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Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 9 september 2020
13.45 - 14.55 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering Financiën
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45
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45
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Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 2 juli 2020
vaststellen

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Reactie op de Initiatiefnota van de leden Snels, Sneller, Bruins en
Slootweg: “van oliedom naar gezond verstand: verduurzaming van de
financiële sector” (Kamerstuk 35446)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 juli 2020
Reactie op de Initiatiefnota van de leden Snels, Sneller, Bruins en Slootweg:
“van oliedom naar gezond verstand: verduurzaming van de financiële sector”
(Kamerstuk 35446) - 35446-3
Reeds behandeld in het op 2 september 2020 gehouden notaoverleg
Verduurzaming van de financiële sector.
EZK

Agendapunt:

Toetreding van Bulgarije en Kroatië tot het ERM-II

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 juli 2020
Verslag bijeenkomst aangaande ERM-II toetreding van Bulgarije en Kroatië 21501-07-1712
Reeds behandeld in het op 9 september 2020, voorafgaand aan de
procedurevergadering gehouden algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad.
• Op 9 juli jl. hebben de ministers van Financiën van de eurozone en
Denemarken, de president van de Europese Centrale Bank (ECB) en de
gouverneur van de centrale bank van Denemarken besloten Bulgarije en
Kroatië tot het wisselkoersmechanisme ERM-II te laten toetreden.
EU

Voorstel:

4.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 juli 2020
Vertrouwelijke brief over het Europees Wisselkoersmechanisme ERM-II 21501-07-1709
Reeds behandeld in het op 9 september 2020, voorafgaand aan de
procedurevergadering gehouden algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad.
• De vertrouwelijkheid van deze brief van 7 juli jl. alsmede van een eerdere
brief van 26 juni jl. is met de toezending van de hierboven genoemde brief
van 10 juli jl. opgeheven.
EU

Agendapunt:

Voorstel Europese begroting 2021

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 juli 2020
Voorstel Europese begroting 2021 - 21501-03-145
Reeds behandeld in het op 9 september 2020, voorafgaand aan de
procedurevergadering gehouden algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad.
EU

Agendapunt:

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 juli 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 augustus 2020
Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 juli 2020 - 21501-07-1714
Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 9
september 2020
EU

Voorstel:
Noot:

5.

Voorstel:

6.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

7.

Agendapunt:

Aangepast voorstel Europese begroting 2021 en zevende aanvullende
begroting 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 31 augustus 2020
Aangepast voorstel Europese begroting 2021 en zevende aanvullende
begroting 2020 - 21501-03-146
Reeds behandeld in het op 9 september 2020, voorafgaand aan de
procedurevergadering gehouden algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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8.

Agendapunt:

EU-begroting 2020: achtste aanvullende begroting

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 september 2020
EU-begroting 2020: achtste aanvullende begroting - 2020Z15639
Reeds behandeld in het op 9 september 2020, voorafgaand aan de
procedurevergadering gehouden algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

9.

Agendapunt:

Uitvoeringsbesluiten in het kader van de Europese COVID-19
crisismaatregel SURE

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 september 2020
Uitvoeringsbesluiten in het kader van de Europese COVID-19 crisismaatregel
SURE - 2020Z15543
Reeds behandeld in het op 9 september 2020, voorafgaand aan de
procedurevergadering gehouden algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

10.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling actieplan voor billijke en eenvoudige
belastingheffing

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 28 augustus
2020
Fiche: Mededeling actieplan voor billijke en eenvoudige belastingheffing 2020Z15179
Reeds geagendeerd voor een schriftelijk overleg, waarvoor de inbrengtermijn
is vastgesteld op vrijdag 18 september 2020 (14.00 uur).
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

11.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 11 en 12
september 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 september 2020
Geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 11 en 12 september
2020 - 2020Z15649
Reeds behandeld in het op 9 september 2020, voorafgaand aan de
procedurevergadering gehouden algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

(Voortgang) wet- en regelgeving
12.

Agendapunt:

Herstelwet financiële markten 2020

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, W.B.
Hoekstra - 2 juli 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35440-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Voorstel:
Zaak:
Voorstel:

Nota van wijziging - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 juli 2020
Nota van wijziging - 35440-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Noot:
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Noot:

•

•

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

13.

De nota van wijziging bevat twee aanvullingen op het oorspronkelijke
wetsvoorstel. De eerste ziet op een meer specifieke definitie van
‘uiteindelijk belanghebbende’ in artikel 3:9a van de Wet op het financieel
toezicht (Wft). De tweede aanvulling zorgt ervoor dat de
kennisgevingsverplichting van artikel 3:29 Wft ook van toepassing wordt
op uiteindelijk belanghebbenden van wisselinstellingen in Nederland of met
een bijkantoor in Nederland.
Daarnaast is een verschrijving in het wetsvoorstel verbeterd en is een
tweetal onjuiste verwijzingen hersteld.

Nota van wijziging - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 augustus
2020
Tweede nota van wijziging - 35440-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
• Deze tweede nota van wijziging strekt ertoe om het wetsvoorstel
Herstelwet financiële markten 2020 op enkele technische punten te
verbeteren.
Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 april 2020
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018
en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies
bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële
markten (Herstelwet financiële markten 2020) - 35440
Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling als
hamerstuk.
• Dit wetsvoorstel voorziet in het herstel van gebreken en omissies die zijn
opgetreden bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein
van de financiële markten. Vanwege het technisch herstelkarakter van het
wetsvoorstel, beperkt het zich tot hetgeen noodzakelijk is voor een goede
en correcte implementatie. Dit betekent dat het alsnog toepassen van
lidstaatopties geen onderdeel uitmaakt van dit wetsvoorstel.
• Het voorstel van wet gaf de Afdeling advisering van de Raad van State
geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen (blanco
advies).
• Het meest in het oog springende onderdeel van het wetsvoorstel betreft
het invoeren van een verplichte reputatietoets voor uiteindelijk
belanghebbenden van trustkantoren, wisselkantoren, kantoren voor het
omwisselen van cheques, aanbieders van bewaarportemonnees en
aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en
fiduciaire valuta.

Agendapunt:

Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, B.A.W. Snels (GroenLinks) - 10 juli
2020
Voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de
dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de
invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele
eindafrekening dividendbelasting) - 35523
Ter informatie. Na ontvangst van het advies van de Afdeling advisering van de
Raad van State en de reactie daarop van de initiatiefnemer wordt de
inhoudelijke behandeling van het wetsvoorstel ter hand genomen.
• Ingevolge artikel 115, eerste lid, van het Reglement van Orde hoort de
Kamer de Afdeling advisering van de Raad van State voordat zij een door
leden aanhangig gemaakt voorstel van wet in behandeling neemt.

Voorstel:

Noot:
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14.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie
richtlijnen elektronische handel)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 14 juli 2020
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie
richtlijnen elektronische handel) - 35527
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 29 september 2020 om
14.00 uur.
• Het wetgevingsrapport ontvangt u uiterlijk op dinsdag 22 september 2020.

Voorstel:
Noot:
Zaak:

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

15.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 4 september
2020
Update btw e-commerce - 2020Z15647
Voor kennisgeving aannemen.

Deze brief gaat in op de uitgestelde datum van inwerkingtreding van de
btw-richtlijnen e-commerce.
EU

Agendapunt:

Zevende incidentele suppletoire begroting ministerie van Financiën
voor het jaar 2020 inzake de verlenging verlaagde tarieven Belastingen Invorderingsrente (BIR) en steunmaatregelen voor
medeoverheden

Zaak:

Begroting - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 augustus 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor
het jaar 2020 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake de verlenging
verlaagde tarieven Belasting- en Invorderingsrente (BIR) en steunmaatregelen
voor medeoverheden) - 35540
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 18
september 2020 om 12.00 uur.

Voorstel:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
16.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over opties invulling
kapitaalbehoefte TenneT

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 juni 2020
Antwoorden op vragen commissie over opties invulling kapitaalbehoefte
TenneT - 28165-329
Agenderen voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen op 24 november
2020.
• Aangehouden in de procedurevergadering van 2 juli 2020, op voorstel van
het lid Van der Linde (VVD).
• De minister is verzocht om geen onomkeerbare stappen te zetten ten
aanzien van de governance binnen TenneT tot na de procedurevergadering
van 9 september.

Voorstel:
Noot:

17.

Agendapunt:

Reactie op suggestie ACM regionale aanbestedingen NS

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 juli 2020
Reactie op suggestie ACM regionale aanbestedingen NS - 28165-330
Agenderen voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen op dinsdag 24
november 2020.
I&W

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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18.

Agendapunt:

Vertrouwelijke brief over de heffing van douanerechten

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 juli 2020
Vertrouwelijke brief over de heffing van douanerechten - 21501-03-143
Voor kennisgeving aannemen.
• De vertrouwelijke brief is ter inzage gelegd bij het Centraal
Informatiepunt.
EU

Agendapunt:

Flexibele arbeidsmarkt en overheidsfinanciën

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 juli 2020
Flexibele arbeidsmarkt en overheidsfinanciën - 35300-80
Desgewenst betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen.
SZW

Agendapunt:

Reactie op artikel in Het Financieele Dagblad over private equity

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 juli 2020
Reactie op artikel in Het Financieele Dagblad (FD) over private equity 2020Z13291
Voor kennisgeving aannemen.
• Met deze brief reageert de minister op het verzoek van de commissie om
een uiteenzetting te geven van de stand van zaken rond privateequityinvesteringen in Nederland en een reactie te geven op een artikel uit
het Financieel Dagblad over private equity.
• Dat verzoek van de commissie was gedaan op voorstel van het lid Nijboer
(PvdA).

Voorstel:
Noot:

19.

Voorstel:

20.

Voorstel:
Noot:

21.

Agendapunt:

FinTech-actieplan

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 juli 2020
FinTech-actieplan - 2020Z13489
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Financiële
markten.
• In de laatste procedurevergadering voor het reces heeft de commissie
besloten de eerder beoogde afzonderlijke algemeen overleggen over
Financiële markten en over Financiële dienstverlening en
consumentenbelangen samen te voegen. De voorlopige agenda voor dat
gecombineerde overleg vindt u hier.
• U wordt in overweging gegeven dit algemeen overleg (kort) voor het
herfstreces te laten inplannen, met een duur van 4 uur.
EZK

Agendapunt:

Advisering door de 16e Studiegroep Begrotingsruimte

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 juli 2020
Uitstel toezending advies 16e Studiegroep Begrotingsruimte - 35300-82
Overlaten aan individuele fracties.
• In de door de minister van Financiën toegestuurde brief van de 16e
Studiegroep Begrotingsruimte is vermeld dat deze studiegroep haar
complete advies in het najaar zal vaststellen. Vooruitlopend op dat advies,
bedoeld voor het door poltieke partijen opstellen van plannen voor de
komende kabinetsperiode, geeft de studiegroep in deze brief al een aantal
aanbevelingen.

Voorstel:
Noot:

22.

Voorstel:
Noot:
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23.

Agendapunt:

Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force juni 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 augustus 2020
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force juni 2020 2020Z14720
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg bestrijding
witwassen en terrorismefinanciering.

De volgende plenaire vergadering van de FATF is voorzien van 21 t/m 23
oktober 2020. Over de uitkomsten daarvan wordt de Kamer opnieuw
geïnformeerd.
J&V

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Fiscaliteit en Belastingdienst
24.

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 - 35302-82
Ter bespreking.
• Aangehouden in de vorige procedurevergadering op voorstel van het lid
Leijten (SP), teneinde te kunnen bespreken of sindsdien voortgang is
geboekt.
• In deze brief meldt de staatssecretaris ernaar te streven met Prinsjesdag
een wetsvoorstel in te dienen voor aanpassingen binnen het huidige stelsel
om spaarders en relatief kleine beleggers tegemoet te kunnen komen. Ook
meldt hij dat het deskundigenadvies van 9 maart 2020 over de box 3heffing voor de jaren 2013-2016 in de zomerperiode nader wordt
bestudeerd, zodat de kabinetsreactie daarop met Prinsjesdag naar de
Kamer kan worden gestuurd.

Voorstel:
Noot:

25.

Agendapunt:

Vertrouwelijke brief ter ondersteuning van het besloten deel van de
technische briefing over risicomodellen en selectieregels van de
Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 1 juli 2020
Vertrouwelijke brief ter ondersteuning van het besloten deel van de technische
briefing over risicomodellen en selectieregels van de Belastingdienst - 31066666
Voor kennisgeving aannemen.
• Met deze brief van 1 juli jl. is de Kamer geattendeerd op het feit dat een
vertrouwelijke brief van de staatssecretaris ter inzage is gelegd ten
behoeve van het besloten gedeelte van de op 2 juli jl. gehouden
technische briefing over risicomodellen en selectieregels bij de
Belastingdienst.

Voorstel:
Noot:

26.

Agendapunt:

Overleg met autobranche over budgettair neutrale omzetting naar
WLTP

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 2 juli 2020
Overleg met autobranche over budgettair neutrale omzetting naar WLTP 35302-83
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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27.

28.

Agendapunt:

Reactie op de motie Van Weyenberg/Middendorp en prijsvergelijking
elektronische publicaties

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 3 juli 2020
Reactie op de motie van de leden Van Weyenberg en Middendorp (Kamerstuk
35302-53) en prijsvergelijking elektronische publicaties - 35302-84
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Beleidsverklaring dierenwelzijn voor exportkredietverzekeringen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 3 juli 2020
Beleidsverklaring dierenwelzijn voor exportkredietverzekeringen 2020Z13517
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg
Exportkredietverzekering.
BuHa-OS, LNV

Voorstel:
Volgcommissie(s):

29.

Agendapunt:

Maatregelen op het gebied van de exportkredietverzekering (ekv) om
handelsstromen op gang te houden

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 9 juli 2020
Maatregelen op het gebied van de exportkredietverzekering (ekv) om
handelsstromen op gang te houden - 35420-93
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Exportkredietverzekering
BuHa-OS

Agendapunt:

Publicatie Country-by-Country gegevens van de OESO

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 8 juli 2020
Publicatie Country-by-Country gegevens van de OESO - 25087-258
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg
Belastingontwijking.

Voorstel:

30.

Voorstel:

31.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over evaluaties
eigenwoningregeling

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 8 juli 2020
Beantwoording vragen commissie over evaluaties eigenwoningregeling
(Kamerstuk 32847-583) - 2020Z13720
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over
Belastingen.
• Met deze brief beantwoordt de staatssecretaris van Financiën, mede
namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de op
23 januari 2020 ingezonden feitelijke vragen over de brief van 19
december 2019, waarmee de vorige staatssecretaris van Financiën twee
evaluatierapporten over de eigenwoningregeling aan de Kamer heeft
aangeboden.
• Uw commissie heeft reeds besloten genoemde brief van 19 december
2019 te behandelen in een te zijner tijd te houden algemeen overleg
Belastingen; de voorlopige agenda voor dat overleg vindt u hier.
• U wordt in overweging gegeven dit beoogde algemeen overleg te laten
inplannen (met een duur van 3 uur) na de afronding van de behandeling
van het Belastingplan 2021 (d.w.z. niet eerder dan na 12 november
2020).

Voorstel:
Noot:
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32.

33.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het gebruik van eHerkenning

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 10 juli 2020
Antwoorden op vragen commissie over o.a. antwoord op vraag van het lid
Bruins, gesteld tijdens het Algemeen Overleg Belastingdienst van 4 maart
2020, over het gebruik van eHerkenning - 31066-687
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Fraude Signalering Voorziening (FSV)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 10 juli 2020
Informatie over de Fraude Signalering Voorziening (FSV) en het gebruik van
FSV binnen de Belastingdienst - 31066-681
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over de
Belastingdienst.
• Deze brief bevat eerder toegezegde informatie over FSV, alsmede een
reactie op het verzoek van de commissie van 7 juli jl. om de Kamer
uiterlijk op 10 juli een brief te zenden naar aanleiding van berichtgeving
Trouw en RTL over CAF-zaken bij de Belastingdienst; bij dat verzoek is
onder meer gevraagd om opheldering te geven over het zogenoemde
project 1043.
• Het lid Leijten (SP) heeft op 7 juli jl. naar aanleiding van genoemde
berichtgeving schriftelijke vragen gesteld (De fraudejacht bij de
inkomstenbelasting; 2020Z13657). Deze vragen zijn nog niet beantwoord;
op 4 september heeft de staatssecretaris een uitstelbericht gezonden.
• Het lid Azarkan (DENK) heeft op 14 juli jl. (mede) naar aanleiding van de
berichtgeving op schriftelijke vragen gesteld (Tienduizenden burgers die
jaren last hadden van «fraudevermoedens» van de Belastingdienst;
2020Z13986). Op 22 juli jl. heeft de staatssecretaris laten weten dat deze
vragen niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken kunnen
worden beantwoord.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

34.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 10 juli 2020
Antwoorden op vragen commissie over voortgang in het onderzoek naar
Fraude Signalering Voorziening (FSV) (Kamerstuk 31066-650) - 31066-682
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over de
Belastingdienst.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 10 juli 2020
Beantwoording vragen commissie over berichtgeving van Follow The Money
over de toeslagenaffaire - 2020Z13854
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over de
Belastingdienst.
• Deze brief, waarin antwoorden worden gegeven op de door de commissie
naar aanleiding van berichtgeving door FTM gestelde vragen die specifiek
over FSV gingen, vormt een aanvulling op de op 28 april 2020 togezonden
antwoorden op de overige vragen naar aanleiding van deze berichtgeving;
zie Kamerstuk 31 066, nr. 628.
• De eerdere antwoorden op de vragen naar aanleiding van de berichtgeving
door FTM zijn behandeld in het op 27 mei 2020 gehouden plenaire debat
over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag.

Agendapunt:

Extern toezicht op de Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 10 juli 2020
Extern toezicht op de Belastingdienst - 31066-688
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over de
Belastingdienst.

Voorstel:
Noot:
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Noot:

•

•

35.

Agendapunt:

Aanpak versterking besturing Belastingdienst, Toeslagen en Douane

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 juli 2020
Aanpak versterking besturing Belastingdienst, Toeslagen en Douane - 31066690
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over de
Belastingdienst.

Voorstel:

36.

Agendapunt:

Afbouw tijdelijke versoepeling uitstel van betaling in verband met
covid-19

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 28 augustus
2020
Afbouw tijdelijke versoepeling uitstel van betaling in verband met covid-19 35420-103
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over het derde steunpakket voor
bedrijven en werknemers.
Betrekken bij de verdere behandeling van de Zevende incidentele suppletoire
begroting inzake de verlenging verlaagde tarieven Belasting- en
Invorderingsrente (BIR) en steunmaatregelen voor medeoverheden (35440).

Voorstel:
Voorstel:

37.

Agendapunt:

Onderzoek toepassing culturele btw-vrijstelling op denksporten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 31 augustus
2020
Onderzoek toepassing culturele btw-vrijstelling op denksporten - 35302-85
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

38.

De staatssecretarissen van Financiën melden in deze brief dat drie
onafhankelijke deskundigen bereid zijn gevonden te adviseren over de
keuzes die moeten worden gemaakt over vormgeving, bevoegdheden en
reikwijdte van extern toezicht op de Belastingdienst. Zij verwachten de
Kamer in het najaar verder te informeren over hoe op basis van het uit te
brengen advies het externe toezicht zal worden vormgegeven.
De staatssecretarissen memoreren in deze brief hun toezegging, gedaan
tijdens het AO Belastingdienst op 23 juni jl., om deze zomer een brede
brief te sturen met hun beeld over de Belastingdienst.

Agendapunt:

Afschrift van de antwoordbrief aan Nationale ombudsman m.b.t. de
verlaging van vervolgingskosten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 10 juli 2020
Afschrift van de antwoordbrief aan Nationale Ombudsman m.b.t. de verlaging
van vervolgingskosten - 31066-689
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Belastingdienst.

Voorstel:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Toeslagen en Douane
39.

Agendapunt:

Brieven over de voortgang van de hersteloperatie
Kinderopvangtoeslagen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 3 september 2020
Behandeling van voortgangsrapportages hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen - 2020Z15455
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Voorstel:

Betrekken bij de bespreking van de hieronder genoemde brieven van de
staatssecretaris van Financiën over de hersteloperatie Kinderopvangtoeslagen.

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 2 juli 2020
Tweede Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag - 31066-679
Reeds behandeld in het op 20 augustus 2020 gehouden algemeen overleg
Start hersteloperatie kinderopvangtoeslag; tot het houden van dat overleg
tijdens het zomerreces was besloten door middel van een e-mailprocedure.
• Deze tweede voortgangsrapportage is toegezonden op de laatste dag voor
het zomerreces. Daarmee is uitvoering gegeven aan de daartoe
strekkende toezegging tijdens het plenaire debat op 17 juni 2020 over de
Wet hardheidsregeling Awir. In dat debat is tevens toegezegd dat de
voortgangsrapportages tweemaandelijks zullen worden opgesteld.
• Tijdens het op 20 augustus gehouden algemeen overleg heeft de
staatssecretaris aangekondigd dat de volgende voortgangsrapportage in
de tweede helft van september aan de Kamer wordt gezonden.
Ter bespreking ligt de vraag voor of de commissie zich thans al wenst uit te
spreken over de wijze waarop zij de volgende voortgangsrapportages zal
behandelen.

Voorstel:

Noot:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 18
augustus 2020
Voortgang hersteloperatie toeslagen ter voorbereiding van AO 20 augustus
2020 - 31066-691
Reeds behandeld in het op 20 augustus 2020 gehouden algemeen overleg
Start hersteloperatie kinderopvangtoeslag.
Ter bespreking ligt de vraag voor of de commissie de in deze brief opgenomen
uitnodiging van de staatssecretaris tot het afleggen van een werkbezoek aan
de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) wil aanvaarden.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 18
augustus 2020
Beantwoording vragen commissie over het bericht 'Eerste 100 ouders
uitbetaald' - 31066-693
Reeds behandeld in het op 20 augustus 2020 gehouden algemeen overleg
Start hersteloperatie kinderopvangtoeslag.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 20
augustus 2020
Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens het Algemeen
Overleg van 20 augustus 2020, over de stukken van het Strategisch
Crisisteam van 17 augustus 2020 - 2020Z14893
Reeds behandeld in het op 20 augustus 2020 gehouden algemeen overleg
Start hersteloperatie kinderopvangtoeslag.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 2 juli 2020
Reactie op de motie van het lid Leijten over regie voor gedupeerde ouders via
een derdengeldenrekening (Kamerstuk 35468-30) - 35468-42
Reeds behandeld in het op 20 augustus 2020 gehouden algemeen overleg
Start hersteloperatie kinderopvangtoeslag.
• De staatssecretaris geeft in deze brief een reactie op de bij de behandeling
van de Wet hardheidsaanpassing Awir op 17 juni 2020 ingediende en
vervolgens aangehouden motie van het lid Leijten (SP) (35 468, nr. 30).
• De staatssecretaris kondigt aan de Kamer nog deze zomer te zullen
informeren over de uitkomst van het onderzoek naar de mogelijkheid om
compensatie voor een door de kinderopvangaffaire gedupeerde ouder
desgewenst op een derdengeldrekening te laten plaatsen.
J&V
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Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

40.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 10 juli
2020
Informatievoorziening van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)
aan de Commissie van wijzen - 31066-685
Reeds behandeld in het op 20 augustus 2020 gehouden algemeen overleg
Start hersteloperatie kinderopvangtoeslag.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 3
september 2020
Afschrift Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken en
Verzamelbesluit Toeslagen - 31066-696
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Reactie op de brief van de Nationale ombudsman over maatregelen
gedupeerden kinderopvangtoeslag

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 10 juli
2020
Afschrift van de reactie op de brief van de Nationale ombudsman over
maatregelen gedupeerden kinderopvangtoeslag - 31066-680
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

41.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 19
augustus 2020
Oordeel over de motie van het lid Leijten over regie voor gedupeerde ouders
via een derdengeldenrekening - 35468-43
Reeds behandeld in het op 20 augustus 2020 gehouden algemeen overleg
Start hersteloperatie kinderopvangtoeslag.
• Met deze brief informeert de staatssecretaris de Kamer over het in de
bovengenoemde brief van 2 juli 2020 aangekondigde onderzoek.
• De staatssecretaris schrijft dat zij op grond van onderzoek naar de
mogelijkheden om compensatie op een derdengeldrekening te laten
plaatsen de motie-Leijten ontraadt.

Agendapunt:

Reactie op rapport Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking
van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 17 juli
2020
Reactie op rapport Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van de
nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag - 31066-683
Ter bespreking.
• Op 17 juli 2020 heeft de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens
(AP) het onderzoeksrapport aan de staatssecretaris overhandigd. Met het
nog diezelfde dag toezenden van deze reactie komt de staatssecretaris
tegemoet aan het verzoek van de Kamer, neergelegd in de motie Van
Weyenberg c.s. van 4 juli 2019, om bij het verschijnen van het onderzoek
de Kamer zo snel mogelijk te informeren over de wijze waarop het kabinet
de lessen daaruit implementeert.
• Naar aanleiding van het verschijnen van het rapport van de AP heeft het
lid Omtzigt op 24 juli 2020 schriftelijke vragen gesteld; de antwoorden op
deze vragen zijn op 18 augustus 2020 toegezonden.
• Ter bespreking is onder meer de vraag of u de (voorzitter van de) AP
wenst uit te nodigen voor een gesprek over het rapport. De commissie
heeft in de procedurevergadering van 23 april jl. (in de aanloop naar het
plenaire debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag, dat
vervolgens op 27 mei heeft plaatsgevonden) het voornemen van een
(fysiek) gesprek met de AP uitgesproken.

Voorstel:
Noot:
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42.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over kabinetsinzet Toeslagen (IBO
Toeslagen Deelonderzoek 2)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 31
augustus 2020
Antwoorden op vragen commissie over kabinetsinzet Toeslagen (IBO
Toeslagen Deelonderzoek 2) - 31066-694
Desgewenst betrekken bij het op 8 oktober 2020 te houden rondetafelgesprek
Alternatieven voor het toeslagenstelsel.

Voorstel:

43.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over
uitvoeringsproblemen bij het toekennen van de kinderopvangtoeslag.

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 4
september 2020
Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over uitvoeringsproblemen
bij het toekennen van de kinderopvangtoeslag. - 2020Z15641
Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

Voorstel:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
44.

Agendapunt:

Voortgang plan van aanpak witwassen

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 3 juli
2020
Voortgang plan van aanpak witwassen - 31477-51
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg bestrijding
witwassen en terrorismefinanciering.
J&V

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Rijksuitgaven
45.

Agendapunt:

Behandeling van de Miljoenennota 2021 c.a. en de begroting van het
ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX)

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 7 augustus 2020
Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de
ontwerpbegrotingen 2021 in de commissies - 2020Z14472
Begrotingsbehandeling volgens het gebruikelijke model: (1)
Schriftelijkevragenronde (feitelijke vragen) over de stukken (Miljoenennota
2020 c.a., Macro Economische Verkenningen, begroting Financiën en Nationale
Schuld), waarvoor inbreng te leveren maandag 21 september 2020 om 14.00
uur en antwoorden te ontvangen vrijdag 25 september 2020. (2)
Gezamenlijke plenaire behandeling van de genoemde stukken tijdens de
Algemene Financiële Beschouwingen in de week van 29 september - 1 oktober
2020.(3) Inzet van rapporteurs op de ontwerpbegroting Financiën en Nationale
Schuld (IX), met het oog op schriftelijke afhandeling. Geen inzet van de
instrumenten begrotingsonderzoek, begrotingsoverleg, wetgevingsoverleg,
e.d.

Voorstel:

Noot:
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Noot:

Volgcommissie(s):

46.

De commissie Financiën zet doorgaans geen andere instrumenten in voor
de behandeling van de begroting van het ministerie van Financiën en de
Nationale Schuld (IX), omdat hiervoor onvoldoende tijd beschikbaar is
voor de plenaire behandeling. Mocht de commissie een meer uitgebreide
begrotingsbehandeling wensen, dan wordt erop gewezen dat het
reglementair mogelijk is een wetgevingsoverleg te voeren ná de plenaire
behandeling, waarvoor eventueel ook rapporteurs kunnen worden
aangewezen.
• De commissiestaf en de Dienst Analyse en Onderzoek (DAO) stellen zoals
te doen gebruikelijk een stafnotitie op over de Miljoenennota c.a. De
stafnotitie wordt u uiterlijk vrijdag 18 september toegestuurd.
• In 2018 benoemde de commissie bij voorbaat rapporteurs op de
ontwerpbegroting Financiën en Nationale Schuld (IX); in 2019 deed de
commissie dat alsnog na ontvangst van een stafnotitie. In beide gevallen
zijn de bevindingen van rapporteurs naderhand schriftelijk aan de minister
voorgelegd. Indien u nu geen rapporteurs benoemt, ontvangt u een
stafnotitie uiterlijk op vrijdag 25 september.
BuHa-OS, BiZa, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Agendapunt:

Voorstel onderzoek Algemene Rekenkamer naar
uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen n.a.v. motie-Snels/Leijten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 27 augustus 2020
Voorstel onderzoek Algemene Rekenkamer naar uitvoeringsorganisatie Herstel
Toeslagen n.a.v. motie-Snels/Leijten - 2020Z15136
Zie beslispunten in de stafnotitie.
Beslispunten in de stafnotitie:
1. Gaat u akkoord met de voorgestelde invulling van het verzoekonderzoek?
2. Gaat u akkoord met de positieve advisering conform artikel 16a, tweede
lid, RvO?

Voorstel:
Noot:

47.

•

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 voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 31 augustus
2020
Aankondiging beleidsdoorlichting slachtofferbeleid - 33199-37
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: JV
• Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 9 september 2020
• Voorstel: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en de
commissiestaf verzoeken om tijdig voorafgaand aan die vergadering aan de
commissie een notitie toe te sturen over het plan van aanpak van de
beleidsdoorlichting.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 24 augustus 2020
Uitstel oplevering beleidsdoorlichting Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking artikel 1 - 34124-19
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: BuHa-OS
• Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 3 september 2020
• Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 31 augustus 2020
Reactie op verzoek commissie over de opzet van de beleidsdoorlichting
Integraal waterbeleid - 32861-61
Ter informatie.
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Noot:

• Voortouwcommissie: IW
• Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 9 september 2020
• Voorstel: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water op 11 november
2020.

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 3 juli 2020
Beleidsdoorlichting artikel 11 Studiefinanciering - 31511-39
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: OCW
• Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 3 september 2020
• Voorstel: Ter bespreking (indiening feitelijke vragen?).

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

48.

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 6 juli 2020
Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie over
Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk (Kamerstuk 295441006) - 2020Z13622
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: SZW
• Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 8 september 2020
• Voorstel: Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 9
september 2020.
OCW

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 - 30 juli 2020
Aanbieding analyse "Wetgeven in de Europese Unie: de balans na bijna 20
jaar betere regelgeving" van ERK - 2020Z14433
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: EU
• Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 10 september 2020
• Voorstel: Reactie aan bewindspersoon vragen op het ERK-rapport
"Wetgeven in de Europese Unie: de balans na bijna 20 jaar betere
regelgeving" met daarbij het verzoek om in te gaan op de vier belangrijke
uitdagingen vastgesteld voor de Commissie, de medewetgevers van de EU en
de lidstaten met betrekking tot de verwezenlijking van de doelstellingen van
betere regelgeving in de toekomst, te ontvangen voor 20 oktober 2020 in
verband met de ICM inzake betere regelgeving op 27 oktober 2020.
BiZa, J&V

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 23 juli 2020
Aanbieding speciaal verslag "Handelsbeschermingsinstrumenten: het systeem
ter bescherming van EU-ondernemingen tegen invoer met dumping of
subsidiëring functioneert goed" van ERK - 2020Z14318
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: EZK
• Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 8 september 2020
• Voorstel: Desgewenst betrekken bij het schriftelijk overleg op 9 oktober
2020 ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (informeel)
op 22 en 23 oktober 2020.
Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 22 juli 2020
Aanbieding advies ERK over fonds voor een rechtvaardige transitie 2020Z14317
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: EZK
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• Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 8 september 2020
• Voorstel: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Klimaat en
energie op 24 september 2020.
Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

49.

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 14 juli 2020
Aanbieding advies ERK over herstelfinanciering i.h.k.v. REACT-EU 2020Z14175
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: EU
• Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 10 september 2020
• Voorstel: Reactie aan bewindspersoon vragen op het advies van de
Europese Rekenkamer over herstelfinanciering i.h.k.v. REACT-EU.
Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 9 juli 2020
Aanbieding speciaal verslag 'Protection of wild pollinators in the EU:
Commission initiatives have not borne fruit' van ERK - 2020Z14072
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: LNV
• Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 10 september 2020
• Voorstel: Betrekken bij het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Natuur.
Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 2 juli 2020
Aanbieding analyse 'Het traceren van klimaatuitgaven in de EU-begroting' van
ERK - 2020Z13484
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: EZK
• Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 8 september 2020
• Voorstel: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Klimaat en
energie op 24 september 2020.
I&W

Agendapunt:

Voorstel vervolggesprek integratie Monitor Brede Welvaart in
begrotings- en beleidscyclus

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 4 september 2020
Voorstel vervolggesprek integratie Monitor Brede Welvaart in begrotings- en
beleidscyclus - 2020Z15667
Op korte termijn een besloten (vervolg)gesprek inplannen met prof. dr. JanPieter Smits en daarvoor ook de leden van de commissies OCW en EZK
uitnodigen.

Voorstel:

Europa
50.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van commissie
Financiën periode juni t/m augustus 2020

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 6 juli 2020
Lijst met EU-voorstellen commissie Financiën d.d. 4 september 2020 2020Z13564
Behandelvoorstellen volgen (opgenomen in de lijst).
• Gelet op het hoge aantal nieuwe voorstellen (ruim 40) zijn deze niet
afzondelijk in deze agenda vermeld.
• Bij het bespreken van de voorstellen in de procedurevergadering wordt u
verzocht de onderwerpaanduiding en het COM-nummer te noemen.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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51.

52.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Mededeling
identiteit beheerder Gemeenschappelijk voorzieningsfonds

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 juli 2020
Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Mededeling identiteit
beheerder Gemeenschappelijk voorzieningsfonds - 22112-2892
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Besluitvorming bij EU-belastingzaken

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 2 juli 2020
Reactie op de inbreng van een verslag van een schriftelijk overleg over het
fiche: Mededeling voor meer efficiënte en democratische besluitvorming bij
EU-belastingzaken - 22112-2893
Voor kennisgeving aannemen.
• De staatssecretaris van Financiën informeert de Kamer met deze brief over
de stand van zaken bij het onderwerp van besluitvorming bij EUbelastingzaken. Daarbij verwijst hij naar op 21 maart 2019 aan zijn
ambtsvoorganger voorgelegde vragen, welke deels zijn beantwoord in het
BNC-Fiche van 24 mei 2019 over de Mededeling Naar een efficiëntere en
meer democratische besluitvorming voor het energie- en klimaatbeleid.
• De staatssecretaris memoreert daarnaast het BNC-fiche van 31 januari
2020 over de Mededeling Green Deal en de aangenomen (gewijzigde)
motie van de leden Leijten en Lodders over niet afwijken van de
aangenomen motie over besluitvorming op belastingheffing bij
unanimiteit.
• Naast de genoemde Mededelingen heeft de Europese Commissie nog geen
concrete stappen genomen, zo schrijft de staatssecretaris.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

53.

Agendapunt:

Reactie op het eindrapport van het High level forum over de
verdieping van de kapitaalmarktunie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 juli 2020
Reactie op call for feedback Kapitaalmarktunie High level forum rapport 22112-2901
Voor kennisgeving aannemen.
• De minister biedt met deze brief de Kamer zijn reactie aan op de
consultatie die de Europese Commissie is gestart ter verkrijging van
feedback op het eindrapport van het High level forum.
• Dat rapport, en dus ook de reactie van de minister daarop, dient als input
voor het door de Europese Commissie in het laatste kwartaal van 2020 te
presenteren nieuwe actieplan voor verdieping van de Europese
kapitaalmarkten.
EU

Agendapunt:

Reactie op EU consultatie hernieuwde duurzame financieringsstrategie

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 juli 2020
Reactie op EU consultatie hernieuwde duurzame financieringsstrategie 22112-2900
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:
Noot:

54.

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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55.

Agendapunt:

Behandeling prioritair voorstel belastingpakket

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 25 augustus 2020
Behandeling prioritair voorstel belastingpakket - 2020Z15036
Ter bespreking (zie beslispunten in de stafnotitie).

Beslispunten in de stafnotitie: u wordt geadviseerd de fiches over dit
pakket af te wachten en te agenderen voor overleg. U kunt er ook voor
kiezen een parlementair instrument (behandelvoorbehoud,
subsidiariteitstoets) in te zetten.

Voorstel:
Noot:

56.

Agendapunt:

Aanbieding speciaal verslag "Het Europees Semester - Landspecifieke
aanbevelingen hebben betrekking op belangrijke kwesties, maar
moeten beter worden uitgevoerd" van ERK

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 3 september
2020
Aanbieding speciaal verslag "Het Europees Semester - Landspecifieke
aanbevelingen hebben betrekking op belangrijke kwesties, maar moeten beter
worden uitgevoerd" van ERK - 2020Z15514
Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op
woensdag 30 september 2020.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

57.

Agendapunt:

Uitnodiging voor de interparlementaire conferentie over stabiliteit,
economische coördinatie en bestuur in de Europese Unie (Artikel 13conferentie) op 11-13 oktober 2020 in Berlijn

Zaak:

Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 24 augustus 2020
Uitnodiging Europees Parlement, namens Deutscher Bundestag, voor
interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en
bestuur in de Europese Unie (Artikel 13-conferentie) d.d. 11-13 oktober 2020
- 2020Z15161
Ter bespreking is de vraag of de commissie, voor zover de omstandigheden
het op dat moment toelaten, een delegatie wenst af te vaardigen naar de van
11 tot 13 oktober 2020 in Berlijn te houden conferentie.
• Uit de brief van de Voorzitter van 26 augustus jl. over de werkwijze van de
Kamer vanaf 1 september blijkt dat buitenlandse werkbezoeken aan
landen/gebieden met kleurcode oranje of rood (in het kader van covid-19)
niet zijn toegestaan.
• Duitsland heeft op dit moment de kleurcode geel.
• Werkbezoeken aan Berlijn dienen gelet op de reisafstand in beginsel per
trein te worden afgelegd.
• De Bundestag verzoekt in de uitnodiging de omvang van een delegatie zo
beperkt mogelijk te laten zijn.
EU

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

Overig
58.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Alkaya (SP) en Aukje de Vries (VVD) voor
invulling van het rapporteurschap digitaal centralebankgeld

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 3 september 2020
Stafnotitie - Invulling rapporteurschap digitaal centralebankgeld - 2020Z15567
Instemmen met het in de stafnotitie namens de rapporteurs vastgelegde
voorstel voor de invulling van het rapporteurschap Digitaal Centralebankgeld

Voorstel:
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Noot:

•

•

59.

Op 2 juli 2020 heeft de commissie ingestemd met een rapporteurschap
van de leden Alkaya en Aukje de Vries om het experiment met digitaal
centralebankgeld bij onder meer DNB en ECB, en daarmee verband
houdende ontwikkelingen, te volgen.
De nu voorliggende notitie beschrijft de voorgenomen activiteiten van de
beide rapporteurs en de daarbij aan te houden planning.

Volgcommissie(s):

EU

Agendapunt:

Stafnotitie - Invulling van het rondetafelgesprek “Alternatieven voor
het toeslagenstelsel”

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 4 september 2020
Stafnotitie - Invulling van het rondetafelgesprek “Alternatieven voor het
toeslagenstelsel” - 2020Z15629
Instemmen met de in de stafnotitie voorgestelde vraagstelling en uit te
nodigen personen en organisaties.
• Het voorstel is voorbereid door de voorbereidingsgroep bestaande uit de
leden Van Weyenberg (D66), Leijten (SP), Bruins (CU) en Van Otterloo
(50PLUS).
• Indien u over de namen van de uit te nodigen experts wilt spreken, dient
dat in het besloten deel van de vergadering te geschieden.

Voorstel:
Noot:

Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën
60.

Agendapunt:
Noot:

61.

Reeds geplande wetgevingsoverleggen, notaoverleggen en algemene
overleggen
Voorstel: ter informatie.
wo 09-09-2020 10.15-13.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
di 22-09-2020 17.00-20.00 Algemeen overleg Douane (inclusief Brexit)
ma 28-09-2020 14.00-17.00 Algemeen overleg Accountancy
wo 30-09-2020 10.15-13.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
ma 26-10-2020 11.00-19.00 1e Wetgevingsoverleg Belastingplan 2021
do 29-10-2020 10.15-13.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
ma 02-11-2020 11.00-23.00 2e Wetgevingsoverleg Belastingplan 2021
wo 18-11-2020 13.30-17.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van
Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
di 24-11-2020 17.00-20.00 Algemeen overleg Staatsdeelnemingen
do 26-11-2020 10.15-13.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

Agendapunt:

Nog niet geplande algemene overleggen, waartoe reeds is besloten

Voorstel:

ter bespreking.
De voortzetting na het zomerreces van de coronamaatregelen betekent dat de
zaalcapaciteit voor het organiseren van commissieactiviteiten in de komende
maanden nog beperkt blijft. Bovendien heeft de Kamer de wens dat
commissies terughoudend zijn bij het organiseren van (fysieke) activiteiten.
Bij het plannen van deze activiteiten is het daarom wenselijk dat de staf
verneemt in welke volgorde de commissie de activiteiten waartoe zij eerder
heeft besloten gepland zou willen zien.

Noot:

Advies: Gelet op de omvang van de agenda's van de desbetreffende
overleggen en aard/inhoud van de daarin opgenomen brieven wordt
geadviseerd de AO's in de onderstaande volgorde te laten inplannen:
1. AO Financiële markten/Financiële dienstverlening en
consumentenbelangen: zo mogelijk nog voor het herfstreces; 4 uur.
2. AO Autobelastingen: zo mogelijk nog voor het herfstreces; 3 uur.
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3. AO Belastingontwijking: na het herfstreces; 3 uur.
4. AO Exportkredietverzekeringen: na het herfstreces; 2 uur.
5. AO Belastingen: november/december; 3 uur.
6. AO Belastingdienst: december; het vorige AO was op 23 juni jl.; 4 uur.
7. AO Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering: december; 3 uur.
8. AO Revolverende fondsen: (indien daaraan nog behoefte bestaat) niet
eerder dan in december; 2 uur.
9. AO Europese btw: vooralsnog niet inplannen wegen gebrek aan voldoende
agendapunten.

62.

Agendapunt:

Overige commissieactiviteiten

Voorstel:

ter bespreking.
Reeds geplande activiteiten:
ma 21-09-2020 14.00-17.30 Rondetafelgesprek Toekomst accountancy
wo 23-09-2020 10.00-11.00 Besloten technische briefing Raad van State
over Septemberrapportage begrotingstoezicht 2020 (nieuw)
wo 23-09-2020 15.00-17.00 Besloten technische briefing Belastingplan 2021
do 08-10-2020 15.00-17.45 Rondetafelgesprek Alternatieven voor het
toeslagenstelsel
wo 14-10-2020 18.30-21.00 Rondetafelgesprek Bouwstenen voor een beter
belastingstelsel
do 15-10-2020 10.30-11.30 Openbaar (digitaal) gesprek met auteurs van
twee wetenschappelijke papers over de staatsbalans
do 15-10-2020 11.30-13.00 Besloten (digitale) technische briefing pilots
baten-lastenstelsel
do 05-11-2020 16.30-18.00 Periodiek overleg met de Algemene
Rekenkamer

Noot:

Nog niet geplande activiteiten, waartoe de commisse eerder heeft
besloten:
Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni
Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde
Technische briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid.
Technische briefing Aandelenstructuur AF-KLM
(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)
Petitieaanbiedingen
wo 09-09-2020 15.00-15.15 petitie 'Eerlijke vleesprijs' (via videoverbinding)
ma 21-00-2020 13.30-13.45 ESB-dossier: 'Accountants doorgelicht' (via
videoverbinding)

63.

Agendapunt:

Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Voorstel:

ter informatie.
21-11-2019 - Verzoek inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot
artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
• 30-04-2020 - Verzoek om uitvoering toezegging over de ministeriële
commissie Aanpak Fraude (2020Z07760)
• 22-05-2020 - Verzoek inzake stand van zaken exportkredietverzekeringen
(2020Z09236)
• 03-06-2020 - Verzoek om een kabinetsreactie op berichtgeving over
beveiliging op Schiphol (2020Z10052)

Noot:
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•
•
•

64.

03-06-2020 - Verzoek om toezending van de conceptreactie op het
actieplan tegen witwassen en terrorismefinanciering (2020Z10239) ->
reeds beantwoord; zie agendapunt 44 [toevoeging bij herziene agenda]
07-07-2020 - Verzoek om reactie op NOB-opinie inzake box 3
(2020Z13686)
18-08-2020 - Verzoek om brief naar aanleiding van de situatie bij de
Volksbank (2020Z14807)

Agendapunt:

Plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 4
september 2020)

Voorstel:

ter informatie.
[NB: overzicht is toegevoegd bij de herziene agenda]

Noot:

a) Wetgeving
22, 23 en 24 september (week 39)
- 35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)
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:
N.v.t.
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)
37. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister
Financiën, minister SZW)
55. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een
beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister, staatssecretaris Financiën)
61. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het
terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
71. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister
Financiën)
74. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding
betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris
Financiën)
80. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering
kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
91. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten)
(minister, staatssecretaris Financiën)
98. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek
heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben
aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
104. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van
de zorg (Wilders) (minister Financiën)
105. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen'
(Van Weyenberg) (minister Financiën)
129. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten)
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(staatssecretaris Financiën)
134. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten)
(staatssecretarissen Financiën)
136. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de
hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (minister
Financiën)
137. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de
aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)
d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
28. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische
auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister MW)
33. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het
Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
59. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de
Nederlandse staat (Van Raan) (minister Financiën)
64. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in
Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
77. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het
coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)

*
65.

Agendapunt:

Nationaal Groeifonds

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 september 2020
Nationaal Groeifonds - 35300-83
Betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen in de week van 29
september - 1 oktober 2020.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op maandag
21 september 2020 te 14.00 uur en antwoorden te ontvangen uiterlijk vrijdag
25 september 2020 (gelijk aan de termijnen voor de Miljoenennota).
EZK

Voorstel:
Voorstel:

Volgcommissie(s):
Zaak:
Voorstel:
Volgcommissie(s):

66.

Toegevoegde agendapunten

Agendapunt:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 september 2020
Instellingsbesluit commissie Nationaal Groeifonds - 35300-84
Betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen in de week van 29
september - 1 oktober 2020.
EZK

Rapportage onderzoek signalen kinderopvangtoeslag
Naar verwachting besluit de commissie SZW in haar procedurevergadering van
8 september 2020 (aanvang 16.30 uur) het voortouw bij de behandeling van
deze brief over te dragen aan de commissie Financiën.
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 31 augustus 2020
Rapportage onderzoek signalen kinderopvangtoeslag - 31066-695
Betrekken bij de behandeling van het in deze brief aangekondigde (bij het
Belastingplan 2021 te ontvangen) wetsvoorstel voor de ver-be-te-ring van de
uit-voer-baar-heid van toe-sla-gen, waarmee de mogelijkheid van het
proportioneel terugvorderen van de kinderopvangtoeslag wordt gecodificeerd.
De Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK)
verzoeken het eindrapport Onderzoek Signalen Kinderopvangtoeslag SZW bij
haar werkzaamheden te betrekken.
SZW
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67.

Agendapunt:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

68.

Agendapunt:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

69.

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 1 juli 2020
Overleg met Luxemburg inzake rijnvarenden - 26834-50
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Belastingdienst.
Het onderwerp van de rijnvarenden is aan de orde geweest in het algemeen
overleg Belastingdienst, dat de commissie met de staatssecretais van
Financiën op 23 juni jl. heeft gevoerd.

Toezeggingen van de minister van SZW rondom de fiscale en
socialezekerheidspositie van grensarbeiders
Naar verwachting besluit de commissie SZW in haar procedurevergadering van
8 september 2020 (aanvang 16.30 uur) het voortouw bij de behandeling van
deze brief over te dragen aan de commissie Financiën.
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 1 juli 2020
Toezeggingen van de Minister van SZW rondom de fiscale en
socialezekerheidspositie van grensarbeiders - 26834-49
Voor kennisgeving aannemen.

Tijdens het met de commissie Financiën op 5 maart jl. gehouden AO
Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders heeft de
minister van SZW toegezegd de Kamer te zullen informeren over
knelpunten die binnenkomen bij GrensInfoPunten, Duits ouderschapsverlof
in relatie tot een Nederlandse werkloosheidsuitkering en dubbele heffing
voor de zorg. Met deze brief geeft de minister uitvoering aan die
toezegging.

Agendapunt:

Implementatiewet kapitaalvereisten 2020

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 september 2020
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met implementatie
van Richtlijn 2019/878/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20
mei 2019 tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot
vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings,
beloning, toezichtsmaatregelen en -bevoegdheden en
kapitaalconserveringsmaatregelen (PbEU 2019, L 150) en ter uitvoering van
Verordening (EU) 2019/876 van het Europees Parlement en de Raad van 20
mei 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de
hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen
vermogen en in aanmerking komende passiva, tegenpartijkredietrisico,
marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan
instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en
openbaarmakingsvereisten, en van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU
2019, L 150) (Implementatiewet kapitaalvereisten 2020) - 35559
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op vrijdag 2 oktober 2020 om
12.00 uur.
Het wetgevingsrapport wordt een week van tevoren toegezonden.

Voorstel:
Noot:

70.

Overleg met Luxemburg inzake rijnvarenden
Naar verwachting besluit de commissie SZW in haar procedurevergadering van
8 september 2020 (aanvang 16.30 uur) het voortouw bij de behandeling van
deze brief over te dragen aan de commissie Financiën.

Agendapunt:

Brief van de vaste commissie voor Financiën over structurele
verbetering van de onderbouwing van beleidsvoorstellen conform
artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016
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Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 8 september 2020
Brief van de vaste commissie voor Financiën over structurele verbetering van
de onderbouwing van beleidsvoorstellen conform artikel 3.1 van de
Comptabiliteitswet 2016 - 31865-176
Ter informatie.
• De commissie Financiën besloot op 18 juni jl. tot het presenteren van de
resultaten van dit ontwikkeltraject, op initiatief van de rapporteurs Inzicht
in Kwaliteit, de leden Sneller (D66) en Snels (GroenLinks). Op 8
september jl. heeft VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg de resultaten
aangeboden aan Kamervoorzitter Arib in de Troelstrazaal.
• De rapporteurs bereiden een brief voor om de resultaten met de vaste en
algemene Kamercommissies te delen en hen uit te nodigen ervaringen op
te doen met de voorgestelde 3.1CW-toets.

Voorstel:
Noot:

*
71.

Rondvraag

Agendapunt:

Verzoek van het lid Leijten (SP) om staatssecretaris Vijlbrief te
verzoeken de uitkomsten van het overleg met de groep SBF’ers naar
aanleiding van de motie van het lid Omtzigt aan de Kamer te sturen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 8
september 2020
Verzoek van het lid Leijten (SP) om de staatssecretaris Vijlbrief te verzoeken
de uitkomsten de uitkomsten van het overleg met de groep SBF’ers naar
aanleiding van de motie van het lid Omtzigt aan de Kamer te sturen. 2020Z15804
De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst verzoeken om
de Kamer te informeren over de uitkomsten van het overleg dat is gevoerd
met de groep SBF’ers naar aanleiding van de motie van het lid Omtzigt.
Motie-Omtzigt, Kamerstuk 31066, nr, 668

Voorstel:

Noot:

Besloten
72.

Agendapunt:

Ontwerpvoordracht lid college Algemene Rekenkamer

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 4 september 2020
Ontwerpvoordracht lid college Algemene Rekenkamer - 2020Z15636
Zie beslispunt in de stafnotitie.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Griffier:
Activiteitnummer:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 14 juli 2020
Aanbevelingslijst voor een collegelid van de Algemene Rekenkamer - 3415312
Betrokken bij de ontwerpvoordracht.

A.H.M. Weeber
2020A03191
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