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Kennisagenda 2019 – vaste commissie voor Financiën 
Bijlage besluitenlijst procedurevergadering 20 februari 2019 
Documentnr. 2019D07856 
 
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 planning. 
 

Financiën 

 

Thema 

 

Activiteit Tijdpad  

1.  Wet registratie uiteindelijk 
belanghebbenden 

Organiseren rondetafelgesprek 

voorafgaand aan de inbreng op het 

wetsvoorstel. 

 

Maart 2019 

2.  Rentebeleid van ECB Factsheet over het rentebeleid van 
ECB voor ontvangst van de update 
van het kabinet hieromtrent. 
 
Doel is om meer kennis te verkrijgen 
over wat volgens wetenschappers de 
gevolgen zijn van het rentebeleid en 
de mogelijke gevolgen van afbouwen 
daarvan. Voor Nederland specifiek en 
voor de Europese financiële markt en 
de begrotingen van de lidstaten.  
 

Eind maart 
2019 (vóór 
bezoek ECB) 

3.  Box 3 op basis van werkelijk 
rendement 

Na ontvangst kabinetsreactie 
organiseren van een 
rondetafelgesprek met 
experts/praktijkdeskundigen. 
 
 

 

4.  Contourennota herziening Wft Technische briefing na ontvangst. 
 
 

 

5.  CO2-minimumprijs Na ontvangst wetvoorstel CO2-
minimumprijs bepalen of factsheets 
worden opgevraagd. 
 
Ontvangst voorstel voorzien in 
februari 2019 

 

 
 

Rijksuitgaven 

 

 Thema 

 

Activiteit Tijdpad  

6.  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) 
 
Verzoeken van advies- of 
planbureaus dan wel een extern 
onderzoeksbureau onderzoek te doen 
naar de houdbaarheid, met een 
specifieke vraagstelling.  
 

Juni 2019 
 
 
 
 
Najaar 2019 

7.  Evaluatiestelsel van de 
rijksoverheid 

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

Doorlopend 
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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. 
 

8.  V-100 Organiseren van een V-100 met 
MBO-studenten. 
 
De leden Leijten (SP) en Sneller 
(D66) organiseren deze dag. 
  

20 mei 2019 

9.  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. 
Verdere vervolgacties mogelijk. 
 

Doorlopend 

10.  Evaluatie Verantwoord Begroten Actief behandelen van het rapport 
van de Algemene Rekenkamer. 
Publicatie voorzien in tweede helft 
2019. 
 

Vanaf tweede 
helft 2019 

11.  Inventariserend onderzoek 
soorten ramingen 

Het CPB verzoeken een overzicht op 
te stellen van soorten ramingen. 
 

Mei 2019 

12.  Open data bij de controle van 
de overheid 

Organiseren van een accountability 
hack in samenwerking met de 
Algemene Rekenkamer en de Open 
State Foundation. 
 

Najaar 2019 

 
 

Europa 

 Thema Activiteit Tijdpad  
13.  EMU Interparlementaire conferentie over 

toekomst van de EMU. 
 

Mei 2019 

14.  Werkbezoek Frankfurt Werkbezoek aan Europese 
instellingen. 
 

25 maart 
2019 

15.  Appreciatie Commissievoorstel 
MFK 2021-2027 

Actieve behandeling. Vanaf mei 
2018 
doorlopend 

16.  Belastingheffing digitale 
economie 

Benoemen rapporteurs en 
organiseren rondetafelgesprek. 
 
De leden Sneller (D66) en Alkaya 
(SP) zijn tot rapporteur benoemd. Zij 
hebben op 5 februari hun verslag 
uitgebracht. 
 
Op 20 februari 2019 heeft een 
rondetafelgesprek plaatsgevonden. 
 
Verdere vervolgacties mogelijk. 
 

 

17.  Europese btw-onderwerpen De leden Lodders (VVD) en Omtzigt 
(CDA) zijn benoemd tot rapporteur. 
De commissie heeft in 2018 vier 
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factsheets ontvangen over Europese 
btw-onderwerpen die door 
wetenschappers en deskundigen uit 
de praktijk zijn opgesteld. 
 
Verdere vervolgacties mogelijk. 
 

 
 


