
 

Overzicht stukken ministerie van Financiën 

Datum Ten behoeve van  

6-7-2020 Voorbereidingsnotitie voor het bewindspersonenoverleg van 8 
juli ter voorbereiding van een conferentie met sociale partners 
op 9 juli 

10-8-2020 Bijlage over het investeringsklimaat ten behoeve van 
augustusbesluitvorming 

18-8-2020 Adviesnotitie ten behoeve van vijfhoek op 19 augustus 2020 

19-8-2020 Notitie ten behoeve van de politieke vijfhoek op 19 augustus 
over additioneel beleid 

20-8-2020 Bijlage met achtergrondinformatie over de BIK ten behoeve van 
politieke sondering  

26-8-2020 Memo ten behoeve van augustusbesluitvorming 

28-8-2020 Notitie met beslispunten voor de BIK 

3-9-2020 Notitie met beslispunten voor de BIK 

3-9-2020 Notitie ten behoeve van een kennismakingsgesprek met VNO-

NCW op 7 september 2020 

4-9-2020 Notitie ten behoeve van de voorbereiding voor een belafspraak 

8-9-2020 Memo over het budgetteren van de BIK behorend bij de notitie 
van 8 september 2020 

8-9-2020 Notitie aan de minister van Financiën en staatssecretaris 
Fiscaliteit & Belastingdienst 

10-9-2020 Memo met beslispunten over de BIK ten behoeve van het 
Bewindspersonenoverleg op 11 september 2020 

14-9-2020 Memo ten behoeve van bewindspersonenoverleg op 14 
september 2020 

15-9-2020 Memo ten behoeve van politieke sondering 

16-9-2020 Adviesnotitie ten behoeve van een bespreking met de minister 

van Economische Zaken en Klimaat op donderdag 17 
september 2020 

17-9-2020 Notitie ten behoeve van aanbieden van de nota van wijziging 
aan de Ministerraad 

20-9-2020 Memo over de BIK ten behoeve van politieke sondering  

28-9-2020 Notitie over een Kamerbrief 

5-10-2020 Notitie ten behoeve van een gesprek met de Nederlandse Orde 
van Belastingadviseurs 

Overzicht stukken ministerie van Economische Zaken & Klimaat 

Datum Ten behoeve van  

7-7-2020 Voorbereiding Swijnenburgconferentie op 9 juli 2020 

18-8-2020 Voorbereiding voor de vijfhoek van 19 augustus 2020 

6-7-2020 Voorbereiding voor lunchoverleg op 7 juli 2020 (met bijlages) 

1-9-2020 Notitie over de BIK (met bijlages) 

8-9-2020 Voorbereiding voor gesprek over BIK met staatssecretaris 

Fiscaliteit & Belastingdienst 

9-9-2020 Voorbereiding voor bewindspersonenoverleg op 9 september 
2020 

7-9-2020 Memo ten behoeve van bewindspersonenoverleg op 9 

september 2020 

Overzicht stukken ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 

Datum Ten behoeve van  

6-7-2020 Annotatie voor Swijnenburgconferentie op 9 juli 2020 

18-8-2020 Annotatie voor de vijfhoek van 19 augustus 2020 

20-8-2020 Annotatie voor overleg sociale partners op 20 augustus 2020 

17-9-2020 Advies voor de Ministerraad op 18 september 2020 

Overzicht stukken ministerie van Algemene Zaken 

Datum Ten behoeve van  

18-8-2020 Annotatie voor de vijfhoek van 19 augustus 2020 

17-9-2020 Notitie voor de Ministerraad op 18 september 2020 

 


