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35 466 Wijziging van de begrotingsstaat van het 
Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 
(Derde incidentele suppletoire begroting inzake 
noodpakket banen en economie 2.0 en 
COVID-19 crisismaatregel SURE) 

B  VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN1 

Vastgesteld 3 juli 2020 

Het wetsvoorstel heeft de commissie aanleiding gegeven tot het maken 
van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen. 

Inleiding 

De leden van de fractie van de PvdA hebben met belangstelling kennisge-
nomen van het voorliggende wetsvoorstel. Graag maken zij van de 
gelegenheid gebruik de regering hierover enkele vragen te stellen. 

Vragen en opmerkingen van de leden van de PvdA-fractie 

Om ondernemers tegemoet te komen, heeft het kabinet besloten om 
betaalverzuimboetes tijdelijk op te schorten. Dat geeft bij de aan het 
woord zijnde leden aanleiding tot de volgende vraag. Wordt er op een 
manier getoetst of een ondernemer door de coronamaatregelen de 
belastingen niet betaalt of geldt het opschorten van de boetes voor alle 
ondernemers, ongeacht de situatie? 
De leden van de PvdA-fractie menen dat deze maatregel niet mag worden 
misbruikt door ondernemers die om een niet legitieme reden weigeren 
belasting te betalen, zeker door bedrijven die ondanks de maatregelen 
nog gewoon een ruime winstmarge hebben. Is de regering dit met hen 
eens? Zo ja, op welke wijze wordt dit voorkomen? 

De voorliggende maatregelen zijn ook voordelig voor ondernemers die 
het nog wel goed hebben en leiden tot het potentiële risico van een 
oplopende staatsschuld die uiteindelijk mede zal worden verhaald op de 
burger. Is de regering het met de leden van de PvdA-fractie eens dat dit 

1 Samenstelling: 
Essers (CDA), Koffeman (PvdD), Backer (D66), Ester (CU), Faber-van de Klashorst (PVV), Van 
Apeldoorn (SP), Sent (PvdA), Van Strien (PVV), Jorritsma-Lebbink (VVD), N.J.J. van Kesteren 
(CDA), Schalk (SGP), Van Rooijen (50PLUS), Wever (VVD), Van Ballekom (VVD), Crone (PvdA), 
Frentrop (FVD) (voorzitter), Geerdink (VVD), Gerbrandy (OSF), Karimi (GL) (ondervoorzitter), 
Van der Linden (FVD), Otten (Fractie-Otten), Rietkerk (CDA), Rosenmöller (GL), Vendrik (GL), Van 
Wely (FVD), Van der Voort (D66)
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onwenselijk is? Zo ja, welke voornemens heeft de regering om dit te 
voorkomen? 

De commissie ziet met belangstelling uit naar de nota naar aanleiding van 
het verslag. Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar 
aanleiding van het verslag, te weten uiterlijk maandag 6 juli 2020, voor 
10.00 uur acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire 
behandeling op 6 of 7 juli 2020. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,
Frentrop 

De griffier van de vaste commissie voor Financiën,
Van Dooren
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