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Kennisagenda 2019 – vaste commissie voor Financiën 
Bijlage besluitenlijst procedurevergadering 4 juli 2019 

 

In aanvulling op de reguliere activiteiten van de commissie heeft de commissie een aantal thema’s 

geselecteerd waarop zij haar kennispositie verder wil versterken. Deze thema’s zijn onderverdeeld 

in de categorieën Financiën, Rijksuitgaven en Europa. Voor de categorie Rijksuitgaven heeft de 

commissie een meerjarig werkprogramma vastgesteld. Hierin zijn meerjarige ambities 

geformuleerd, die voor 2019 zijn vertaald in activiteiten. Deze activiteiten zijn tevens opgenomen 

in onderstaande jaarplanning. 

 

Hieronder is de planning van de kennisagenda voor de 2e helft van 2019 opgenomen. Enkele reeds 

uitgevoerde activiteiten in de 1e helft van 2019 zijn op de commissiepagina beschreven. 

 
Financiën 

 

Thema 

 

Activiteit Tijdpad  

1.  Box 3 op basis van werkelijk 
rendement 

Na ontvangst kabinetsreactie 
organiseren van een 
rondetafelgesprek met 
experts/praktijkdeskundigen. 
 
Kabinetsreactie is op 15 april 2019 
ontvangen.  
 
De commissie heeft in de 
procedurevergadering van 24 april 
2019 besloten om feitelijke vragen te 
stellen. 
 
Rondetafelgesprek en vervolgacties 
mogelijk na ontvangst onderzoek dat 
in de kabinetsreactie is 
aangekondigd. 

Aanvankelijk 
gepland voor 
september 
2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  CO2-minimumprijs Na ontvangst wetvoorstel CO2-
minimumprijs bepalen of factsheets 
worden opgevraagd. 
 
Wetsvoorstel is op 4 juni 2019 
ingediend.   
 
Factsheets ten behoeve van inbreng 
zijn 28 juni 2019 opgeleverd door: 
- Prof. dr. Reyer Gerlagh 

- Drs. ir. Ton van Dril 
- Dr.ir. Laurens de Vries 

Juni 2019 

3.  Belastingontwijking Factsheets bij wetenschappers over 
wetsvoorstel bronbelasting. 
Hoofdvraag: Hoe effectief is het 
kabinetsvoorstel? 
 
 
Stafnotitie over beschikbare 
informatie n.a.v. onderzoek EC bij 
ruling. 
  

September 2019 
 
 
 
 
Afhankelijk van 
moment 
informatie uit EC 
 

4.  Verduurzaming financiële sector Schema dan wel factsheet waarin 
alle convenanten, evaluaties van 
eerdere convenanten, initiatieven uit 
de sector &  aangekondigde wet- en 
regelgeving is weergeven.  
 

- Welke afspraken (IMVO 
convenanten) bestaan er al 
met de financiële sector? 
Hoe hebben die de laatste 
jaren gewerkt? Gaan ze ver 
genoeg? Effectiviteit? 

Najaar 2019 
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- Waar komt de Europese 

Commissie precies mee? 
Hoe staat dat ervoor?  

 
- Welke initiatieven zijn er al 

in de sector zelf? 
(Spitsbergen, PCAF) 

 
Rondetafelgesprek 

 

 
Rijksuitgaven 

 

 Thema 

 

Activiteit Tijdpad  

5.  De houdbaarheid van 
overheidsfinanciën op het 
vraagstuk van de zorguitgaven 
en de sociale zekerheid 

Organiseren van een kort seminar 
(1,5 uur) in de TK voor een breder 
publiek (alle leden, 
fractiemedewerkers, ambtenaren) 
 
 

Oktober 2019 
 
 

6.  Evaluatiestelsel van de 
rijksoverheid 

Actieve behandeling van de nadere 
uitwerking van de operatie Inzicht in 
kwaliteit, met name de 

halfjaarsrapportages.  
 
De leden Sneller (D66) en Snels (GL) 
zijn benoemd tot rapporteur. Zij 
brengen verslag uit of doen 
voorstellen wanneer nodig.  
 
Op 14 februari 2019 heeft een AO 
plaatsgevonden over een eerste 
rapportage. 
 
De rapporteurs zijn van start gegaan 
met een onderzoek naar de 
toepassing van artikel 3.1 van de 
CW. In het najaar is een 
ontbijtbijeenkomst hierover voorzien. 
 

Doorlopend 
 

7.  Verslaggevingsstelsel van de 
rijksoverheid 

De leden Sneller (D66) en Snels (GL) 
zijn benoemd tot rapporteurs.  Op 14 
december 2018 hebben zij verslag 
uitgebracht dat tevens openbaar is 
gemaakt.  
 
Het verslag van de rapporteurs is 
geagendeerd voor een AO op 14 
februari 2019. 
 
De ministers van Defensie en IenW 
hebben een brief verstuurd met 
toelichting op de keuze van 
pilotprojecten.  
De commissie heeft besloten deze 
brieven aan de betreffende 
commissies over te dragen onder de 
aanbeveling een technische briefing 
te organiseren. 
 
Verdere vervolgacties mogelijk. 

 

Doorlopend 

8.  Evaluatie Verantwoord Begroten Actief behandelen van het rapport 
van de Algemene Rekenkamer.  
 
Publicatie aanvankelijk voorzien in 
april 2019. Huidige planning: 3e 
kwartaal 2019. 

Vanaf 3e 
kwartaal 2019 
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9.  Inventariserend onderzoek 
soorten ramingen 

Het CPB verzoeken een overzicht op 
te stellen van soorten ramingen. 
 
Op 14 maart 2019 vond een besloten 
gesprek met enkele leden en 
ambtenaren van het CPB plaats. Dit 
heeft niet geleid tot een verzoek aan 
het CPB. 
 
In het Financieel Jaarverslag van het 
Rijk 2018 is invulling gegeven aan 
het focusonderwerp ramingen.  
Ook voor de verantwoording over 
2019 (mei 2020) is het onderwerp 
ramingen als focusonderwerp 
aangewezen. 
 

Najaar 2019: 
stafnotitie over 
ramingen en 
eventuele 
vervolgacties.  
 
 
 
 
Mei 2020- 
verantwoording 
over 2019. 
 

10.  Open data bij de controle van 
de overheid 

Organiseren van een accountability 
hack in samenwerking met de 
Algemene Rekenkamer, ministeries 
van BZK en Financien, CBS en de 
Open State Foundation. 
Zie www.accountabilityhack.nl  
 
Op voorspraak van de 
voorbereidingsgroep (Sneller (D66), 

Alkaya (SP), Slootweg (CDA), Van 
der Linde (VVD) heeft de commissie 
besluiten genomen over de 
organisatie van het evenement. De 
voorbereidingsgroep heeft twee 
challenges geselecteerd. 

17 juni 2019 
meet-up. 
 
 
 
 
 
4 oktober  2019 
accountability 

hack 

 

 
Europa 

 Thema Activiteit Tijdpad  
11.  EMU Interparlementaire conferentie over 

toekomst van de EMU. 
 

9 september 
2019 

 

 


