale
Thesaurie van het Ministerie van Financiën

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 december 2019
Jaarbericht van het Agentschap van de Generale Thesaurie van het Ministerie
van Financiën: Outlook 2020 - 35300-IX-12
Voor kennisgeving aangenomen.
• De Outlook is de jaarlijkse Engelstalige publicatie van het Agentschap
waarin informatie is opgenomen voor (potentiële) investeerders en andere
geïnteresseerde partijen over de Nederlandse schulduitgiften voor het
komende kalenderjaar.
• Naast een terugblik op de financiering van de staatsschuld in 2019 bevat de
Outlook 2020 een beschrijving van de geschatte omvang en de
totstandkoming van de financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat
voor 2020, alsmede een overzicht van de manier waarop het Agentschap
van plan is deze in te vullen. Daarnaast wordt dit keer in de Outlook
ingegaan op het nieuwe beleidskader ten behoeve van de financiering van
de staatsschuld (zie Kamerstuk 31935, nr. 61). Verder wordt onder andere
de selectie van ‘Primary Dealers’ – de banken die voor 2020 zijn aangesteld
voor de afname, promotie en distributie van Nederlandse staatsleningen –
bekendgemaakt.

Besluit:
Noot:
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Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van
Financiën
17.

Agendapunt:

Verzoek om inzage dossier Toeslagen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 11 december 2019
Verzoek om inzage dossier Toeslagen - 2019Z24808
Aanhouden tot een volgende procedurevergadering.
Desgewenst betrokken bij de vragen over de door ouders ontvangen dossiers
inzake de stopzetting van kinderopvangtoeslagen die op 12 december 2019 zijn
ingediend.

Besluit:
Besluit:

18.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over problemen van Nederlanders
met belastingdiensten in andere EU-lidstaten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 12 december 2019
Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over
een conflict met belastingdiensten Nederland-Litouwen - 25087-253
Agenderen voor het algemeen overleg over de Belastingdienst op woensdag 4
maart 2020.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

19.

Agendapunt:

Antwoord op vragen over welke externe adviezen de Belastingdienst de
afgelopen vijf jaar heeft laten uitvoeren

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 12 december 2019
Antwoord op de vervolgvragen van het lid Leijten, gesteld tijdens het Algemeen
Overleg Belastingdienst van 25 september 2019, over welke externe adviezen
de Belastingdienst de afgelopen vijf jaar heeft laten uitvoeren - 31066-566
Agenderen voor het algemeen overleg over de Belastingdienst op woensdag 4
maart 2020.

Besluit:

20.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 10 september 2019
Reactie op verzoek commissie over een conflict met belastingdiensten
Nederland-Litouwen - 2019Z17007
Ter informatie.

Agendapunt:

Evaluaties eigenwoningregeling

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 december 2019
Evaluaties eigenwoningregeling - 32847-583
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 22
januari 2020 om 14.00 uur.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over belastingen.
BiZa

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
Geen agendapunten
Rijksuitgaven
21.

Agendapunt:

Beantwoording van vragen van de rapporteurs over de begroting 2020
van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX)
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Zaak:

Besluit:

22.

Agendapunt:

Verantwoordingsactiviteiten 2020 en conceptbrief aan commissies over
de V-100

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 13 december 2019
Verantwoordingsactiviteiten 2020 en conceptbrief aan commissies over de V100 - 2019Z25168
Ingestemd met de voorstellen in de stafnotitie.
Voorstellen in de stafnotitie:
1. De conceptbrief inzake de thema’s voor V-100 aan alle vaste en algemene
commissies vaststellen en deze doorgeleiden.
2. Het thema “brede welvaart” als één van de thema’s voor de V-100
voordragen vanuit de commissie Financiën.
3. Een bedrag van 10.000 euro uit het kennisbudget reserveren voor de
organisatie van de V-100 en de ontbijtbijeenkomst.

Besluit:
Noot:

23.

Agendapunt:

Uitvoering werkprogramma Rijksuitgaven 2019 en voornemens 2020

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 13 december 2019
Uitvoering werkprogramma Rijksuitgaven 2019 en voornemens 2020 2019Z25164
De in de stafnotitie opgenomen conceptbrief vaststellen en het werkprogramma
aan de Kamer aanbieden.
De commissie Financiën stelt periodiek haar prioriteiten en bijbehorende acties
vast op het terrein van de rijksuitgaven en legt deze vast in een openbaar
werkprogramma, dat per brief aan de Kamer wordt aangeboden.

Besluit:
Noot:

24.

Agendapunt:

Conceptbrief inzake opvragen bestedingsplannen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 13 december 2019
Conceptbrief inzake opvragen bestedingsplannen - 2019Z25169
Vaststellen van de in de stafnotitie opgenomen conceptbrief.

Besluit:

25.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 december 2019
Antwoorden op vragen commissie op initiatief van de rapporteurs over de
vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de
begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020 - 35300-IX-11
Desgewenst betrekken bij het plenair debat over de Voorjaarsnota 2020.

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 - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 november
2019
Beleidsreactie op IOB beleidsdoorlichting Europees Nabuurschapsbeleid 22112-2837
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: BUZA
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 12 december 2019
•Voorstel: Agenderen voor het algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken op
15 januari 2020.
BuHa-OS, EU

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 2 december 2019
Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek ‘Houdbaar voor de
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Besluit:
Noot:

26.

Agendapunt:

Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen
brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het
voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 29 november 2019
Bevoegdheid van rekenkamers bij (klein)dochterondernemingen van
gezamenlijke overheidsdeelnemingen - 35298-5
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: Biza
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 12 december 2019
•Voorstel: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel versterking
decentrale rekenkamers (Kamerstuk 35 298).
FIN

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Noot:

27.

toekomst’ en de beleidsdoorlichting van artikel 6 (hbo) en artikel 7 (wo) 31288-797
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: OCW
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 19 december 2019
•Voorstel:
1. Agenderen voor het notaoverleg van 10 februari a.s. over de strategische
agenda.
2. Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 16 januari
2020 te 10.00 uur.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 10 december 2019
Onderzoek naar de structurele beheersorganisatie PGB 2.0 - 25657-327
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: VWS
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 18 december 2019
•Voorstel: Ter bespreking.
SZW
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 10 december 2019
Rapport Hilversum in beeld; Doelmatigheid bij de publieke omroep - 32827-180
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: OCW
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 19 december 2019
•Voorstel: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 17
januari 2020 te 10.00 uur

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 - 5 december 2019
Aanbieding speciaal verslag 'Farmers’ income stabilisation: comprehensive set
of tools, but low uptake of instruments and overcompensation need to be
tackled' van ERK - 2019Z24486
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: LNV
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 18 december 2019
•Voorstel: Betrekken bij het algemeen overleg LNV-raad op 21 januari 2020.

Besluit:
Noot:

Europa
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28.

Agendapunt:

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019 week 48 (FIN) 2019

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 4 december 2019
Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019 week 48 (FIN) 2019 - 2019Z24101
Behandelvoorstellen in de noot volgen.
I. OR: Raadpleging Alignment EU rules on capital requirements to international
standards (prudential requirements and market discipline)
Behandelvoorstel: De minister vragen of hij van plan is deel te nemen aan deze
consultatie en of hij zijn concept-bijdrage eerst wil voorleggen aan de
commissie Financiën.
Noot: In deze consultatie vraagt de Europese Commissie om input ten aanzien
van de implementatie van de kapitaalvereisten in Basel III. De Commissie wil
specifiek input ontvangen over de gevolgen van de voorstellen ten aanzien van
kredietrisico, operationele risico’s, marktrisico, krediet valuatie en securitisatie.

Besluit:
Noot:

II. OR: Raadpleging Report pursuant to Article 54 of the Benchmark Regulation
Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: In deze consultatie vraagt de Commissie om input ten aanzien van de
benchmarkverordening. Deze verordening is inmiddels twee jaar van kracht en
de Commissie wil van stakeholders weten wat zij vinden van het regime voor
kritieke benchmarks bij financiële producten en contracten, hierbij moet ESMA
in samenspraak met nationale autoriteiten binnen 30 dagen een besluit nemen.
Ook wil de commissie weten wat stakeholders vinden van het regime voor
autorisatie en registratie van benchmarks.

Volgcommissie(s):

29.

Agendapunt:

Verslag van de Eurogroep in inclusieve samenstelling 4 december 2019
te Brussel

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 december 2019
Verslag van de Eurogroep in inclusieve samenstelling van 4 december 2019 te
Brussel - 21501-07-1642
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op donderdag 16
januari 2020.
De minister heeft dit verslag van de Eurogroep toegezonden met het oog op het
plenaire debat van 10 december jl. over de Europese Top van 12 en 13
december 2019. Hij zal het gehele verslag van de bijeenkomsten van de
Eurogroep en de Ecofinraad op 4 en 5 december jl. separaat toezenden.
EU

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

30.

III. COM (2019) 618: Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD
tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/677/EU waarbij Luxemburg wordt
gemachtigd een bijzondere maatregel in te voeren die afwijkt van artikel 285
van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van
belasting over de toegevoegde waarde
Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: In dit besluit wordt Luxemburg gemachtigd een derogatie toe te staan op
de btw-richtlijn ten aanzien van kleine ondernemers met een omzet van minder
dan 30.000 euro per jaar.
EU

Agendapunt:

Aanbieding speciaal verslag 'De EU-vereisten voor nationale
begrotingskaders: behoefte aan verdere versterking en betere
monitoring van de uitvoering' van ERK

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 4 december 2019
Aanbieding speciaal verslag 'De EU-vereisten voor nationale begrotingskaders:
behoefte aan verdere versterking en betere monitoring van de uitvoering' van
ERK - 2019Z24436
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op dinsdag 21 januari 2020 te 14.00 uur en de antwoorden
betrekken bij het t.z.t. te houden plenair debat over de begrotingsregels in de

Besluit:
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Noot:

Volgcommissie(s):

31.

Agendapunt:

Aanbieding speciaal verslag 'Gegevenskwaliteit bij begrotingssteun:
tekortkomingen bij sommige indicatoren en de verificatie van de
betaling voor variabele tranches' van ERK

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 12 december 2019
Aanbieding speciaal verslag 'Gegevenskwaliteit bij begrotingssteun:
tekortkomingen bij sommige indicatoren en de verificatie van de betaling voor
variabele tranches' van ERK - 2019Z25100
De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking verzoeken de behandeling over te nemen.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om een reactie op aanbevelingen van de
Europese Commissie inzake fraudebestrijding

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 december 2019
Reactie op verzoek commissie om een reactie op aanbevelingen van de
Europese Commissie inzake fraudebestrijding - 31934-25
Desgewenst betrekken bij het plenair debat over het tekortschieten van de
Nederlandse controle op wapendoorvoer.

Besluit:

33.

Agendapunt:

Budgettaire verwerking van een compensatie aan het ESM

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 december 2019
Budgettaire verwerking van een compensatie aan het ESM - 21501-07-1644
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op donderdag 16
januari 2020.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

34.

Agendapunt:

Appreciatie van de ontwerpbegrotingen “Draft Budgetary Plans" van
Frankrijk en Italië voor 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 december 2019
Appreciatie van de ontwerpbegrotingen “Draft Budgetary Plans" van Frankrijk
en Italië voor 2020 - 2019Z25194
Agenderen voor algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van 16 januari 2020.

Besluit:

35.

Eurozone.
In dit speciaal verslag analyseert de ERK of de wettelijke vereisten van de EU
inzake nationale begrotingskaders en het Europees Begrotingscomité voldoende
doeltreffend zijn. De ERK concludeert dat de maatregelen een impuls hebben
gegeven aan de versterking van de nationale begrotingskaders, maar dat het
kader ook voor verbetering vatbaar is. Er is een risico op inconsistentie tussen
nationale autoriteiten en de Commissie vanwege de discretionaire
bevoegdheden die de Commissie toepast in de beoordeling van begrotingen.
Ook is er verbetering mogelijk ten aanzien van de onafhankelijkheid van het
Europees Begrotingscomité. Tot slot is er slechts een beperkte zekerheid dat de
EU-vereisten voor nationale begrotingskaders naar behoren worden uitgevoerd
en toegepas
EU

Agendapunt:

Uitnodiging voor de interparlementaire conferentie over stabiliteit,
economische coördinatie en bestuur in de Europese Unie op 18 en 19
februari 2020 in Brussel (Artikel 13-conferentie)

Zaak:

Brief derden - te - 13 december 2019
Uitnodiging voor de interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische
coördinatie en bestuur in de Europese Unie op 18 en 19 februari 2020 in
Brussel (Artikel 13-conferentie) - 2019Z25241
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Besluit:
Volgcommissie(s):

Belangstelling voor deelname aan deze conferentie per e-mail inventariseren.
EU

Overig
36.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Bruins (CU), Ronnes (CDA), Alkaya (SP) en Van
der Linde (VVD) voor een vaste monitoring (planning en control) cyclus
voor Staatsdeelneming vanuit de commissie Financiën

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 29 november 2019
Voorstel van de leden Bruins (CU, Ronnes (CDA), Alkaya(SP) en Van der Linde
(VVD) voor een vaste monitoring (planning en control) cyclus voor
Staatsdeelneming vanuit de Commissie Financiën - 2019Z23765
De commissie stemt in met het voorstel van de leden Bruins (CU), Ronnes
(CDA), Alkaya (SP) en Van der Linde (VVD) inzake een vaste monitoringscyclus
staatsdeelnemingen en het daarin opgenomen voorstel voor het afleggen van
een eerste werkbezoek in het eerste kwartaal van 2020. In aanvulling op dat
voorstel besluit de commissie tot het houden van een (vooruitkijkend)
algemeen overleg over staatsdeelnemingen in het voorjaar.
De monitoringscyclus staatsdeelnemingen waartoe de commissie heeft
besloten ziet er als volgt uit:
1. Voorjaar: Vooruitkijken.
• Werkbezoek aan een staatsdeelneming.
• Vooruitkijkend algemeen overleg Staatsdeelnemingen met de minister
van Financiën.
2. Voor zomerreces: de minister van Financiën stuurt het Jaarverslag Beheer
Staatsdeelnemingen naar de Kamer.
3. September/oktober: Rondetafelgesprek met 4 à 5 staatsdeelnemingen.
Selecteren van bedrijven op basis van het ontvangen Jaarverslag.
4. November: Verantwoording.
• Algemeen overleg Staatsdeelnemingen met de minister van Financiën.

Besluit:

Noot:

37.

Agendapunt:

Aanbieding manifest 'Onrecht na onrecht' van SBF-groep

Zaak:

Brief derden - Groep "SBF moet eerlijk" (SBF-groep) te Rhenen - 29 november
2019
Aanbieding manifest 'Onrecht na onrecht' van SBF-groep - 2019Z24103
Petitieaanbieding organiseren op 4 februari 2020
Als de commissie Financiën op 22 januari 2020 besluit het AO over Toepassing
van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen uit te stellen in verband met
de opvolging van de staatssecretaris van Financiën, zal de petitieaanbieding ook
op een later moment wordt gehouden.
J&V

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

38.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Sneller (D66) en Snels (GL) om de minister van
Financiën te verzoeken een reactie te geven op 'AFM-Verkenning:
Rapporteren over waardecreatie wint aan belang'

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 11
december 2019
Voorstel van de leden Sneller (D66) en Snels (GL) om de minister van
Financiën te verzoeken een reactie te geven op 'AFM-Verkenning: Rapporteren
over waardecreatie wint aan belang' - 2019Z24860
De commissie besluit de minister van Financiën om een reactie te vragen op de
op 5 december verschenen AFM-Verkenning: Rapporteren over waardecreatie
wint aan belang.
Zie https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2019/dec/waardecreatiewint-aan-belang

Besluit:

Noot:
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39.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Nijboer (PvdA) tot het voeren van een algemeen
overleg over de rol van private equity

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 13
december 2019
Voorstel van het lid Nijboer (PvdA) tot het voeren van een AO over de rol van
private equity - 2019Z25146
Aangehouden (bij afwezigheid van het lid Nijboer) tot de volgende
procedurevergadering.

Besluit:

40.

Agendapunt:

Brieven van de Nationale ombudsman

Zaak:

Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 6 december 2019
Afschrift brief de Nationale ombudsman aan staatssecretaris van Financiën
m.b.t. heropening onderzoek naar ambtshalve verlaging van de
dwangbevelkosten op aanslagen Belastingdienst - 2019Z24759
Desgewenst betrekken bij het plenair debat over het bericht dat de Nationale
ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste
informatie zou hebben aangeleverd.
Desgewenst betrokken bij de vragen over de heropening onderzoek Nationale
ombudsman naar ambtshalve vermindering dwang bevelkosten door de
Belastingdienst die op 11 december 2019 zijn ingediend.

Besluit:

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Noot:

41.

Agendapunt:

Rapport "Bankenresolutie in Nederland; Voorbereiding op mogelijk
falen van middelgrote en kleine banken door DNB"

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 12 december 2019
Rapport "Bankenresolutie in Nederland; Voorbereiding op mogelijk falen van
middelgrote en kleine banken door DNB" - 32013-228
Inbrengdatum voor schriftelijk overleg met de minister van Financiën over dit
rapport vaststellen op dinsdag 21 januari 2020 om 14.00 uur.

Besluit:

42.

Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 2 december 2019
Afschrift correspondentie de Nationale ombudsman en staatssecretaris van
Financiën m.b.t. rapport 'Geen powerplay maar fair play' - 2019Z24696
Desgewenst betrokken bij het plenair debat over de CAF-11 zaak over ten
onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen van 4 december 2019.
Op 3 december 2019 heeft de Kamer deze correspondentie eveneens
ontvangen van de staatssecretaris (zaak 2019Z23995).

Agendapunt:

Wetenschappelijke papers artikel 68 Grondwet

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 13 december 2019
Stafnotitie - Wetenschappelijke papers artikel 68 Grondwet - 2019Z25180
De commissie besluit enkele experts te verzoeken in een paper de voorgestelde
vragen over artikel 68 van de Grondwet te beantwoorden t.b.v het AO
Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten van 22 januari
2020 en voegt nog twee namen aan de lijst met te benaderen experts toe.
BiZa

Besluit:

Volgcommissie(s):

Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën
43.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht van plenaire activiteiten (gebaseerd op de
langetermijnagenda van 13 december)
Besluit: ter informatie.
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Lange termijnagenda:
a) Wetgeving
week 3 (14, 15 en 16 januari)
35 205 - Wet vliegbelasting
35 216 - Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking
Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)
b) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
12. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle
op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
22. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt)
(minister Financiën
27. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
46. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister
Financiën, minister SZW)
69. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een
beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister Financiën, staatssecretaris
Financiën)
75. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het
terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
88. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries)
(minister van Financiën)
91. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding
betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris
Financiën)
97. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering
kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
101. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar
witwassen (Van der Linde) (minister Financiën)
111. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten)
(minister en staatsecretaris Financiën)
122. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek
heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben
aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
c) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
42. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische
auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, staatssecretaris IW)
47. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het
Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
d) Tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
week 3 (14, 15 en 16 januari)
- VAO Belastingdienst (AO d.d. 25/09)
- VAO Begroten en verantwoorden (AO d.d. 12/12)

44.

Agendapunt:
Noot:

Commissieactiviteiten
Besluit: Ter informatie
Noot: zie ook het toegevoegde agendapunt met betrekking tot de planning
van enkele jaarlijks terugkerende commissieactiviteiten.
Reeds geplande algemeen overleggen (AO's)
wo 15 januari 2020 10.15 - 13.15 - AO Financiële markten
do 16 januari 2020 10.15 - 13.15 - AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 22 januari 2020 11.00 - 13.00 - AO Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in
relatie tot Wob-besluiten
wo 5 februari 2020 10.00 - 11.30 - AO Toepassing van de witte
loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen
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wo 12 februari 2020 10.15 - 13.15 - AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 4 maart 2020 10.00 - 14.00 - AO Belastingdienst
wo 12 maart 2020 10.15 - 13.15 - AO Eurogroep/Ecofinraad
di 14 april 2020 16.30 - 18.30 AO IMF
do 21 april 2020 16.30 - 19.30 - AO Eurogroep/Ecofinraad
do 14 mei 2020 14.00 - 17.00 - AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 10 juni 2020 14.00 - 17.00 - AO Eurogroep/Ecofinraad
NB: Het AO Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders is
inmiddels verplaatst van 18 december 2019 naar 5 maart 2020.
Nog niet geplande AO's waartoe de commissie heeft besloten
AO Accountancy
AO Autobelastingen
AO Belastingen
AO Belastingontwijking
AO Europese btw
AO ICT Belastingdienst/Douane
AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane
AO Revolverende fondsen
Overige, reeds geplande commissieactiviteiten
di 17 december 2019 16.30 - 19.30 - Rondetafelgesprek Verduurzaming
financiële sector
wo 08 - vrij 10 januari 2020 - Werkbezoek aan Parijs (tezamen met de
commissie Europese Zaken)
wo 22 januari 2020 - Openbare toelichting door de auteurs van het artikel
"The Rise of Phantom Investments"
Nog te plannen overige commissieactiviteiten
Werkbezoek aan Belastingdienst (inclusief Toeslagen)
Bijzondere procedure - FATCA (inmiddels gepland op woensdag 22 januari
2020)
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)

45.

Agendapunt:
Noot:

Commissiebrieven waar nog geen reactie op gekomen is (vanaf 1 juli
2019)
Besluit: ter informatie
Brieven aan de minister:
17-10-2019 - Verzoek inzake brief over de relatie tussen de beleidscyclus en
indicatoren van brede welvaart (2019Z20018)
07-11-2019 - Herhaald verzoek om in een andere vorm overzichten van ADRrapporten te verstrekken (2019Z21495)
21-11-2019 - Verzoek commissie Financiën inzake onderzoek toekomst
Volksbank in relatie tot artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
06-12-2019 - Vragen m.b.t. ramingen erf- en schenkbelasting (2019Z24461)
Brieven aan de staatssecretaris:
12-09-2019 - Verzoek om kabinetsreactie over EU tax policy (2019Z17312)
05-12-2019 - Verzoek inzake concept-rapport onderzoek naar de Douane
(2019Z24395)

Toegevoegde agendapunten
46.

Agendapunt:

Stukken over stopzetten kinderopvangtoeslagen/CAF 11
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Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

47.

Antwoorden op vragen over het bericht dat de Duitse regering al
jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in
Nederland

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 17 december 2019
Antwoorden op vragen over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een
vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Kamerstuk
31066-522) - 31066-571
Desgewenst betrekken bij het plenair debat over het bericht dat de Duitse
regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in
Nederland.

Agendapunt:

Reactie op de motie over een oplossing voor de problematiek van de
Nederlandse/Noorse vrachtwagenchauffeurs en Rijnvarenden

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 17 december 2019
Reactie op de gewijzigde motie van het lid Lodders c.s. over een oplossing voor
de problematiek van de Nederlandse/Noorse vrachtwagenchauffeurs en
Rijnvarenden - 35110-14
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg over de belasting- en
sociale zekerheidspositie van grensarbeiders.
SZW

Besluit:
Volgcommissie(s):

49.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 6 november 2019
over de risico's van een crisissituatie in de eurozone

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 december 2019
Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 6 november 2019 over
de risico's van een crisissituatie in de eurozone - 21501-07-1645
Agenderen voor het algemeen overleg over Eurogroep/Ecofinraad van 16
januari 2020.

Besluit:

50.

Agendapunt:

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 december 2019 te
Brussel

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 december 2019
Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 december 2019 te Brussel 21501-07-1646
Agenderen voor het algemeen overleg over Eurogroep/Ecofinraad van 16
januari 2020.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

51.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 december 2019
Toelichting op de kwestie rondom het stopzetten van kinderopvangtoeslagen en
het rappelleren daarbij - 31066-568
Aanhouden tot een volgende procedurevergadering.

Agendapunt:

Besluit:

48.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 17 december 2019
Toezeggingen naar aanleiding van het debat van 4 december 2019 over de
oplossing voor ouders in de CAF 11-zaak - 2019Z25401
Aanhouden tot een volgende procedurevergadering.

Agendapunt:

Nagekomen stukken behandeld bij het plenaire debat over de
Najaarsnota 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 december 2019
Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 - 35300-IX-14
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52.

Besluit:

Desgewenst betrokken bij het plenair debat over de Najaarsnota op woensdag
18 december 2019.

Agendapunt:

Reactie op verzoek om juridische adviezen inzake
informatievoorziening bij aandelenaankoop Air France-KLM met de
commissie te delen

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 december 2019
Reactie op verzoek commissie inzake juridische adviezen inzake
informatievoorziening bij aandelenaankoop Air France-KLM en verzoek om
voorlichting Raad van State - 31936-708
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de brief van 16
december 2019 en het op 17 december 2019 op rijksoverheid.nl
bekendgemaakte Wob-besluit vaststellen op donderdag 23 januari 2020 om
14.00 uur.
De minister zal worden verzocht de antwoorden op deze vragen tijdig
voorafgaand aan de procedurevergadering van woensdag 5 februari 2020 aan
de Kamer te doen toekomen.
Na ommekomst van de antwoorden op de feitelijke vragen zal de
voorbereidingsgroep een voorstel voorbereiden t.a.v. werkafspraken over
informatievoorziening. Na behandeling van dit voorstel in de commissie, zal een
algemeen overleg met de minister van Financiën worden ingepland, dat zal
plaatsvinden voorafgaand aan het Verantwoordingsdebat.
• Met deze brief reageert de minister op het verzoek van de commissie van 4
juli 2019 om de ingewonnen (juridische en eventuele ambtelijke) adviezen
omtrent de informatievoorziening over de aandelenaankoop Air France-KLM
op basis van vertrouwelijkheid met de door de commissie ingestelde
voorbereidingsgroep te delen. Daarnaast schetst hij nogmaals de dilemma's
waarmee het kabinet moest omgaan bij de (informatievoorziening over) de
aandelenaankooop.
• De voorbereidingsgroep is ingesteld in de procedurevergadering van 10
april 2019. Zij bestaat uit de leden Van der Linde (VVD), Snels (Groenlinks),
Alkaya (SP) en Nijboer (PvdA) en is ingesteld om de commissie een voorstel
te doen voor de wijze waarop de commissie en de Kamer zouden kunnen
reageren op de in het plenaire debat van 7 maart jl. uitgesproken suggestie
van de minister om samen met de Kamer te komen tot vaststelling van
werkafspraken over informatievoorziening.
• De minister kondigt in zijn brief aan de Raad van State om voorlichting te
vragen. Daarnaast doet de Algemene Rekenkamer onderzoek naar de vraag
hoe de handelwijze van het kabinet bij deze verwerving zich verdraagt met
het budget- en het informatierecht van het parlement.
I&W

Besluit:

Noot:

Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):

53.

Agendapunt:

Aanbod technische briefing beleidsdoorlichting Art 11 Financiering
Staatsschuld

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 november 2019
Beleidsdoorlichting van artikel 11 Financiering staatsschuld van hoofdstuk IXA
Nationale Schuld over de periode 2016-2019 - 31935-61
Het aanbod van de minister voor een technische briefing accepteren en de
belangstelling via e-mail inventariseren.
• Tijdens de vorige procedurevergadering heeft de commissie besloten de
inbrengdatum voor feitelijke vragen vast te stellen op donderdag 23 januari
2020 om 14.00 uur en de commissiestaf te verzoeken om tijdig
voorafgaand aan de inbrengdatum een notitie op te stellen.
• De briefing zal spoedig na het kerstreces worden ingepland. Indien
noodzakelijk zal de inbrengdatum voor feitelijke vragen worden verschoven
tot minimaal een week na de briefing.

Besluit:
Noot:

54.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de overzichten van titels van
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uitgebrachte rapporten door de Auditdienst Rijk (ADR)
Zaak:

Besluit:

55.

56.

Agendapunt:

Voorbereidingsgroepen en ambtelijke notities

Zaak:
Besluit:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 18 december 2019
Voorbereidingsgroepen en ambtelijke notities - 2019Z25598
Ingestemd met de in de stafnotitie opgenomen conceptbrief aan het Presidium,
met dien verstande dat daaraan op voorstel van het lid Van Weyenberg (D66)
een zinsdeel wordt toegevoegd over de werkwijze van voorbereidingsgroepen.

Agendapunt:

Verzoek aan Financieel Stabiliteitscomité over de rentestand

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 18 december 2019
Stafnotitie - Verzoek aan Financieel Stabiliteitscomité over de rentestand 2019Z25629
Het Financieel Stabiliteitscomité verzoeken enkele vragen over de gevolgen van
de rentestand te beantwoorden.

Besluit:

57.

Agendapunt:

Verzoek aan staatssecretaris over vermogensrendementsheffing in box
3

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 18 december 2019
Stafnotitie - Verzoek staatssecretaris over vermogensrendementsheffing in box
3 - 2019Z25634
De minister van Financiën verzoeken om de Kamer te informeren over de stand
van zaken van de toezeggingen over het gemiddeld haalbare rendement in box
3 in de periode 2013-2016.

Besluit:

58.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 december 2019
Reactie op verzoek commissie over de overzichten van titels van uitgebrachte
rapporten door de Auditdienst Rijk (ADR) - 2019Z25672
Aangehouden op verzoek van het lid Sneller (D66) tot de volgende
procedurevergadering.

Agendapunt:

Planning van enkele jaarlijkse terugkerende commissieactiviteiten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 18 december 2019
Planning van enkele jaarlijkse terugkerende commissieactiviteiten 2019Z25652
Ingestemd met de in de stafnotitie beschreven voorstellen ten aanzien van de
planning van een aantal commissieactiviteiten in 2020.
• De commissiestaf zal, met in achtneming van hetgeen in de
procedurevergadering is gewisseld, in contact treden met de Autoriteit
Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de Afdeling advisering van
de Raad van State om tot een concrete planning van de voorgenomen
commissieactiviteiten te komen.

Besluit:
Noot:

Rondvraag
59.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Sneller (D66) tot het voeren van een schriftelijk
overleg met de minister van Financiën over Urenco

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer
- 11 december 2019
Reactie op verzoek commissie over de export van uranium door URENCO en de
daarvoor afgesloten contracten, ook in relatie tot non-proliferatie aspecten 25422-260
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Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

60.

Agendapunt:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 23 januari 2020 om 14.00 uur.
• De commissie IW heeft het voortouw bij de behandeling van deze, mede
namens de minister van Financiën aan de Kamer gezonden brief. Het lid
Sneller stelt voor hierover schriftelijk overleg te voeren met de minister van
Financiën in zijn rol als aandeelhouder van Urenco.
FIN
Voorstel van het lid Aukje de Vries (VVD) om een reactie te vragen aan
de minister van Financiën op het CPB-rapport over vergrijzing en
overheidsfinanciën

Noot:

Besluit: De commissiestaf wordt verzocht het CPB uit te nodigen een
technische briefing te organiseren ten behoeve van de commissie Financiën en
eventueel andere vaste commissies ter toelichting op het CPB-rapport "Zorgen
om morgen".
Noot:
• Tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 december 2019 is reeds
het verzoek gedaan aan het kabinet om een brief aan de Kamer te zenden
als reactie op het rapport van het CPB.
• Tijdens het debat over de Najaarsnota 2019 is naar aanleiding van het
verschijnen van dit CPB-rapport de motie van de leden Bruins en Snels
ingediend over een nadere analyse op basis van aannames inzake de
discontovoet en de productiviteitsgroei. Deze motie (35350, nr. 8) is op 19
december met algemene stemmen aangenomen.

Besloten
61.

Agendapunt:

Voorbereiding kennisagenda 2020

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 13 december 2019
Jaarplanning kennisagenda 2020 - 2019Z25170
Via e-mail onderwerpen voor de kennisagenda 2020 inventariseren.

Besluit:

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2019A02524
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