Den Haag, 1 juli 2020

HERZIENE AGENDA:
Zaken toegevoegd bij agendapunten 12, 25 en 37.
Stafnotitie toegevoegd bij agendapunt 49.
En in de Rubriek “toegevoegde agendapunten”: de nrs. 55 t/m 67.
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

BiZa
EU
EZK
I&W
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
donderdag 2 juli 2020
09.15 - 10.15 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering Financiën

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

26, 27, 64
7, 8, 9, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 59
18, 35
12, 14
58

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 18 juni 2020
vaststellen.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Toezegging tijdens het debat over Wet hardheidsaanpassing Awir
inzake notitie opzet/grove schuld

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 18 juni
2020
Toezegging tijdens het debat over Wet hardheidsaanpassing Awir inzake
notitie opzet/grove schuld - 2020Z11557
Betrokken bij de stemming over de Wet hardheidsaanpassing Awir (35468) en
over de bij de behandeling van die wet op 17 juni 2020 ingediende moties.

Voorstel:

4.

Agendapunt:

Derde voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 van de
Belastingdienst

Zaak:

Voorstel:

5.

Agendapunt:

Stand van zaken inzake beantwoording vragen commissie over
voortgang in het onderzoek naar Fraude Signalering Voorziening
(FSV)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 23 juni 2020
Stand van zaken inzake beantwoording vragen commissie over voortgang in
het onderzoek naar Fraude Signalering Voorziening (FSV) (Kamerstuk 31066650) - 2020Z11880
Reeds behandeld in het algemeen overleg Belastingdienst d.d. 23 juni 2020.

Voorstel:

6.

7.

Agendapunt:

Fouten bij aanlevering informatie aan Commissie van onafhankelijke
deskundigen CAF/Toeslagen (Commissie van Wijzen)

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 23 juni
2020
Fouten bij aanlevering informatie aan Commissie van onafhankelijke
deskundigen CAF/Toeslagen (Commissie van Wijzen) - 2020Z11956
Reeds behandeld in het algemeen overleg Belastingdienst op 23 juni 2020.

Agendapunt:

Jaarvergadering ESM 11 juni 2020

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 25 juni 2020
Jaarvergadering ESM 11 juni 2020 - 2020Z12214
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 30 juni
2020.
EU

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 9 en 10 juli 2020

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 juni 2020
Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 9 en 10 juli 2020 2020Z12363
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 30 juni
2020.
EU

Agendapunt:

Vertrouwelijke brief over Europees Wisselkoersmechanisme ERM-II

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 juni 2020
Vertrouwelijke brief over het Europees Wisselkoersmechanisme ERM-II 21501-07-1706
Betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 30 juni 2020.
EU

Voorstel:

8.

Voorstel:

9.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

10.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 19 juni 2020
Derde voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 van de Belastingdienst 2020Z11643
Reeds behandeld in het algemeen overleg Belastingdienst op 23 juni 2020.

Agendapunt:

Stafnotities t.v.b. WGO Jaarverslag en Slotwet 2019 Financiën en
Nationale Schuld - inclusief het thema Begroten en verantwoorden

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 24 juni 2020
Jaarverslag Financiën IX A en B 2019 - 2020Z12021
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Voorstel:

Desgewenst betrokken bij het op 29 juni 2020 gehouden Wetgevingsoverleg
Jaarverslag en Slotwet 2019 Financiën en Nationale Schuld - inclusief het
thema Begroten en verantwoorden.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 24 juni 2020
Inbreng rapporteurs bij WGO Jaarverslag en Slotwet 2019 Financiën en
Nationale Schuld - inclusief het thema Begroten en verantwoorden 2020Z12016
Ter informatie.

Voorstel:
Zaak:

11.

12.

Voorstel:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 24 juni 2020
Begroten en verantwoorden - 2020Z12019
Desgewenst betrokken bij het op 29 juni 2020 gehouden Wetgevingsoverleg
Jaarverslag en Slotwet 2019 Financiën en Nationale Schuld - inclusief het
thema Begroten en verantwoorden.

Agendapunt:

Update overheidsfinanciën juni 2020

Zaak:
Voorstel:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 juni 2020
Update overheidsfinanciën juni 2020 - 2020Z12342
Desgewenst betrokken bij het debat over de Voorjaarsnota 2020.

Agendapunt:

Steunmaatregelen KLM

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 juni 2020
Steunmaatregelen KLM - 29232-41
Reeds behandeld in het wetgevingsoverleg Zesde incidentele suppletoire
begroting inzake Steunmaatregelen KLM op 1 juli 2020.
I&W

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

NIEUW

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 juni 2020
Beantwoording vragen over steunmaatregelen KLM (Kamerstuk 29232-41) en
over de Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM
(Kamerstuk 35505) - 2020Z12859
Reeds behandeld in het wetgevingsoverleg Zesde incidentele suppletoire
begroting inzake Steunmaatregelen KLM op 1 juli 2020.
I&W

(Voortgang) wet- en regelgeving
13.

Agendapunt:

Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19
crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– panEuropees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 24 juni 2020
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de
begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020
(Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregelen
ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– pan-Europees garantiefonds, bijstelling
IMF-middelen) (Kamerstuk 35492) - 2020Z12047
Behandeld in het op 25 juni 2020 gehouden wetgevingsoverleg Derde en vijfde
incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) inzake COVID-19
crisismaatregelen.

Voorstel:
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Zaak:

14.

Voorstel:

Begroting - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 juni 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor
het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19
crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– pan-Europees
garantiefonds, bijstelling IMF-middelen) - 35492
Ter informatie; over het wetsvoorstel is op 30 juni 2020 gestemd.

Agendapunt:

Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM

Zaak:

Begroting - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 juni 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor
het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake
Steunmaatregelen KLM) - 35505
Reeds behandeld in het wetgevingsoverleg Zesde incidentele suppletoire
begroting inzake Steunmaatregelen KLM d.d. 1 juli 2020
Door middel van een e-mailprocedure heeft de commissie op 26 juni jl.
besloten tot behandeling van het wetsvoorstel in een wetgevingsoverleg; de
stemming is voorzien op 2 juli.
I&W

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
15.

Agendapunt:

Verbeterd inzicht in de begroting van Financiën (IXB)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 juni 2020
Verbeterd inzicht in de begroting van Financiën (IXB) - 2020Z12410
Desgewenst betrokken bij het WGO Jaarverslag en Slotwet 2019 Financiën en
Nationale Schuld - inclusief het thema Begroten en verantwoorden.
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Miljoenennota 2021.

Voorstel:
Voorstel:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Fiscaliteit en Belastingdienst
16.

Agendapunt:

Rapporten ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 18 mei 2020
Rapporten ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ - 32140-71
Ter bespreking ligt de vraag voor of, en zo ja: in welke opzet, de commissie
na het zomerreces een rondetafelgesprek wil organiseren over veranderingen
in het Belastingstelsel.
• In de procedurevergadering van 20 mei 2020 is besloten over de door de
staatssecretaris aangeboden ambtelijke rapporten met mogelijke
bouwstenen voor een beter belastingstelsel nogmaals te spreken in de
laatste procedurevergadering voor het reces en daarbij tevens het rapport
Kansrijk Belastingbeleid van het CPB te betrekken.
• Indien de commissie een rondetafelgesprek over (een selectie van) de
bouwstenen wil organiseren, wordt in overweging gegeven daarvoor een
voorbereidingsgroep in te stellen, die een voorstel opstelt daartoe opstelt,
waarover in de eerste procedurevergadering na het zomerreces een besluit
zou kunnen worden genomen.
• De commissie is voornemens kort na het reces een rondetafelgesprek te
houden over Aanpak belastingontwijking (naar aanleiding van de adviezen
van de commissie-Ter Haar) .

Voorstel:

Noot:
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17.

Agendapunt:

Uitstel van betaling belastingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 18 juni 2020
Uitstel van betaling belastingen - 2020Z11543
Voor kennisgeving aannemen.
De staatssecretaris kondigt aan in de zomer de Kamer te informeren over een
plan van aanpak voor een verantwoorde afbouw van het verleende uitstel van
betaling.

Voorstel:
Noot:

18.

Agendapunt:

Fiscale voorwaarden bij individuele steunverlening

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 19 juni 2020
Fiscale voorwaarden bij individuele steunverlening - 2020Z11633
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over
Belastingen.
EZK

Voorstel:
Volgcommissie(s):

19.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over aanvullende fiscale
maatregelen in verband met covid-19

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 19 juni 2020
Antwoorden op vragen commissie over aanvullende fiscale maatregelen in
verband met covid-19 (Kamerstuk 35420-26) - 2020Z11629
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

20.

Agendapunt:

Oorlogsgerelateerde uitkeringen die Duitsland betaalt aan inwoners
van Nederland

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 22 juni 2020
Oorlogsgerelateerde uitkeringen die Duitsland betaalt aan inwoners van
Nederland - 31066-665
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

21.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de implementatie van
meetmethoden en de bpm

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 22 juni 2020
Antwoorden op vragen commissie over uitvoering van de motie van de leden
Omtzigt en Lodders over de implementatie van meetmethoden en de bpm
(Kamerstuk 35302-79) - 2020Z11843
Desgewenst betrekken bij het VSO over de Uitvoering van de motie inzake
implementatie meetmethoden en bpm op donderdag 2 juli 2020.

Voorstel:

22.

23.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over Btw nultarief op mondkapjes
gelet op het OV

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 22 juni 2020
Beantwoording vragen commissie over Btw nultarief op mondkapjes gelet op
het OV - 35302-80
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Rapport Evaluatiedoorlichting fiscale regelingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 23 juni 2020
Rapport Evaluatiedoorlichting fiscale regelingen - 2020Z11894
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24.

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over
Belastingen.

Agendapunt:

Stand van zaken aanpassing box 3

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 26 juni 2020
Stand van zaken aanpassing box 3 - 2020Z12376
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over
Belastingen.

Voorstel:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Toeslagen en Douane
25.

Agendapunt:

Instellingsbesluiten commissies toeslagen en ministeriële regeling

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 3 juni 2020
Instellingsbesluiten commissies toeslagen - 2020Z10060
Ter bespreking.
Aangehouden bij de procedurevergadering van 18 juni 2020 op verzoek van
het lid Leijten in afwachting van o.a. de ministeriële verzamelregeling.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 29 juni
2020
Publicatie en inwerkingtreding van de ministeriële verzamelregeling Awir 2020Z12551
Ter bespreking.

Voorstel:
Zaak:

NIEUW Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 1 juli 2020

Voorstel:
Noot:

Publicatie en inwerkingtreding nadere regels hardheidsregeling in het kader
van de kinderopvangtoeslag, inclusief uitvoeringstoets - 2020Z12967
Ter bespreking.
De toezending van deze ministeriële regeling is toegezegd in bovengenoemde
brief van 29 juni 2020.

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
26.

Agendapunt:

Inkomensafhankelijke hogere huurverhoging: foutieve
huishoudverklaringen door onjuiste AOW-leeftijd

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 5 juni 2020
Inkomensafhankelijke hogere huurverhoging: foutieve huishoudverklaringen
door onjuiste AOW-leeftijd - 31066-662
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over de
Belastingdienst.
BiZa

Agendapunt:

Verworven recht in de huurtoeslag

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 10 juni 2020
Verworven recht in de huurtoeslag - 27926-323
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Belastingdienst.

Voorstel:

27.

Voorstel:
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Noot:

Volgcommissie(s):

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft in haar
procedurevergadering van 25 juni 2020 besloten de vaste commissie voor
Financiën te verzoeken de behandeling over te nemen.
BiZa

Rijksuitgaven
28.

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 Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 juni 2020
Opzet beleidsdoorlichting Integraal waterbeleid - 32861-60
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: IW
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 1 juli 2020
•Voorstel : Wenst de commissie de minister van Infrastructuur en Waterstaat
bepaalde aandachtspunten mee te geven (zie de suggesties in de stafnotitie)?

Voorstel:
Noot:

29.

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 - 16 juni 2020
Aanbieding speciaal verslag 'Vervoersinfrastructuren in de EU: megaprojecten
moeten sneller worden uitgevoerd zodat de netwerkeffecten tijdig worden
gerealiseerd' van ERK - 2020Z11574
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: IW
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 1 juli 2020
•Voorstel : Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Transportraad op
23 september 2020.

Voorstel:
Noot:

30.

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 - 25 juni 2020
Rapport Geen plek voor grote problemen; Aanpak van wachttijden in de
specialistische ggz - 2020Z12198
Ter informatie.
•Voortouwcommissie: VWS
•Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 1 juli 2020
•Voorstel :Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg GGZ d.d. 12
november 2020.

Voorstel:
Noot:

31.

Agendapunt:

Conceptbrief behandeling ontwerpbegrotingen 2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 29 juni 2020
Conceptbrief behandeling ontwerpbegrotingen 2021 - 2020Z12514
Instemmen met het versturen van bijgevoegde conceptbrief.
Deze stafnotitie zal op dinsdag 30 juni beschikbaar komen.

Voorstel:
Noot:
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32.

Agendapunt:

Brief van de vaste commissie voor Financiën inzake de
dechargeverlening voor het door de ministers gevoerde financieel
beheer in het jaar 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 29 juni 2020
Brief van de vaste commissie voor Financiën inzake de dechargeverlening voor
het door de ministers gevoerde financieel beheer in het jaar 2019 2020Z12526
Ter informatie.
• De commissie Financiën stuurt jaarlijks een brief aan de Kamer waarin zij
adviseert over de dechargeverlening aan de minister voor het gevoerde
financieel beheer. Het advies in bijgevoegde brief luidt dat door de Kamer
aan alle ministers decharge kan worden verleend, met inachtneming van
de diverse toezeggingen van bewindspersonen ter verbetering van het
financieel beheer.
• Met goedkeuring van de commissievoorzitter is deze brief reeds
verzonden, zodat de Kamer nog voor het zomerreces een besluit kan
nemen over decharge.

Voorstel:
Noot:

33.

Agendapunt:

Uitvoering motie-Snels/Leijten over in het verantwoordingsonderzoek
speciale aandacht besteden aan de Uitvoeringsorganisatie Herstel
Toeslagen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 29 juni 2020
Uitvoering motie-Snels/Leijten over in het verantwoordingsonderzoek speciale
aandacht besteden aan de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen 2020Z12533
Ter bespreking.
Beslispunt in de stafnotitie:
• Wie is bereid om namens de commissie met de staf de nadere uitwerking
van de motie-Snels/Leijten af te stemmen, zodat hierover in het
zomerreces reeds informeel op ambtelijk niveau afstemming met de
Rekenkamer kan plaatsvinden, waarna het uitgewerkte voorstel formeel
na het zomerreces aan de commissie kan worden voorgelegd?

Voorstel:
Noot:

34.

Agendapunt:

Rapport "Autobelastingen als beleidsinstrument; Effecten van
elektrische auto’s en bestelauto’s voor belastingopbrengsten,
luchtkwaliteit en klimaat"

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 24 juni 2020
Rapport "Autobelastingen als beleidsinstrument; Effecten van elektrische
auto’s en bestelauto’s voor belastingopbrengsten, luchtkwaliteit en klimaat" 32800-68
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de Algemene
Rekenkamer vaststellen op woensdag 2 september 2020 te 14.00 uur.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de staatssecretaris
van Financiën - fiscaliteit en Belastingdienst vaststellen op woensdag 2
september 2020 te 14.00 uur.
Desgewenst betrekken bij het te zijner tijd te houden algemeen overleg over
autobelastingen.

Voorstel:
Voorstel:

Voorstel:

35.

Agendapunt:

Steun aan grote ondernemingen – leren van het verleden

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 26 juni 2020
Steun aan grote ondernemingen – leren van het verleden - 2020Z12283
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Voorstel:

36.

Volgcommissie(s):

Desgewenst betrokken bij het wetgevingsoverleg over de zesde incidentele
suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM op 1 juli 2020.
EZK

Agendapunt:

Volgende periodiek overleg Algemene Rekenkamer

Voorstel:

Het volgende periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer inplannen op
donderdag 5 november a.s. van 16.30 tot 18.00 uur, zo mogelijk fysiek (in de
Tweede Kamer) en anders digitaal.
De commissie Financiën voert uit hoofde van haar verantwoordelijkheid voor
de rijksuitgaven periodiek - doorgaans twee keer per jaar - overleg met het
College van de Algemene Rekenkamer. De staf inventariseert mogelijke
agendapunten onder de deelnemende leden, waarna in overleg met de
Algemene Rekenkamer de agenda wordt vastgesteld. Het vorige periodiek
overleg vond plaats op dinsdag 19 november 2019 bij de Algemene
Rekenkamer. Het daaropvolgende periodiek overleg stond gepland op
15 april 2020, maar is tot nader order uitgesteld vanwege de
coronamaatregelen.

Noot:

Europa
37.

Agendapunt:

Lijst nieuwe EU-voorstellen commissie Financiën

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 25 juni 2020
Lijst nieuwe EU-voorstellen commissie Financiën d.d. 29 juni 2020 2020Z12147
Behandelvoorstellen in de noot volgen.

Voorstel:
Noot:

I COM (2020) 232: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD Verslag over de evaluatie van het toepassingsgebied
van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake
beheerders van alternatieve beleggingsfondsen
Behandelvoorstel: Betrekken bij eerstvolgende AO Financiële Markten
Noot: In dit rapport wordt de Abi-beheersrichtlijn voor alternatieve
beleggingsinstellingen geëvalueerd op effectiviteit, efficiëntie, coherentie en
relevantie. De Abi markt heeft een grootte van bijna 6 biljoen. Deze evaluatie
is grotendeels positief over de richtlijn, maar er staan ook oproepen in vanuit
de expert-community aan de Commissie voor meer gemeenschappelijke
standaarden, bijvoorbeeld ten aanzien van collateralised loan obligations
(CLO’s).
II COM (2020) 237: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD CONVERGENTIEVERSLAG 2020 (opgesteld
overeenkomstig artikel 140, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie)
Behandelvoorstel: Reeds behandeld
Noot: In dit rapport evalueert de Commissie de verschillende niet-euro
lidstaten ten aanzien van hun convergentie met de eurozone op een aantal
criteria. Het onderwerp staat geagendeerd voor de Eurogroep van 9 juli en
staat besproken in de geannoteerde agenda die uw commissie op 26 juni heeft
ontvangen.

Volgcommissie(s):

III COM (2020) 236: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD over handels- en investeringsbelemmeringen1
januari 2019 - 31 december 2019
Behandelvoorstel: Overgedragen aan commissie EZK
EU
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Zaak:

NIEUW

Voorstel:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 30 juni 2020
Aanvulling lijst nieuwe EU-voorstellen commissie Financiën d.d. 1 juli 2020 2020Z12697
Behandelvoorstellen in de noot volgen.

Noot:

IV COM (2020) 243: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD
overeenkomstig artikel 395 van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad
Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen
Noot: In deze mededeling geeft de Commissie aan bezwaren te hebben bij de
aangevraagde derogatie van de btw-richtlijn ten aanzien van de
verleggingsregeling door Italië aangezien het onvoldoende proportioneel is.
V COM (2020) 240: Voorstel voor een Besluit van de Raad waarbij Portugal
wordt gemachtigd een verlaagd accijnstarief toe te passen op bepaalde in de
autonome regio's Madeira en de Azoren geproduceerde alcoholhoudende
producten
Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen
Noot: Met dit besluit wordt Portugal gemachtigd een verlaagd accijnstarief toe
te passen op bepaalde lokale producten.
VI COM (2020) 238: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD Veertiende jaarverslag 2019 over de
tenuitvoerlegging van de communautaire bijstand uit hoofde van Verordening
(EG) nr. 389/2006 van de Raad van 27 februari 2006 tot instelling van een
instrument voor financiële steun ter bevordering van de economische
ontwikkeling van de Turks-Cypriotische gemeenschap
Behandelvoorstel: Overgedragen aan EUZA
VII COM (2020) 256: UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van
Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/485 waarbij Denemarken wordt gemachtigd een
bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 75 van Richtlijn
2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over
de toegevoegde waarde
Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen
Noot: Met dit besluit wordt het Denemarken toegestaan een derogatie op de
btw-richtlijn toe te passen.

Volgcommissie(s):

38.

VIII COM (2020) 242: Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE
RAAD tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/784 waarbij de Italiaanse
Republiek wordt gemachtigd een bijzondere maatregel in te voeren die afwijkt
van de artikelen 206 en 226 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde
Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen
Noot: Met dit besluit wort het Italië toegestaan een derogatie op de btwrichtlijn toe te passen.
EU

Agendapunt:

Antwoorden op vragen over het speciaal verslag van de Europese
Rekenkamer, 'De EU-vereisten voor nationale begrotingskaders:
behoefte aan verdere versterking en betere monitoring van de
uitvoering’

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 juni 2020
Antwoorden op vragen over het speciaal verslag: De EU-vereisten voor
nationale begrotingskaders: behoefte aan verdere versterking en betere
monitoring van de uitvoering’ - 2020Z11624
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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39.

40.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het fiche inzake de mededeling
Fraudebestrijdingsstrategie (Kamerstuk 22112-2812)

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 juni 2020
Antwoorden op vragen commissie over inzake het fiche: mededeling
Fraudebestrijdingsstrategie (Kamerstuk 22112-2812) - 22112-2884
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Vijfde aanvullende EU-begroting 2020

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 juni 2020
Vijfde aanvullende EU-begroting 2020 - 2020Z11794
Voor kennisgeving aannemen.
In de vorige procedurevergadering heeft de commissie reeds besloten de
vijfde aanvullende EU-begroting 2020 te betrekken bij de behandeling van de
Voorjaarsnota 2020.
EU

Agendapunt:

Reactie op EU consultatie herziening NFRD

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 juni 2020
Reactie op EU consultatie herziening NFRD - 2020Z12352
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Agendapunt:

Richtlijnvoorstel Mandatory Disclosure

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 26 juni 2020
Richtlijnvoorstel Mandatory Disclosure - 2020Z12392
Voor kennisgeving aannemen.
• De Mandatory Disclosure-richtlijn (ook wel DAC6 genoemd) verplicht
belastingplichtigen en intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants
en financiële instellingen vanaf 1 juli 2020 grensoverschrijdende
constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de
Belastingdienst te melden. De informatie die vanaf dan geleverd moet
worden gaat terug tot 25 juni 2018.
• In deze brief wordt gemeld dat in de (Ecofin)Raad gesprekken zijn gevoerd
om, vanwege de coronacrisis, de aan deze meldingsplicht verbonden
administratieve verplichtingen niet op 1 juli 2020, maar op 1 januari 2021
te laten ingaan. De Europese Commissie heeft de lidstaten nadrukkelijk
opgeroepen de mogelijkheid tot het verschuiven van de termijn over te
nemen.
• De staatssecretaris laat weten bereid te zijn belastingplichtigen en
intermediairs een half jaar langer de tijd te geven alvorens tot melding
moet worden overgegaan.
EU

Voorstel:
Noot:

41.

Voorstel:

42.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

43.

Agendapunt:

Onderzoek verdragswijziging ECB-mandaat, ter uitvoering motie
Omtzigt/Bruins

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 29 juni 2020
Onderzoek verdragswijziging ECB-mandaat, ter uitvoering motie
Omtzigt/Bruins - 2020Z12604
Ter informatie.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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Overig
44.

Agendapunt:

Uitwerking kennisthema NLFI

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 26 juni 2020
Uitwerking kennisthema NLFI - 2020Z12286
Ter bespreking.
Beslispunten in de stafnotitie:

Voorstel:
Noot:

1. Stemt u in met een uitnodiging aan het bestuur van NLFI voor een gesprek
met de commissie in het najaar van 2020?
2. Gaat u akkoord met het benoemen van het lid Sneller tot rapporteur op dit
onderwerp, met het mandaat een verkennend informeel gesprek te voeren
met het bestuur van NLFI om de commissie hierover na het zomerreces te
informeren?
Zo ja,
3. Wenst de commissie een tweede rapporteur op dit onderwerp te benoemen?

45.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Alkaya (SP) inzake Rapporteurs digitaal
centralebankgeld/CBDC

Zaak:

Brief regering - Tweede Kamerlid, M.Ö. Alkaya (SP) - 25 juni 2020
Voorstel van het lid Alkaya (SP) inzake Rapporteurs digitaal
centralebankgeld/CBDC - 2020Z12207
Ter bespreking.

Voorstel:

46.

Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder
toeslagen

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 29 juni
2020
Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen 35507
Ter bespreking.
De initiatiefnemer stelt voor:
1. het kabinet te vragen spoedig een reactie te geven op de initiatiefnota;
2. een rondetafelgesprek te organiseren met onder andere wetenschappers,
belangenverenigingen, experts, de planbureaus en geïnteresseerden over
het voorstel om de toeslagen af te schaffen.

Voorstel:
Noot:

47.

Agendapunt:

Planning werkgroep begroten en verantwoorden

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 29 juni 2020
Planning werkgroep begroten en verantwoorden - 2020Z12588
Ter informatie.

Voorstel:

48.

Agendapunt:

Voorstel voorbereidingsgroep vertrouwelijke informatievoorziening
tot bestendiging van de gemaakte werkafspraken

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 29 juni 2020
Voorstel voorbereidingsgroep vertrouwelijke informatievoorziening tot
bestendiging van de gemaakte werkafspraken - 2020Z12629
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Voorstel:

Instemmen met het bestendigen van de voorlopige werkafspraken voor
vertrouwelijke informatievoorziening, de minister daarvan schriftelijk op de
hoogte stellen en het Presidium hierover informeren.
Zie de toelichting in de stafnotitie.

Noot:

Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën
49.

Agendapunt:

Zaak:

50.

51.

NIEUW

Voorstel:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 29 juni 2020
Vergaderregime voor commissieactiviteiten na het zomerreces - 2020Z12508
Ter bespreking.

Agendapunt:

Reeds geplande algemeen overleggen Eurogroep/Ecofin

Noot:

wo 09-09-2020 10.15-13.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
do 01-10-2020 10.15-13.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
do 29-10-2020 10.15-13.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
do 26-11-2020 10.15-13.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

Agendapunt:

Nog niet geplande algemene overleggen, waartoe reeds is besloten

Voorstel:

Betrekken bij de bespreking van de stafnotitie over het vergaderregime voor
de periode na het zomerreces (zie agendapunt 49)
AO Accountancy - tot nader order uitgesteld
AO Autobelastingen
AO Belastingen
AO Belastingontwijking
AO Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
AO Douane (inclusief Brexit) (te houden in september 2020; datum wordt nog
vastgesteld)
AO Europese btw
AO Exportkredietverzekeringen (na het zomerreces te houden)
AO Financiële dienstverlening en consumentenbelangen
AO Financiële markten
AO Revolverende fondsen
AO Staatsdeelnemingen - tot nader order uitgesteld
AO Jaarverslag Staatsdeelnemingen (te houden in het najaar)

Noot:

52.

Stafnotitie - Vergaderregime voor commissieactiviteiten na het
zomerreces

Agendapunt:

Overige commissieactiviteiten

Voorstel:

Betrekken bij de bespreking van de stafnotitie over het vergaderregime voor
de periode na het zomerreces (zie agendapunt PM
Rondetafelgesprek Aanpak belastingontwijking (naar aanleiding van de
adviezen van de Commissie-Ter Haar): zo spoedig mogelijk na het zomerreces
te houden (datum wordt nog bepaald).

Noot:

Notaoverleg Verduurzaming van de financiële sector (over de
initiatiefnota Snels c.s. “Van oliedom naar gezond verstand”): zo spoedig
mogelijk in september te houden (na ontvangst van in juli van de
kabinetsreactie op de nota; datum wordt nog bepaald).

13

Gesprekken en technische briefings
Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni;
Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde;
Openbaar gesprek met de Monitoring Commissie Accountancy en de
Commissie toekomst accountancysector;
Openbaar (digitaal) gesprek met auteurs van twee wetenschappelijke papers
over de staatsbalans (gepland: donderdag 15 oktober 2020, 10.30-11.30);
Besloten (digitale) technische briefing pilots baten-lastenstelsel (gepland:
donderdag 15 oktober 2020, 11.30-13.00)
Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer (optie: donderdag 5
november 2020, 16.30-18.00);
Technische briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid.
Technische briefing Aandelenstructuur AF-KLM
Technische briefing door het ministerie over het Belastingplan 2021 (gepland:
woensdag 23 september 2020, tijd nog te bepalen)
(Opnieuw) te plannen werkbezoeken
Werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht)
Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
Werkbezoek aan Belastingdienst (inclusief Toeslagen)
Behandeling Belastingplan 2021
Eerste wetgevingsoverleg: ma 26 oktober 2020
Tweede wetgevingsoverleg: ma 2 november 2020
Plenaire behandeling: di 10 en wo 11 november 2020

53.

Agendapunt:

Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Voorstel:

Ter informatie.

l21-11-2019 - Verzoek inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot
artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
• 30-01-2020 - Verzoek stand van zaken rond private equity en reactie op
artikel 'Niet alles wat private equity aanraakt verandert in goud'
(2020Z01636)
• 30-04-2020 - Verzoek om uitvoering toezegging over de ministeriële
commissie Aanpak Fraude (2020Z07760)
• 07-05-2020 - Verzoek om een kabinetsreactie op de initiatiefnota van de
leden Snels, Sneller, Bruins en Slootweg over verduurzaming van de
financiële sector (2020Z08143) (verwacht: in juli 2020)
• 22-05-2020 - Verzoek inzake stand van zaken exportkredietverzekeringen
(2020Z09236)
• 03-06-2020 - Verzoek om een kabinetsreactie op berichtgeving over
beveiliging op Schiphol (2020Z10052)
• 03-06-2020 - Verzoek om toezending van de conceptreactie op het
actieplan tegen witwassen en terrorismefinanciering (2020Z10239)

Noot:

54.

Agendapunt:

Plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 26 juni
2020)

Voorstel:

Ter informatie.
a) Wetgeving

Noot:

woensdag 1 juli
- 35 450 - Debat over de voorjaarsnota 2020
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1, 2 en 3 september (week 36)
- 35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)
- 35 437 Fiscale verzamelwet 2021
29 en 30 sept., 1 oktober (week 40)
- Algemene financiële beschouwingen
10, 11 en 12 november (week 46)
- Belastingplan 2021
Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
- 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)
b) tweeminutendebatten:
donderdag 2 juli
VAO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen (AO d.d.
05/02)
VAO Belastingdienst (AO d.d. 23/06)
VSO Uitvoering van de motie inzake implementatie meetmethoden en bpm
c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
9. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle
op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
17. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt)
(minister Financiën)
22. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
38. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister
Financiën, minister SZW)
56. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een
beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister, staatssecretaris Financiën)
62. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het
terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
72. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister
Financiën)
75. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding
betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris
Financiën)
81. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering
kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
85. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar
witwassen (Van der Linde) (minister Financiën)
93. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten)
(minister, staatssecretaris Financiën)
100. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek
heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben
aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
106. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van
de zorg (Wilders) (minister Financiën)
107. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen'
(Van Weyenberg) (minister Financiën)
131. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten)
(staatssecretaris Financiën)
138. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de
hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (minister
Financiën)
139. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de
aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)
d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
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32. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische
auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister MW)
37. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het
Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
70. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de
Nederlandse staat (Van Raan) (minister Financiën)
75. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in
Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
89. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het
coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)

NIEUW
55.

Agendapunt:

Planning activiteiten monitoringscyclus Staatsdeelnemingen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 30 juni 2020
Planning activiteiten monitoringscyclus Staatsdeelnemingen - 2020Z12857
Ter bespreking.
Zie de beslispunten in de stafnotitie.

Voorstel:
Noot:

56.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake vertragingen in internationaal
betalingsverkeer

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 juni 2020
Reactie op verzoek commissie inzake vertragingen in internationaal
betalingsverkeer - 2020Z12696
Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

Voorstel:

57.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over opties invulling
kapitaalbehoefte TenneT (Kamerstuk 28165-325)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 juni 2020
Antwoorden op vragen commissie over opties invulling kapitaalbehoefte
TenneT (Kamerstuk 28165-325) - 2020Z12695
Ter bespreking.
Het lid Van der Linde (VVD) stelt voor de minister te verzoeken geen
onomkeerbare stappen te zetten op het gebied van de governance binnen
Tennet indien de Duitsland tot een kapitaalinvestering zou overgaan.

Voorstel:
Noot:

58.

Toegevoegde agendapunten

Agendapunt:

Verkenning opties ter voorkoming dat overwerk in de coronaperiode
leidt tot terugvordering van toeslagen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 30 juni
2020
Verkenning opties ter voorkoming dat overwerk in de coronaperiode leidt tot
terugvordering van toeslagen - 2020Z12668
Ter bespreking.
• Met deze brief wordt uitvoering gegeven aan een toezegging tijdens het
algemeen overleg Belastingedienst op 23 juni 2020.
• Daarbij wordt verwezen naar de op 25 juni 2020 ingediende motie-Asscher
c.s. over compensatie voor zorgmedewerkers voor het verlies van
toeslagen. Deze motie is bij de stemmingen op 30 juni 2020 aangehouden.
VWS

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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59.

Agendapunt:

Nederlandse reactie Europese consultaties en aanbieding non-paper
nummerportabiliteit

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 juni 2020
Nederlandse reactie Europese consultaties en aanbieding non-paper
nummerportabiliteit - 2020Z12779
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Financiële
dienstverlening en consumentenbelangen.
EU

Agendapunt:

Gegevensverstrekking IB-47 en burgerservicenummer (bsn)

Zaak:
Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 30 juni 2020
Gegevensverstrekking IB-47 en burgerservicenummer (bsn) - 2020Z12733
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Belastingdienst.

Agendapunt:

Eerste publicatie rond coronarekening

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 30 juni 2020
Eerste publicatie rond coronarekening - 2020Z12713
Desgewenst betrokken bij het debat over de Voorjaarsnota 2020.

Voorstel:

60.

61.

Voorstel:

62.

Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de staatssecretaris voor Financiën –
Toeslagen en Douane, over het ontbreken van de beloofde reactie op
het rapport Toeslagen terugbetalen in de kabinetsreactie op het
Interdepartementale beleidsonderzoek Toeslagen

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 30 juni 2020
Afschrift van de brief aan de staatssecretaris voor Financiën – Toeslagen en
Douane, over het ontbreken van de beloofde reactie op het rapport Toeslagen
terugbetalen in de kabinetsreactie op het Interdepartementale
beleidsonderzoek Toeslagen - 2020Z12740
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

63.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over deelname NFIA in het tax
committee van het AmCham (Kamerstuk 32637-376)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 1
juli 2020
Antwoorden op vragen commissie over deelname NFIA in het tax committee
van het AmCham (Kamerstuk 32637-376) - 2020Z12984
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

64.

Agendapunt:

De ontwikkeling van de lokale lasten in relatie tot de
koopkrachtontwikkeling

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 juli 2020
De ontwikkeling van de lokale lasten in relatie tot de koopkrachtontwikkeling 2020Z12953
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Miljoenennota 2021.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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65.

Agendapunt:

Evaluatierapport productontwikkelingsproces

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 juli 2020
Evaluatierapport productontwikkelingsproces - 2020Z13011
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Financiële
markten.

Voorstel:

66.

Agendapunt:

Resultaten onderzoek naar financiële besluitvorming

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 1 juli 2020
Resultaten onderzoek naar financiële besluitvorming - 2020Z12990
Ter informatie.
Het betreft het resultaat van het onderzoek van een masterstudent. Hij heeft
voor dit onderzoek zijn Kamerleden en fractiemedewerkers benaderd en van
hen informatie verkregen, die in de masterscriptie is verwerkt.

Voorstel:
Noot:

67.

Agendapunt:

Vierde incidentele suppletoire begroting (inzake steunmaatregelen
voor gemeenten)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 juli 2020
35485 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging
van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar
2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steunmaatregelen voor
gemeenten) - 2020Z13009
Betrekken bij de stemming over het wetsvoorstel.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Begroting - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 juni 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor
het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake
steunmaatregelen voor gemeenten) - 35485
Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Rondvraag

Geen agendapunten
Besloten

Geen agendapunten

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2019A04267
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