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Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 14
januari 2021

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 9 december 2020
wordt vastgesteld.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Beantwoording vragen Najaarsnota 2020/tweede suppletoire begroting

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 december 2020
Beantwoording vragen commissie over de Najaarsnota 2020 - 35650-2
Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over de Najaarsnota 2020.

Besluit:
Zaak:
Besluit:

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 december 2020
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35650-IX-3
Desgewenst betrokken bij de behandeling van de tweede suppletoire begroting
Financiën en Nationale Schuld IX.
Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 14 december 2020
Stafnotitie aanvullende punten voor debat Najaarsnota 2020 - 2020Z24816

4.

Besluit:

Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over de Najaarsnota 2020.

Agendapunt:

Brieven ten behoeve van het debat over de Najaarsnota 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 december 2020
Kabinetsreactie onderzoeksrapport ADR Inventarisatie financiële functie 35570-IX-41
Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over de Najaarsnota 2020.

Besluit:
Zaak:
Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Noot:

5.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 14 december 2020
Veegbrief begrotingsmutaties 2020 TK - 2020Z24781
Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over de Najaarsnota 2020.
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 december 2020
Invulling van de motie van het lid Van der Staaij (Kamerstuk 35570-29) en
motie van de leden Bruins en Snels (Kamerstuk 35350-8) over ontwikkelingen
van de overheidsfinanciën - 35570-54
Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over de Najaarsnota 2020.
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 10 december 2020
Derde publicatie rond coronarekening - 2020Z24507
Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over de Najaarsnota 2020.
In deze derde publicatie rond de coronarekening actualiseert de Algemene
Rekenkamer de gegevens over de steunmaatregelen op basis van de
Najaarsnota 2020. De overkoepelende resultaten zijn samengevat op de
webpagina www.rekenkamer.nl/coronarekening. Gedetailleerde gegevens
worden ontsloten via het bijbehorende
dashboard coronarekening.rekenkamer.nl

Agendapunt:

Brieven ten behoeve van het Notaoverleg Hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 14
december 2020
Informatie ten behoeve van het Algemeen Overleg Herstel van 15 december
2020 - 31066-766
Betrokken bij het op 15 december 2020 gehouden notaoverleg Hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen.
Door middel van een e-mailprocedure heeft de commissie op 15 december 2020
besloten, naar aanleiding van de nieuwe maatregelen ter bestrijding van de
verspreiding van het coronavirus, om het op die dag geplande algemeen
overleg over de hersteloperatie kinderopvangtoeslagen om te zetten in een
notaoverleg.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 14
december 2020
Beantwoording vragen commissie over de vierde Voortgangsrapportage
kinderopvangtoeslag - 31066-762
Betrokken bij het op 15 december 2020 gehouden notaoverleg Hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 14
december 2020
Beantwoording vragen commissie inzake CAF-11 - 31066-765
Betrokken bij het op 15 december 2020 gehouden notaoverleg Hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 15
december 2020
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Besluit:

6.

Agendapunt:

Stukken met betrekking tot de Eurogroepvergadering van 16 december
2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 december 2020
Aanvulling op de geannoteerde agenda van de Eurogroep van 16 december
2020 - 21501-07-1739
Desgewenst betrokken bij het schriftelijk overleg over de Eurogroep/Ecofinraad
op 18/19 januari 2021, waarvoor de inbreng is geleverd op 8 januari 2021.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

7.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 6 januari 2021
Verslag van de videoconferentie van de Eurogroep van 16 december 2020 21501-07-1735
Desgewenst betrokken bij het schriftelijk overleg over de Eurogroep/Ecofinraad
op 18/19 januari 2021, waarvoor de inbreng is geleverd op 8 januari 2021.

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 18 en 19 januari 2021

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 januari 2021
Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 18 en 19 januari 2021 - 2150107-1738
Behandeld in het schriftelijk overleg over de Eurogroep/Ecofinraad op 18/19
januari 2021, waarvoor de inbreng is geleverd op 8 januari 2021.
EU

Agendapunt:

Instellingsbesluit Commissie Europese economie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 december 2020
Instellingsbesluit Commissie Europese economie - 21501-20-1640
Desgewenst betrokken bij het schriftelijk overleg over de Eurogroep/Ecofinraad
op 18/19 januari 2021, waarvoor de inbreng is geleverd op 8 januari 2021.
BuZa, EU

Agendapunt:

Kabinetsreactie herfstpakket Europees Semester 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14
december 2020
Kabinetsreactie herfstpakket Europees Semester 2021 - 21501-20-1639
Desgewenst betrokken bij het schriftelijk overleg over de Eurogroep/Ecofinraad
op 18/19 januari 2021, waarvoor de inbreng is geleverd op 8 januari 2021.
FIN, EU

Besluit:

9.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 december 2020
Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda van de
Eurogroep op 16 december 2020 (Kamerstuk 21501-07-1731) - 21501-071732
Desgewenst betrokken bij het schriftelijk overleg over de Eurogroep/Ecofinraad
op 18/19 januari 2021, waarvoor de inbreng is geleverd op 8 januari 2021.
EU

Agendapunt:

Besluit:

8.

Conceptnotitie uit 2019 over ambtsmisdrijven, inclusief de schriftelijke
opmerkingen van de SG, en inclusief de bijlage met de beschrijving van
instrumenten ‘vanuit een arbeidsrechtelijke en strafrechtelijke context’ 31066-763
Betrokken bij het op 15 december 2020 gehouden notaoverleg Hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen.

Besluit:
Volgcommissie(s):
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(Voortgang) wet- en regelgeving
10.

Agendapunt:

Spoedeisende wetsvoorstellen tot het verkiezings- en voorjaarsreces
2021

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 22 december
2020
Spoedeisende wetsvoorstellen tot het verkiezings- en voorjaarsreces 2021 35570-VI-93
Ter informatie.
• In het overzicht Spoedeisende wetsvoorstellen tot voorjaars- en
verkiezingsreces 12 februari 2021 zijn twee wetsvoorstellen op het gebied
van het ministerie van Financiën genoemd. Een daarvan is reeds
aangenomen (dit betreft de Wet CO2-heffing industrie (35575). Het andere
wetsvoorstel is de Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in
verband met de invoering van een verbod op dienstverrichting door
derdelandverzekeraars (35599), dat hieronder is geagendeerd (agendapunt
12).
• Het overzicht Spoedeisende implementatievoorstellen en voorhang
verdragen tot reces 12 februari 2021 bevat één wetsvoorstel op het terrein
van het ministerie van Financiën: dit betreft het wetsvoorstel Wet
implementatie richtlijnen elektronische handel (35527), dat is opgenomen
op de langetermijnagenda (zie agendapunt 54)
In een e-mailprocedure na afloop van de procedurevergadering is voorgelegd of
het reeds plenair aangemelde voorstel Wet implementatie richtlijnen
elektronische handel (35527) als hamerstuk aan de agenda kan worden
toegevoegd. Na kennisname van een gelijktijdig gepubliceerde brief van de
Algemene Rekenkamer heeft de commissie besloten het wetsvoorstel niet als
hamerstuk aan te merken en is een aanvullend voorstel voorgelegd om nader
verslag uit te brengen bij het wetsvoorstel.
BiZa, BuZa, EZK, FIN, I&W, LNV, OCW, SZW, VWS, BuHa-OS, DEF, EU, KR

Agendapunt:

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
J.A. Vijlbrief - 17 december 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35496-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:
Noot:

Besluit:

11.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

12.

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 17 juni 2020
Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Invorderingswet 1990 ter
bestrijding van belastinguitstel en –afstel als gevolg van excessief lenen bij een
eigen vennootschap (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap) - 35496
Inbrengdatum voor een nader verslag vaststellen op vrijdag 29 januari 2021
om 14.00 uur

Agendapunt:

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de
invoering van een verbod op dienstverrichting door
derdelandverzekeraars

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, W.B.
Hoekstra - 7 januari 2021
Nota naar aanleiding van het verslag - 35599-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 oktober 2020
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de invoering van
een verbod op dienstverrichting door derdelandverzekeraars - 35599
Aanmelden voor plenaire behandeling. Per e-mail wordt aan de commissie de
vraag voorgelegd of dit wetsvoorstel als hamerstuk aan de plenaire agenda kan
worden toegevoegd.
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13.

Agendapunt:

Voorhang Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke
regelingen (UB Awir)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 14
december 2020
Voorhang Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
(UB Awir) - 35574-20
Betrokken bij het notaoverleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen.
Het ontwerpbesluit behelst een aanpassing van het Uitvoeringsbesluit Algmene
wet inkomensafhankelijke regelingen (UB Awir), in het bijzonder de wijze en de
frequentie waarmee gegevens aan de Belastingdienst/Toeslagen worden
geleverd door kindercentra en gastouderbureaus.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 21 januari 2021 om 14.00 uur; daarbij de
staatssecretaris verzoeken de te stellen vragen uiterlijk op 7 februari 2021 te
beantwoorden.
Het besluit is bij de Kamer voorgehangen t/m 11 februari 2021.

Besluit:
Noot:

Besluit:

Noot:

14.

Agendapunt:

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging
financieel toezicht 2019 in verband met herstel van een wijziging van
de procentuele verdeling van de kosten van de AFM

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 8 december 2020
Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel
toezicht 2019 in verband met herstel van een wijziging van de procentuele
verdeling van de kosten van de AFM - 34870-21
Voor kennisgeving aangenomen.
SZW

Besluit:
Volgcommissie(s):

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
15.

Agendapunt:

Faillissement levensverzekeraar Conservatrix

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 december 2020
Faillissement levensverzekeraar Conservatrix - 29507-152
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op maandag 8 februari 2021 om 14.00 uur.
De minister van Financiën verzoeken om de op 11 januari 2021 schriftelijke
vragen van de leden Omtzigt en Slootweg over Conservatrix uiterlijk op 1
februari 2021 te beantwoorden, opdat de antwoorden kunnen worden
betrekken in het schriftelijk overleg.

Besluit:
Besluit:

16.

Agendapunt:

Outlook 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 december 2020
Outlook 2021 - 35570-IX-39
Voor kennisgeving aangenomen.
• De Outlook is de jaarlijkse Engelstalige publicatie van het Agentschap,
waarin informatie is opgenomen voor (potentiële) investeerders, Primary
Dealer-banken en andere geïnteresseerde partijen over de Nederlandse
staatsschuldfinanciering.
• Naast een terugblik op de financiering van de staatsschuld in 2020, bevat
de Outlook 2021 een beschrijving van de geschatte omvang en de
totstandkoming van de financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat
voor 2021 en een overzicht van de manier waarop het Agentschap van plan
is deze in te vullen. Verder wordt in de Outlook 2021 onder andere de

Besluit:
Noot:
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selectie van Primary Dealers bekendgemaakt. Dit zijn de banken die voor
2021 zijn aangesteld voor de afname, promotie en distributie van
Nederlandse staatsleningen.
17.

Agendapunt:

Toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg van 28
september 2020 over Accountancy (Kamerstuk 33977-33)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 14 december 2020
Toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg van 28 september
2020 over Accountancy - 33977-34
Betrekken bij het nog te agenderen VAO Accountancy.
Het VAO is aangevraagd door het lid Alkaya (SP).

Besluit:
Noot:

18.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van een beursvennootschap
op het gebied van accountancy

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 14 december 2020
Reactie op verzoek commissie over de brief van een beursvennootschap op het
gebied van accountancy - 33977-35
Agenderen voor een te zijner tijd (niet eerder dan na afloop van het
verkiezingsreces) te houden algemeen overleg Accountancy.
Afschrift van de brief zenden aan de desbetreffende onderneming.

Besluit:
Besluit:

19.

20.

Agendapunt:

Ontwikkelingen rondom inkomstenkant van de begroting wat betreft
raming van de zorgpremies 2021

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 december 2020
Ontwikkelingen rondom inkomstenkant van de begroting wat betreft raming
van de zorgpremies 2021 - 35570-55
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2021

Agendapunt:

Gesprek banken over compensatie bij spoofing

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 december 2020
Gesprek banken over compensatie bij spoofing - 32545-128
Agenderen voor een te zijner tijd (niet eerder dan na afloop van het
verkiezingsreces) te houden algemeen overleg Financiële markten.

Besluit:

21.

Agendapunt:

Recente ontwikkelingen Europese Bank voor Wederopbouw en
Ontwikkeling

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 december 2020
Recente ontwikkelingen Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling 35570-IX-40
Voor kennisgeving aangenomen.
BuHa-OS

Besluit:
Volgcommissie(s):

22.

Agendapunt:

Reactie op consultatie IFRS Foundation over rapportage niet-financiële
informatie

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 januari 2021
Reactie op consultatie IFRS Foundation over rapportage niet-financiële
informatie - 32545-129
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Accountancy.
J&V, BuHa-OS, I&W

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Fiscaliteit en Belastingdienst
23.

Agendapunt:

Toezegging over voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 10 december
2020
Toezegging over voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting 2021 - 31066-755
Agenderen voor een te zijner tijd (niet eerder dan na afloop van het
verkiezingsreces) te houden algemeen overleg Belastingdienst.

Besluit:

24.

25.

Agendapunt:

Uitvoeringstoetsen bij aangenomen amendementen Fiscale
verzamelwet 2021

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 14 december
2020
Uitvoeringstoetsen bij aangenomen amendementen Fiscale verzamelwet 2021 35437-19
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Reactie op een burgerbrief over bezwaren tegen e-herkenning

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 17 december
2020
Reactie op een burgerbrief over bezwaren tegen e-herkenning - 31066-764
Agenderen voor een te zijner tijd (niet eerder dan na afloop van het
verkiezingsreces) te houden algemeen overleg Belastingdienst.
Adressant informeren.

Besluit:
Besluit:

26.

Agendapunt:

Reactie inzake 'Brandbrief aan de staatssecretaris van Financiën m.b.t.
box 3-beleid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 18 december
2020
Reactie inzake 'Brandbrief aan de staatsecretaris van Financiën m.b.t. box 3beleid - 32140-81
Agenderen voor een te zijner tijd (niet eerder dan na afloop van het
verkiezingsreces) te houden algemeen overleg Belastingen.
Adressant informeren.

Besluit:
Besluit:

27.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op evaluatie Wet elektronische registratie notariële
akten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 december
2020
Kabinetsreactie op evaluatie Wet elektronische registratie notariële akten 33406-7
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 28 januari 2021 om 14.00.
J&V

Besluit:
Volgcommissie(s):

28.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Edgar Mulder over alle
onlinekansspelaanbieders onderwerpen aan de Wet op de
kansspelbelasting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 17 december
2020
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Besluit:

29.

Agendapunt:

Toelichting op de Wijziging van Bijlage II van de IGA FATCA

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 17 december
2020
Toelichting op de Wijziging van Bijlage II van de IGA FATCA - 25087-264
Agenderen voor een kort algemeen overleg FATCA (met een duur van 90
minuten), te houden voor het verkiezingsreces.
Indien de commissieagenda en/of de zaalcapaciteit een belemmering vormt om
nog voor het reces een algemeen overleg te plannen, zal in plaats daarvan een
schriftelijk overleg worden gehouden.

Besluit:
Noot:

30.

Agendapunt:

Betalen naar gebruik (autobelastingen)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 17 december
2020
Eindrapportages onderzoek betalen naar gebruik - 32813-648
Agenderen voor een te zijner tijd (niet eerder dan na afloop van het
verkiezingsreces) te houden algemeen overleg Autobelastingen.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

31.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 17 december
2020
MKBA Betalen naar Gebruik - 32813-650
Agenderen voor een te zijner tijd (niet eerder dan na afloop van het
verkiezingsreces) te houden algemeen overleg Autobelastingen.

Agendapunt:

Publicatie essaybundel ‘Tax Governance, maatschappelijke
verantwoordelijkheid en ethiek. Tijd voor een code?’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 17 december
2020
Publicatie essaybundel ‘Tax Governance, maatschappelijke verantwoordelijkheid
en ethiek. Tijd voor een code?’ - 32140-80
Agenderen voor een te zijner tijd (niet eerder dan na afloop van het
verkiezingsreces) te houden algemeen overleg Belastingdienst.

Besluit:

32.

Reactie op de motie van het lid Edgar Mulder over alle
onlinekansspelaanbieders onderwerpen aan de Wet op de kansspelbelasting
(Kamerstuk 35572-44) - 35572-82
Agenderen voor een te zijner tijd (niet eerder dan na afloop van het
verkiezingsreces) te houden algemeen overleg Belastingen.

Agendapunt:

Bericht van het Openbaar Ministerie inzake de aangifte van 19 mei
2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 7 januari 2021
Bericht van het Openbaar Ministerie inzake de aangifte van 19 mei 2020 van
het vermoeden van knevelarij en beroepsmatige discriminatie - 31066-768
Agenderen voor het notaoverleg Fraudeopsporing en gebruik van tweede
nationaliteit door de Belastingdienst op maandag 1 februari 2021.
Voor het notaoverleg zijn beide staatssecretarissen van Financiën uitgenodigd.

Besluit:
Noot:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Toeslagen en Douane
33.

Agendapunt:

Toezeggingen digitalisering dienstverlening ondernemers en Brexit

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 11
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Volgcommissie(s):

december 2020
Toezeggingen digitalisering dienstverlening ondernemers en Brexit - 35393-10
Agenderen voor een te zijner tijd (niet eerder dan na afloop van het
verkiezingsreces) te houden algemeen overleg Douane.
EU, EZK, BuHa-OS

Agendapunt:

Eindrapportage Alternatieven voor het toeslagenstelsel

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 14
december 2020
Eindrapportage Alternatieven voor het toeslagenstelsel - 31066-760
Agenderen voor het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van
Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
Voor het aanvankelijk op op maandag 18 januari 2021 geplande notaoverleg is
een nieuwe datum bepaald: dinsdag 2 februari 2021.
SZW, BiZa

Agendapunt:

Herstel Toeslagen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 22
december 2020
Herstel Toeslagen - 2020Z25679
Agenderen voor het eerstvolgende algemeen overleg over de Hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen, te plannen op woensdag 10 februari 2021.
• Naar aanleiding van de presentatie van het verslag van de Parlementaire
Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (afzonderlijk geagendeeerd
in de rubriek "Overig") melden de staatssecretaris van Financiën en van
SZW in deze brief dat het kabinet er nu voor kiest om, bovenop de
afspraken die eerder zijn gemaakt, extra in te zetten om ruimhartiger en
sneller getroffen ouders te compenseren. De in dat kader voorgenomen
maatregelen zijn in de brief beschreven.
• In de brief wordt de Kamer de mogelijkheid geboden om in een technische
briefing een toelichting te krijgen op de aangekondigde maatregelen.
• Een uitgebreide reactie op het verslag van de ondervragingscommissie volgt
medio januari, zo vermeldt de brief.
Het in de brief gedane aanbod tot het houden van een technische briefing over
de aangekondigde compensatiemaatregelen wordt geaccepteerd; de
belangstelling voor deelname zal per e-mail worden geïnventariseerd.
Vooruitlopend op de ontvangst, naar verwachting op maandag 1 februari 2021,
van de Vijfde voortgangsrapportage over de hersteloperatie is de termijn voor
het stellen van feitelijke vragen daarover reeds vastgesteld op woensdag 3
februari 2021 om 14.00 uur, waarbij de staatssecretaris zal worden verzocht
haar beantwoording uiterlijk op maandag 8 februari om 14.00 uur aan de
Kamer te zenden; tevens is reeds besloten tot het agenderen van de
voortgangsrapportage en de beantwoording van de vragen daarover voor een
op woensdag 10 februari 2021, van 15.30 tot 18.30 uur te houden algemeen
overleg.
SZW

Besluit:

34.

Besluit:
Noot:

35.

Besluit:
Noot:

Besluit:

Besluit:

Volgcommissie(s):

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
36.

Agendapunt:

Belastingplan 2021 rondom woningcorporaties

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 4 december 2020
Belastingplan 2021 rondom woningcorporaties - 29453-525
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 11 februari 2021 om 14.00 uur.

Besluit:
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Noot:
Volgcommissie(s):

Overgedragen door de commissie Binnenlandse Zaken aan de commissie
Financiën.
BiZa

Rijksuitgaven
37.

Agendapunt:

Aanbieding analyse ‘Risico’s, uitdagingen en kansen in verband met de
economische beleidsreactie van de EU op de COVID-19-crisis’ van ERK

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 9 december 2020
Aanbieding analyse ‘Risico’s, uitdagingen en kansen in verband met de
economische beleidsreactie van de EU op de COVID-19-crisis’ van ERK 2020Z24581
Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 10
februari 2021
EU

Agendapunt:

Kabinetsreactie beleidsdoorlichting Deelnemingenbeleid

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 december 2020
Kabinetsreactie beleidsdoorlichting Deelnemingenbeleid - 31935-67
Agenderen voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen op woensdag 3
februari 2021.
• Met deze brief biedt de minister van Financiën de beleidsdoorlichting aan
met betrekking tot artikel 3 van de begroting van
Financiën (Financieringsactiviteiten publiek-private sector), dat ziet op de
uitgaven en ontvangsten van staatsdeelnemingen.
• De brief gaat in op conclusies en aanbevelingen uit de beleidsdoorlichting.
Aan het slot wordt opgemerkt dat het kabinet het belangrijk acht om
aanbevelingen verder uit te werken en daarin voldoende aanleiding ziet
voor een nieuwe nota Deelnemingenbeleid; het opstellen hiervan wordt
overgelaten aan een nieuw kabinet.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 20
januari 2021 te 14.00 uur.
• Aan het kabinet zal worden verzocht uiterlijk op donderdag 28 januari 2021
de antwoorden bij de Kamer in te dienen, zodat deze kunnen worden
betrokken bij het algemeen overleg over staatsdeelnemingen op woensdag
3 februari 2021.

Besluit:

38.

Besluit:
Noot:

Besluit:
Noot:

Zaak:
Besluit:

39.

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 7 januari 2021
Beleidsdoorlichting Deelnemingenbeleid - 2021Z00216
Desgewenst betrekken bij de inbreng feitelijke vragen over de (kabinetsreactie
op de) beleidsdoorlichting deelnemingenbeleid (2020Z25477).

Agendapunt:

Beleidsdoorlichting dienstverlening Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 18 december
2020
Rapport inzake 'Beleidsdoorlichting dienstverlening Belastingdienst' - 31935-66
Agenderen voor een te zijner tijd (niet eerder dan na afloop van het
verkiezingsreces) te houden algemeen overleg Belastingdienst.
• Met deze brief biedt de staatssecretaris van Financiën de beleidsdoorlichting
aan met betrekking tot artikel 1 (Belastingen) van de begroting van
Financiën. In deze beleidsdoorlichting gaat het uitsluitend om het onderdeel
Belastingdienst; daarbij beperkt de doorlichting zich tot de dienstverlening
aan burgers en aan ondernemers in het Midden en Klein Bedrijf (MKB) ten
aanzien van belastingen. De dienstverlening aan grote ondernemingen, en
de domeinen Douane en Toeslagen zijn geen onderdeel van deze
beleidsdoorlichting.

Besluit:
Noot:
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•
Besluit:

Zaak:
Besluit:

40.

Uitstel Kabinetsreactie inzake Beleidsdoorlichting Douane

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 18
december 2020
Uitstel Kabinetsreactie inzake Beleidsdoorlichting Douane - 31935-65
Voor kennisgeving aangenomen.
Aangekondigd wordt dat de Beleidsdoorlichting Douane met een kabinetsreactie
eind januari 2021 aan de Kamer zal worden aangeboden.

Noot:

Agendapunt:

Strategie evaluatie steunpakketten

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 december 2020
Strategie evaluatie steunpakketten - 2020Z25538
Desgewenst betrekken bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2020.
EZK, SZW

Besluit:
Volgcommissie(s):

42.

Agendapunt:

Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer (ERK) ontvangen
brieven/verslagen en reacties daarop van het kabinet, met het
voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 11 december 2020
Aanbieding advies ERK over ontwerpverordening van de Raad over de
berekening van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde
(btw) - 2020Z24708
Ter informatie.
Voortouwcommissie: EZK
Procedurevergadering d.d. 19 januari 2021
Voorstel: nog niet bekend

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Noot:

43.

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 8 januari 2021
Beleidsdoorlichting Dienstverlening Belastingdienst - 2021Z00223
Desgewenst betrekken bij de inbreng feitelijke vragen over de
beleidsdoorlichting dienstverlening Belastingdienst (2020Z25480).

Agendapunt:

Besluit:

41.

De brief bevat een samenvatting van de belangrijkste conclusies uit het
onderzoek en een reactie op de beleidsopties en aanbevelingen uit het
rapport.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag
28 januari 2021 te 14.00 uur.

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 8 december 2020
Aanbieding vooruitblik op de controle ERK m.b.t. implementatie van veilige 5Gnetwerken in de EU en haar lidstaten - 2020Z24375
Ter informatie.
Voortouwcommissie: EZK
Procedurevergadering d.d. 15 december 2020
Besluit: Desgewenst betrekken bij het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Telecommunicatie.

Agendapunt:

Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen
brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het
voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 9 december 2020
Rapport Sociale zekerheid en flexibele arbeidsmarkt; Sociale vangnetten voor
werkenden met een flexibel arbeidsverband: de huidige balans - 29544-1034
Ter informatie.
Voortouwcommissie: SZW

Besluit:
Noot:
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Procedurevergadering d.d. 15 december 2020
Besluit: Betrekken bij het nog in te plannen debat over het advies van de
commissie Regulering van werk.

Europa
44.

Agendapunt:

Brede bespiegeling inzake het Stabiliteits- en Groeipact (SGP)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 14 december 2020
Brede bespiegeling inzake het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) - 21501-07-1734
Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over de Najaarsnota 2020.
Desgewenst betrekken bij het nog te agenderen plenaire debat over de
begrotingsregels in de Eurozone (aangevraagd door het lid Aukje de Vries).
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op woensdag 10
februari 2021.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

45.

Agendapunt:

Akkoord Europese jaarbegroting 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 december 2020
Akkoord Europese jaarbegroting 2021 - 21501-03-154
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

46.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over vier BNC-fiches inzake het
Kapitaalmarkten Herstelpakket

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 december 2020
Antwoorden op vragen commissie over een viertal door de minister van
Buitenlandse Zaken toegezonden BNC-fiches inzake het Kapitaalmarkten
Herstelpakket (Kamerstuk 22122-2930) - 22112-3000
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op woensdag 10
februari 2021.

Besluit:

47.

Agendapunt:

Rapport rekenkamers Duitsland, Estland, Finland, Nederland,
Oostenrijk, Portugal en Spanje over voorbereiding op resolutie van
middelgrote en kleine banken

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 16 december 2020
Rapport rekenkamers Duitsland, Estland, Finland, Nederland, Oostenrijk,
Portugal en Spanje over voorbereiding op resolutie van middelgrote en kleine
banken - 2020Z25105
Bij de Algemene Rekenkamer verzoeken om een technische briefing over dit
rapport.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

48.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van de commissie
Financiën d.d. 8 januari 2021

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - EU-adviseur, D.J. Bokhorst - 8 januari 2021
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van de commissie Financiën d.d.
8 januari 2021 - 2021Z00261
Behandelvoorstellen gevolgd, zoals opgenomen in de lijst.
• De lijst bevat zeven nieuwe EU-voorstellen. Ten aanzien van van zes van de
beschreven EU-voorstellen wordt u geadviseerd dit voor kennisgeving aan
te nemen.
• Ten aanzien van het zevende voorstel (waarop de hieronder opgenomen

Besluit:
Noot:
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stafnotitie betrekking heeft) wordt u geadviseerd de minister te verzoeken
het BNC-fiche uiterlijk in de eerste week van februari 2021 aan de Kamer te
doen zenden.
Volgcommissie(s):

EU

Zaak:

Stafnotitie - EU-adviseur, D.J. Bokhorst - 8 januari 2021
Behandelnotitie prioritair voorstel hervorming btw-comité - 2021Z00265
De minister verzoeken uiterlijk in de eerste week van februari 2020 het BNCfiche m.b.t. EU-voorstel COM/2020/0749 (Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE
RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de toekenning van
uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie om de betekenis van de termen
die in sommige bepalingen van die richtlijn worden gebruikt, te bepalen) aan de
Kamer te doen toekomen.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

Overig
49.

Agendapunt:

Verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie
Kinderopvangtoeslag "Ongekend onrecht"

Zaak:

Parlementair onderzoeksrapport - voorzitter van de parlementaire
ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, C.J.L. van Dam (CDA) - 17
december 2020
Verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag
"Ongekend onrecht" - 35510-2
Reeds geagendeerd voor het in de vergaderweek van 19-21 januari te houden
plenaire debat.
• Op 5 januari 2021 heeft de commissie feitelijke vragen gesteld aan de
bewindspersonen van Financiën over het verslag van de Parlementaire
ondervragingscommissie; daartoe was op voorstel van het lid Bruins (CU)
besloten in het kader van een tijdens het kerstreces gevoerde emailprocedure. Aan de bewindspersonen is verzocht om de gestelde vragen
uiterlijk op 11 januari te beantwoorden.
• Vooruitlopend op de presentatie van het verslag door de
ondervragingscommissie, heeft de Kamer bij de Regeling van
werkzaamheden van 15 december jl. reeds uitgesproken dat over dat
verslag een plenair debat zou moeten worden ingepland.
De voorzitter van de ondervragingscommissie verzoeken om, in de aanloop
naar het plenaire debat, met de commissie Financiën in een openbaar gesprek
een toelichting te geven op de in "Ongekend onrecht' neergelegde bevindingen.

Besluit:
Noot:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Noot:
Besluit:

50.

Agendapunt:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 11 januari
2021
Uitstel beantwoording vragen commissie over het verslag van de Parlementaire
ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag "Ongekend onrecht" (Kamerstuk
35510-2) - 2021Z00347
De staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) verzoeken de over
het verslag van de ondervragingscommissie gestelde feitelijke vragen op 15
januari 2021 alsnog te beantwoorden, alsmede - eveneens op 15 januari 2021 de mede aan haar gerichte schriftelijke vragen van de leden Omtzigt en Van der
Molen over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en het informeren van de
Kamer (ingezonden op 30 november 2020) te doen beantwoorden.
Het verzoek sluit aan bij het verzoek, gedaan door het lid Alkaya (SP), tijdens
de Regeling van werkzaamhedne van 12 januari 2021.
De staatssecretaris van Financiën verzoeken twee sets schriftelijke vragen van
het lid Omtzigt, respectievelijk over documenten in het toeslagenschandaal en
over het memo-Palmen, op 15 januari 2021 te beantwoorden.

Verzoek van de leden Sneller (D66) en Slootweg (CDA) om een brief
inzake de uitvoering van de motie 35570-IX-13
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Zaak:

Besluit:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 11
december 2020
Verzoek van de leden Sneller (D66) en Slootweg (CDA) om een brief inzake de
uitvoering van de motie 35570-IX-13 - 2020Z24672
De commissie besluit de minister van Financiën te verzoeken om een brief
inzake de uitvoering van de motie-Sneller/Slootweg (Kamerstuk 35570-IX, nr.
13).

Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën
51.

Agendapunt:
Noot:

Wetgevingsoverleggen, notaoverleggen en algemene overleggen
Besluit: Het overzicht is besproken; het lid Leijten heeft daarbij de griffier
verzocht te bezien of het op 1 februari geplande notaoverleg op een iets later
moment kan worden gepland, alsmede om te bezien of het op 10 februari
geplande algemeen overleg over de Hersteloperatie iets kan worden verlengd.
do 21-01-2021 10.00 - 13.00 uur Algemeen overleg Belastingontwijking
ma 01-02-2021 14.00 - 18.00 uur Notaoverleg Fraudeopsporing en gebruik
van tweede nationaliteit door de Belastingdienst
di 02-02-2021 16.30 - 20.30 uur Notaoverleg over de initiatiefnota van het
lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
wo 03-02-2021 10.00 - 14.00 uur Algemeen overleg Staatsdeelnemingen
wo 10-02-2021 10.15 - 13.15 uur Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
wo 10-02-2021 15.30 - 18.30 uur Algemeen overleg Hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen
wo 14-04-2021 10.15 - 13.15 uur Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
di 11-05-2021 16.30 - 19.30 uur Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
wo 16-06-2021 10.15 - 13.15 uur Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

52.

Agendapunt:
Noot:

Planning van procedurevergaderingen tot aan het verkiezingsreces
Besluit: van het overzicht is kennisgenomen; op voorstel van het lid Aukje de
Vries zal ook de laatste procedurevergadering voor het reces per
videoverbinding worden gehouden.
wo 27-01-2021 13.00 - 14.00 Procedurevergadering (via videoverbinding)
wo 10-02-2021 13.45 - 14.45 Procedurevergadering (fysieke vergadering)

53.

Agendapunt:
Noot:

Overige commissieactiviteiten
Besluit: van het overzicht is kennisgenomen; bezien zal worden of de
activiteiten op 20 en 28 januari per videoverbinding kunnen worden gehouden.
Geplande activiteiten:
wo 20-01-2021 16.30 - 19.15 uur - Rondetafelgesprek studiegroepen
begrotingsruimte en interbestuurlijke en financieel verhoudingen
ma 25-01-2021, 14.00 - 15.00 uur - Gesprek met de Autoriteit
Persoonsgegevens over het onderzoek "Belastingdienst/Toeslagen - De
verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag"
do 28-01-2012, 13.30 - 14.30 uur - Technische briefing door het CPB over het
rapport Kansrijk Belastingbeleid
Nog niet geplande activiteiten, waartoe de commisse eerder heeft
besloten:
Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde
[een nieuwe uitnodiging is verzonden]
Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni
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54.

Agendapunt:
Noot:

Plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 8
januari 2021)
Besluit: ter informatie.
a) Wetgeving
19, 20 en 21 januari (week 3)
- 35 216 Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking
- 35 514 Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen
- 35 527 Wet implementatie richtlijnen elektronische handel
Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
- 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)
b) tweeminutendebatten:
19, 20 en 21 januari (week 3)
-VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)
c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
8. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister
Financiën)
17. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister
Financiën, minister SZW)
29. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een
beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister, staatssecretaris Financiën)
33. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het
terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
38. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries)
(minister Financiën)
41. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding
betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt)
(staatssecretaris Financiën)
46. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering
kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
52. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude
(Leijten) (minister, staatssecretaris Financiën)
58. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek
heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben
aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
61. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van
de zorg (Wilders) (minister Financiën)
62. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toevalAmerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
76. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten)
(staatssecretaris Financiën)
78. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister
en staatssecretaris SZW; staatssecretaris Financiën)
80. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de
hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (minister
Financiën)
81. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de
aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)
91. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een
witwasschandaal (Alkaya) (minister Financiën)
93. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor
ontwikkelingslanden (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
94. Debat over het groeifonds (Nijboer) (minister Financiën)
100. Debat over het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie
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kinderopvangtoeslag (Marijnissen) (minister-president, minister Financiën)
d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties:
24. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische
auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister MW)
26. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het
Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
40. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de
Nederlandse staat (Van Raan) (minister van Financiën)
42. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in
Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
53. Dertigledendebat over maatregelen om de economischegevolgen van het
coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)

55.

Agendapunt:
Noot:

Nog niet beantwoorde commissiebrieven
Besluit: rappelbrieven sturen ten aanzien van de onder 1, 2, 4 en 8 genoemde
brieven.
1. 26-11-2020 - Verzoek om aanvullende beantwoording van vragen van de
commissie over de reactie op het rapport van de Autoriteit
Persoonsgegevens over de verwerking van de nationaliteit van aanvragers
van kinderopvangtoeslag (2020Z22911).
2. 26-11-2020 - Verzoek om reactie op een burgerbrief ten behoeve van het
algemeen overleg Belastingontwijking (2020Z22842)
3. 27-11-2020 - Verzoek om kabinetsreactie op EU-voorstel voor tijdelijke
maatregelen inzake de btw voor COVID-19-vaccins en medische
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (COM (2020) 688) (2020Z23103)
4. 09-12-2020 - Verzoek om telefonisch contact met Duitse ambtsgenoot
inzake oorlogsgerelateerde uitkeringen (2020Z24485)
5. 09-12-2020 - Verzoek om een afschrift te zenden van het aan de
Nationale ombudsman te zenden antwoord inzake verlaging van
dwangbevelkosten (2020Z24496)
6. 09-12-2020 - Verzoek om de (eventuele) inbreng op de openbare
raadpleging over de herziening van de BRRD-richtlijn met de Kamer te
delen (2020Z24488)
7. 09-12-2020 - Verzoek om de (eventuele) inbreng op de openbare
raadpleging over particuliere pensioenen met de Kamer te delen
(2020Z24489)
8. 09-12-2020 - Verzoek om nadere toelichting op het nieuwe signaal inzake
opzet/grove schuld (OGS) (2020Z24497)
9. 10-12-2020 - Verzoek om reactie op het uitblijven van een evaluatie van
artikel 17, tweede lid, Invorderingswet (2020Z24618)

Toegevoegde agendapunten
56.

Agendapunt:

Voorstel tot het vragen van een reactie op het bericht dat Google over €
128 miljard doorgesluisde winst nog geen vijfde van een promille
belasting betaalde.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 13
januari 2021
Verzoek van het lid Leijten (SP) om een reactie van de staatssecretaris van
fiscaliteit te vragen op het bericht dat Google over € 128 miljard doorgesluisde
winst nog geen vijfde van een promille belasting betaalde - 2021Z00443
De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst verzoeken om
voorafgaand aan het op donderdag 21 januari 2021 te houden algemeen
overleg Belastingontwijking een reactie op het nieuwsbericht over Google aan
de Kamer te zenden.

Besluit:
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57.

Agendapunt:

Belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het
Vorstendom Liechtenstein

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 januari 2021
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vorstendom
Liechtenstein tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot
belastingen naar het inkomen en het vermogen en het voorkomen van het
ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol; Bern, 3 juni 2020 - 35698
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op dinsdag 2 februari 2021.
• De commissie heeft bij de recent aangeboden (wijzigingen van)
belastingverdragen besloten tot het voeren van schriftelijk overleg.
• De minister van Buitenlandse Zaken heeft het verdrag ter stilzwijgende
goedkeuring overlegd.
• De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de StatenGeneraal wordt onderworpen kan door of namens één van de Kamers of
door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van
de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 11 februari 2021.
BuZa

Agendapunt:

Rapport van de studiegroep mogelijke wijziging ECB mandaat

Zaak:

Position paper - , Groningen - 11 januari 2021
Position paper L. Hoogduin, namens Studiegroep ECB, t.b.v. technische briefing
Presentatie mogelijke Verdragswijziging mandaat ECB - 2021Z00313
Agenderen voor een openbare technische briefing, te houden op donderdag 4
februari 2021 van 10.00 tot 11.00 uur (bij voorkeur per videoverbinding),
waarbij twee van de auteurs het rapport zullen toelichten.
EU

Besluit:
Noot:

58.

Besluit:

Volgcommissie(s):

59.

Agendapunt:

Kennisgeving Interparlementaire EU bijeenkomsten voor de eerste
helft van 2021

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, H.S.
Veldman (VVD) - 14 december 2020
Kennisgeving Interparlementaire EU bijeenkomsten voor de eerste helft van
2021 - 2020Z24854
Ter informatie.
Dit overzicht van interparlementaire (virtuele) bijeenkomsten is ontvangen van
de commissie Europese Zaken.
Op het terrein van de commissie Financiën is op 22 en 23 februari 2021 (tijdens
het verkiezingsreces) de Europese parlementaire week voorzien, in het kader
waarvan de zogeheten Artikel 13-conferentie wordt gehouden. Zodra informatie
beschikbaar is over het programma daarvan en de uitnodiging is ontvangen,
wordt u nader geïnformeerd met het oog op het eventueel samenstellen van
een delegatie.

Besluit:
Noot:

60.

Agendapunt:

Uitkomst onderhandelingen EU-herstelfonds (Recovery and Resilience
Facility, RRF)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 januari 2021
Uitkomst onderhandelingen EU-herstelfonds (Recovery and Resilience Facility,
RRF) - 21501-07-1737
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op woensdag 10
februari 2021.
• De minister van Financiën vermeldt in deze brief dat het kabinet tevreden is
over de overeengekomen RRF-verordening. De minister kondigt aan dat de
Kamer binnenkort een wetsvoorstel ter goedkeuring van het nieuwe het

Besluit:
Noot:

17

•

61.

Volgcommissie(s):

EU

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over een aantal brieven met
betrekking tot vergaderingen van de Eurogroep- en Ecofinraad

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 januari 2021
Antwoorden op vragen commissie over een aantal brieven met betrekking tot
vergaderingen van de Eurogroep- en Ecofinraad - 21501-07-1736
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op woensdag 10
februari 2021.

Besluit:

62.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over verworven recht in de
huurtoeslag (Kamerstuk 27926-323)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 11 januari
2021
Antwoorden op vragen commissie over verworven recht in de huurtoeslag 27926-334
Aangehouden (op verzoek van het lid Omtzigt) tot de volgende
procedurevergadering.

Besluit:

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 10 juni 2020
Verworven recht in de huurtoeslag - 27926-323
Ter informatie.
Nadat de commissie Binnenlandse Zaken op 25 juni 2020 had besloten deze
brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over te
dragen, heeft de commissie Financiën over de brief op 16 juli 2020 vragen
daarover gesteld in het kader van een schriftelijk overleg.
BiZa

Agendapunt:

Wetenschapstoets Verbeterplan Kinderopvangtoeslag

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 13 januari 2021
Wetenschapstoets Verbeterplan Kinderopvangtoeslag - 2021Z00442
De commissie besluit het aanbod voor een (digitale) technische briefing te
aanvaarden en nodigt de commissie SZW uit als volgcommissie. Het lid Lodders
is beschikbaar als rapporteur; verdere belangstelling wordt per e-mail
geïnventariseerd.

Besluit:
Noot:

63.

Besluit:

64.

Agendapunt:

Conceptbrief aan het Presidium over verantwoording 2020 en
Voorjaarsnota 2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 13 januari 2021
Conceptbrief aan het Presidium over verantwoording 2020 en Voorjaarsnota
2021 - 2021Z00446
De commissie besluit het Verantwoordingsdebat te willen voeren in
aanwezigheid van de minister-president, de minister van Financiën en de
staatssecretaris van BZK. Aan het Presidium zal worden voorgesteld dit debat in
te plannen op woensdag 9 juni 2021. De commissie stemt in met bijgevoegde
conceptbrief.

Besluit:

65.

Eigenmiddelenbesluit (EMB).
De minister van Buitenlandse Zaken heeft het desbetreffende wetsvoorstel
blijkens de website van de Raad van State op 8 januari 2021 aan de Raad
van State voor advies voorgelegd (zaak W02.21.0004/II)

Agendapunt:

Brief van de commissie voor de Verzoekschriften mbt advisering
tweejaarscriterium Burgerinitiatief Tijd voor Transparantie
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Zaak:

Besluit:

Noot:

Brief van lid/fractie/commissie - griffier, A.C.W. de Vos - 13 januari 2021
Brief van de commissie voor de Verzoekschriften mbt advisering
tweejaarscriterium Burgerinitiatief Tijd voor Transparantie - 2021Z00439
De Commissie voor de Verzoekschriften antwoorden dat over het in dit
burgerinitiatief genoemde onderwerp in de laatste twee jaar geen
Kamerbesluiten zijn genomen.
• Het burgerinitiatief betreft een verzoek namens verschillende instanties om
iets te doen aan de onduidelijke kosten van kapitaalverzekeringen.
• De commissie Financiën heeft over dergelijke verzekeringen (en in het
bijzonder de woekerpolissen) laatstelijk gesproken in het algemeen overleg
Toekomst financiële sector van 6 maart 2020, maar dat was niet in
“besluitvormende zin”.

Rondvraag
67.

Agendapunt:

Rappelbrieven ten aanzien van nog niet beantwoorde commissiebrieven
(zie agendapunt 55)

Zaak:

Brief commissie - griffier, A.H.M. Weeber - 26 november 2020
Niet-volledige beantwoording van vragen van de commissie over de reactie op
het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van de
nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag - 2020Z22911
De staatssecretaris verzoeken om uiterlijk op 18 januari 2021 alsnog te
antwoorden op de verzoeken van de commissie n.a.v. de niet-volledige
beantwoording van vragen over de reactie op het rapport van de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief commissie - griffier, A.H.M. Weeber - 26 november 2020
Verzoek om reactie op een burgerbrief ten behoeve van het algemeen overleg
op 10 december 2020 - 2020Z22842
De staatssecretaris van Financiën verzoeken om voorafgaand aan het
uitgestelde algemeen overleg Belastingontwijking alsnog de gevraagde reactie
op een burgerbrief toe te zenden.
Brief commissie - griffier, A.H.M. Weeber - 9 december 2020
Verzoek om telefonisch contact met Duitse ambtsgenoot inzake
oorlogsgerelateerde uitkeringen - 2020Z24485
De staatssecretaris van Financiën verzoeken om spoedig de stand van zaken te
melden van het overleg met zijn Duitse ambtsgenoot over oorlogsuitkeringen.
Brief commissie - griffier, A.H.M. Weeber - 9 december 2020
Verzoek om nadere toelichting op het nieuwe signaal inzake opzet/grove schuld
(OGS) - 2020Z24497
De staatssecretaris van Financiën verzoeken om uiterlijk op 18 januari 2021
alsnog te antwoorden op het verzoek om nadere toelichting op het nieuwe
signaal inzake opzet/grove schuld (OGS).

Besloten
66.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Lodders en Omtzigt tot het houden van een
rondetafelgesprek over corruptie en criminaliteit in de Rotterdamse
haven.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 8 januari 2021
Stafnotitie - Voorstel van de leden Lodders en Omtzigt tot het houden van een
rondetafelgesprek over corruptie en criminaliteit in de Rotterdamse haven 2021Z00266
Ingestemd met het houden van een rondetafelgesprek over corruptie en

Besluit:
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Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

criminaliteit in de Rotterdamse haven, overeenkomstig de door de leden
Lodders en Omtzigt voorgestelde opzet, op maandag 1 februari 2021.
• Het rondetafelgesprek zal bestaan uit drie blokken van telkens 45 minuten,
met per blok twee sprekers.
• Voor de blokken worden wetenschappers, journalisten en betrokken
instanties uitgenodigd; over de definitieve gastenlijst zal de staf nader
afstemming zoeken met de initiatiefnemers.
J&V
Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 13 januari 2021
Stafnotitie - Aanvulling op het voorstel tot het houden van een
rondetafelgesprek over corruptie en criminaliteit in de Rotterdamse haven 2021Z00457
Betrokken bij de bespreking van het voorstel van de leden Lodders en Omtzigt.

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2020A06808
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