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35 457 Regels over een tijdelijke voorziening voor de 
betekening van exploten op grond van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en 
wijziging van de Loodsenwet, de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 
1990, de Algemene wet inkomensafhankelijke 
regelingen en de Luchtvaartwet BES in verband 
met de uitbraak van COVID-19 
(Verzamelspoedwet COVID-19) 

B VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR INFRA-
STRUCTUUR, WATERSTAAT EN OMGEVING1, VOOR JUSTITIE EN 
VEILIGHEID2 EN VOOR FINANCIËN3 

Vastgesteld 4 juni 2020 

Het voorbereidend onderzoek heeft de commissies aanleiding gegeven tot 
het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende 
vragen. 

Inleiding 

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling 
kennisgenomen van het wetsvoorstel Verzamelspoedwet COVID-19. Zij 
hebben daar nog enkele vragen over en zien uit naar de beantwoording 
van de regering. 

1 Samenstelling infrastructuur, Waterstaat en Omgeving:
Atsma (CDA), De Boer (GL), Van Dijk (SGP), Nooren (PvdA) (ondervoorzitter), Pijlman (D66), 
Klip-Martin (VVD), Baay-Timmerman (50PLUS), A.J.M. van Kesteren (PVV), arbouw (VVD), 
Bezaan (PVV), Crone (PvdA), Dessing (FVD), Geerdink (VVD), Gerbrandy (OSF), Janssen (SP), 
Kluit (GL), Meijer (VVD) (voorzitter), Moonen (D66), Nanninga (FVD, Nicolaï (PvdD), 
Pouw-Verweij (FVD), Prins-Modderaar (CDA), Recourt (PvdA), Rietkerk (CDA), Vendrik (GL), 
Verkerk (CU), De Vries (Fractie-Otten).

2 Samenstelling Justitie en Veiligheid:
Backer (D66), De Boer (GL) (voorzitter), Van Dijk (SGP), Van Hattem (PVV), Nooren (PvdA), 
Rombouts (CDA), Bikker (CU), Baay-Timmerman (50PLUS), Adriaansens (VVD), arbouw (VVD), 
Bezaan (PVV), De Blécourt-Wouterse (VVD), Cliteur (FVD), Dittrich (D66), Doornhof (D66), 
Gerbrandy (OSF), Janssen (SP), Karimi (GL), Meijer (VVD), Nicolaï (PvdD), Otten (Fractie-Otten) 
(ondervoorzitter), Van Pareren (FVD), Recourt (PvdA), Rietkerk (CDA), Veldhoen (GL), Van Wely 
(FVD).

3 Samenstelling Financiën:
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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Vragen en opmerkingen van de leden van de ChristenUnie-fractie 

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: NOB) heeft bij brief 
van 15 mei 20204 uitvoerig gereageerd op de fiscale implicaties van het 
wetsvoorstel. De NOB gaat met name in op onduidelijkheden rond de 
verlaging van de rentepercentages en onhelderheden in de achterlig-
gende vergelijkende systematiek van de belastingrente en de invorde-
ringsrente. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een appre-
ciatie van de regering van de analyse en beleidssuggesties van de NOB. 
Zij vragen niet alleen om een technische weging, maar ook om een 
antwoord op de vraag of deze onderscheiden systematiek niet de 
noodzakelijke eenvoud voor belastingplichtigen doorkruist. 

De leden van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en 
Omgeving, Justitie en Veiligheid, en Financiën zien de nota naar 
aanleiding van het verslag – bij voorkeur uiterlijk vrijdag 5 juni 2020 
16.00 uur – met belangstelling tegemoet. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en 
Omgeving,
Meijer 

De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
De Boer 

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,
Frentrop 

De griffier voor dit verslag,
De Boer

4 https://www.nob.net/sites/default/files/content/article/uploads/nob-commentaar_-
_verzamelspoedwet_covid-19_.pdf.

Eerste Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 457, B 2


