Den Haag, 20 september 2022

Herziene besluitenlijst vanwege correctie van data bij agendapunt 16.
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Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Zaak:

Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van
werkzaamheden
Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de
werkdag voor de dag van de procedurevergadering worden aangemeld.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, M. Schukkink 12 september 2022
Overzicht van de aangemelde verzoeken voor de commissie-regeling van
werkzaamheden - 2022Z16742
Ter informatie.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, F.L.
Idsinga (VVD) - 12 september 2022
Voorstel van het lid Idsinga (VVD) om de inspecteur-generaal van de Inspectie
belastingen, toeslagen en douane (IBTD) uit te nodigen voor een gesprek en
het gesprek zo snel mogelijk in te plannen. - 2022Z16726
De commissie besluit om de inspecteur-generaal van de Inspectie belastingen,
toeslagen en douane (IBTD) uit te nodigen voor een gesprek en het gesprek zo
snel mogelijk in te plannen.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, S.
Maatoug (GroenLinks) - 14 september 2022
Voorstel van het lid Maatoug (GroenLinks) om het commissiedebat

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Doorstroomvennootschappen zo snel mogelijk opnieuw in te plannen, nog
voorafgaand aan de behandeling van het Pakket Belastingplan 2023. 2022Z16904
De commissie besluit het commissiedebat Doorstroomvennootschappen in te
plannen na de behandeling van het Pakket Belastingplan 2023, doch voor het
einde van dit jaar.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, E.
Heinen (VVD) - 14 september 2022
Voorstel van het lid Heinen (VVD) om het kabinet te verzoeken om te reageren
op het NRC artikel “DNB wil witwasaanpak meer richten op klanten met de hoge
risico’s: ‘De pijplijn is overvol’ en om in te gaan op of de huidige aanpak voor
de financiële sector nog werkbaar is. - 2022Z16898
De minister van Financiën verzoeken om een reactie op het NRC-artikel "DNB
wil witwasaanpak meer richten op klanten met de hoge risico's: 'De pijplijn is
overval'" en om in te gaan op of de huidige aanpak voor de financiële sector
nog werkbaar is.

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
2.

Agendapunt:

De besluitenlijsten van de procedurevergaderingen van 6 juli en 6
september 2022 worden vastgesteld.

Brievenlijst
3.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
4.

Agendapunt:

Stukken t.b.v. commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad d.d. 7 juli 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 6 juli 2022
Nazending geannoteerde agenda: Aanvullend MFB-programma Oekraïne 21501-07-1876
Betrokken bij het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op donderdag 7 juli jl.
BuHaOS, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

5.

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 5 juli 2022
Overzicht uitbetaling RRF tweede kwartaal 2022 - 21501-07-1866
Betrokken bij het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op donderdag 7 juli jl.
Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 5 juli 2022
Voorlopige beoordeling betaalverzoek RRF (Recovery and Resilience Facility)
Spanje en Slowakije - 21501-07-1867
Betrokken bij het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op donderdag 7 juli jl.
EU

Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 5 juli 2022
Reactie op verzoek commissie over een eerste juridische analyse publicatie
eindbegunstigdenoverzicht concept-Herstel- en Veerkrachtplan - 21501-071881
Betrokken bij het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op donderdag 7 juli jl.

Agendapunt:

Stukken t.b.v. het plenaire debat over het rapport over de
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Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) van de Belastingdienst d.d. 13
september 2022
Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Noot:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

6.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 7 juli 2022
Beantwoording vragen commissie over reactie op nadere verzoeken Fraude
signalering Voorziening (Kamerstuk 31066-1030) - 31066-1089
Betrokken bij het plenaire debat over het rapport over de
Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst op dinsdag 13 september
2022.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 7 juli 2022
Beantwoording resterende vragen over het handhavingsbesluit van de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) over Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) - 310661088
Betrokken bij het plenaire debat over het rapport over de
Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst op dinsdag 13 september
2022.
In de brief gaat de staatssecretaris in op de aanpak van institutioneel racisme
bij de Belastingdienst, verzoeken gedaan tijdens de regeling van
werkzaamheden van 31 mei jl. en van 7 juni jl. inzake de inventarisatie van
lijsten met nationaliteit en/of fraude- of risicosignalen en op openstaande
feitelijke vragen inzake het handhavingsbesluit van de AP over FSV.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 31 augustus
2022
Beantwoording vragen commissie over vormgeving tegemoetkoming Fraude
Signalering Voorziening (FSV) - 31066-1098
Betrokken bij het plenaire debat over het rapport over de
Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst op dinsdag 13 september
2022.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 2 september
2022
Beantwoording aanvullende vragen commissie over vormgeving
tegemoetkoming Fraude Signalering Voorziening (FSV) - 31066-1099
Betrokken bij het plenaire debat over het rapport over de
Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst op dinsdag 13 september
2022.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 9 september
2022
Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Belastingdienst van 7
september 2022, over onderzoek naar gegevensverstrekking uit FSV - 310661107
Betrokken bij het plenaire debat over het rapport over de
Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst op dinsdag 13 september
2022.

Agendapunt:

Stukken t.b.v. commissiedebat Belastingdienst d.d. 7 september 2022

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 2 september
2022
Stand van zaken Belastingdienst - 31066-1100
Betrokken bij het commissiedebat Belastingdienst op woensdag 7 september jl.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 5 september
2022
Stand van zaken box 3 - 32140-136
Betrokken bij het commissiedebat Belastingdienst op woensdag 7 september jl.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 2 september
2022

3

Besluit:
Zaak:

Besluit:

7.

Beleidsreactie publicatie 'Startpunt voor dialoog' - 31066-1101
Betrokken bij het commissiedebat Belastingdienst op woensdag 7 september jl.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 6 september
2022
Reactie op het BIT-advies Vernieuwen Heffing Loonbelastingen en Premies 2022Z16263
Desgewenst betrokken bij het commissiedebat Belastingdienst op woensdag 7
september jl.

Agendapunt:

Stukken t.b.v. commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in
Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad) d.d. 8 september
2022.

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 30 augustus 2022
Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 juli 2022 en toezegging uit het
Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad van 7 juli jl. m.b.t. een overzicht van
EU-fondsen waarvoor trajecten lopen om voorwaardelijkheid/hervorming in te
voeren - 21501-07-1883
Reeds geagendeerd op het commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen
in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad) op donderdag 8 september
jl.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 2 september 2022
Geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 9 en 10 september
2022 - 21501-07-1885
Reeds geagendeerd op het commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen
in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad) op 8 september 2022.
EU
Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 6 september 2022
Stukken die voorliggen op de informele Ecofinraad van 9 en 10 september 2022
- 21501-07-1886
Reeds geagendeerd op het commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen
in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad) op 8 september 2022.
EU
Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 4 juli 2022
Jaarlijkse Informatiebrief risico's DNB en de Nederlandse staat als gevolg van
ECB beleid - 21501-07-1869
Betrokken bij het commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in
Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad) op donderdag 8 september jl.
Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 4 juli 2022
Commissievoorstel Europese begroting 2023 en technische aanpassing MFK
2023 - 21501-03-168
Betrokken bij het commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in
Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad) op donderdag 8 september jl.
EU
Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 5 juli 2022
Verslag jaarvergadering Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) van 16 juni
2022 en de financiële rekeningen van het EFSF over 2021 - 21501-07-1868
Betrokken bij het commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in
Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad) op donderdag 8 september jl.
Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 8 juli 2022
Wob-besluit Recovery and Resilience Facility (RRF) - deelbesluit 3 - 21501-071878
Betrokken bij het commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in
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Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad) op donderdag 8 september jl.
Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

8.

9.

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 5 september 2022
Raadspositie Europese Begroting 2023 en vierde aanvullende Europese
begroting 2022 - 21501-03-169
Desgewenst betrokken bij het commissiedebat Macro-economische
ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad) op 8
september 2022.
EU
Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 6 september 2022
Voorlopige beoordeling betaalverzoek Recovery and Resilience Facility (RRF)
Letland - 21501-07-1884
Desgewenst betrokken bij het commissiedebat Macro-economische
ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad) op 8
september 2022.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de Nota Deelnemingenbeleid
Rijksoverheid 2022 (Kamerstuk 28165-370)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 7 september 2022
Beantwoording vragen commissie over de Nota Deelnemingenbeleid
Rijksoverheid 2022 (Kamerstuk 28165-370) - 28165-373
Betrokken bij het notaoverleg Nota Deelnemingenbeleid op 12 september 2022.

Agendapunt:

Vormgeving versoepeling betalingsregeling (corona)belastingschuld

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 8 september
2022
Vormgeving versoepeling betalingsregeling (corona)belastingschuld - 310661102
Betrokken bij het schriftelijk overleg Scenario's (corona)belastingschuld op
woensdag 14 september jl.
In de brief geeft de staatssecretaris aan dat de Kamer periodiek een
monitoringsbrief over de coronasteunmaatregelen otnvangt. In deze
monitoringsbrief zal vanaf het vierde kwartaal ook informatie worden
opgenomen over bijvoorbeeld het gebruik van de versoepeling van de
betalingsregeling.
EZK

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

(Voortgang) wet- en regelgeving
10.

Agendapunt:

Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting

Zaak:

Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind - 1 juli 2022
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek tot implementatie van Richtlijn
(EU) 2021/2101 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november
2021 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van
informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren
(Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting) - 36157
Voortouw overnemen van de vaste Kamercommissie voor J&V.
• De commissie JV heeft in haar procedurevergadering van woensdag 14
september 2022 besloten de commissie Financiën te verzoeken de
behandeling van dit wetsvoorstel over te nemen.
• De implementatie van de richtlijn zal plaatsvinden in een algemene
maatregel van bestuur, waarvoor in het Burgerlijk Wetboek (BW) eerst via
dit wetsvoorstel een rechtsgrondslag moet worden aangepast. Om die
reden is het wetsvoorstel als eerste ondertekend door de minister voor
Rechtsbescherming en is het voorstel aanvankelijk in handen gesteld van de

Besluit:
Noot:
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commissie JV.
In de (lange) onderhandelingsfase bij de richtlijn heeft de commissie
Financiën veelvuldig met de minister/staatssecretaris van Financiën van
gedachten gewisseld over het voorstel.
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 11 oktober 2022 te
14.00 uur.
•

Besluit:

11.

Agendapunt:

Uitvoeringswet verordening herstel en afwikkeling centrale
tegenpartijen

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, S.A.M.
Kaag - 4 juli 2022
Nota naar aanleiding van het verslag - 36105-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:
Zaak:
Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:

12.

Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 19 mei 2022
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet en enige
andere wetten ter uitvoering van Verordening (EU) 2021/23 betreffende een
kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen
(Uitvoeringswet verordening herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen) 36105
Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

Agendapunt:

Goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus
tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen
naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken
van belasting, met Protocol (Trb. 2021, 80)

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
M.L.A. van Rij - 6 juli 2022
Nota naar aanleiding van het verslag - 36053-9
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
• De commissie heeft eerder schriftelijk overleg gevoerd met de
staatssecretaris over het onderliggende belastingverdrag.
• Nadat de fracties van GroenLinks, PvdA en SP in de Eerste Kamer de
stilzwijgende goedkeuring van het verdrag hadden doorbroken, is een
goedkeuringswet ingediend, waarbij de commissie op 28 juni jl. verslag
heeft uitgebracht.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Volgcommissie(s):

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 13 juni 2022
Goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen Verdrag
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het
vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het
inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met
Protocol (Trb. 2021, 80) - 36053
Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).
BuZa

Agendapunt:

Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 7 juli 2022

Besluit:

13.

Nota van wijziging - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 4 juli 2022
Nota van wijziging - 36105-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
De nota van wijziging wijzigt de inwerkingtredingsbepaling, zodat de wet een
dag na publicatie in het Staatsblad in werking treedt. Hiermee wordt de
inwerkingtreding bespoedigd, gelet op het in werking treden van de verordening
op 12 augustus 2022.
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Besluit:

14.

Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Nijboer, Alkaya, Van Raan, Gündogan en
Maatoug houdende regels omtrent invoering van een
vermogensbelasting (Wet vermogensbelasting 2024)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 13 juli 2022
Voorstel van wet van de leden Nijboer, Alkaya, Van Raan, Gündogan en
Maatoug houdende regels omtrent invoering van een vermogensbelasting (Wet
vermogensbelasting 2024) - 36173
Ter informatie.
Dit initiatiefvoorstel is sinds 13 juni jl. aanhangig bij de Afdeling advisering van
de Raad van State. Na ontvangst van het advies en de reactie daarop van de
initiatiefnemers wordt de inhoudelijke behandeling van het wetsvoorstel ter
hand genomen.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:

15.

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 25
augustus 2022
Brief van de leden Nijboer, Alkaya, Van Raan en Gündogan inzake mede
verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Maatoug - 36173-4
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting (Kamerstuk
35523)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 15 juli 2022
Kabinetsreactie op het initiatiefwetsvoorstel van het lid Van der Lee tot
wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere
belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele
eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)
(Kamerstuk 35523) - 35523-20
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

16.

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van Richtlijn
(EU) 2021/338 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2021
tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievereisten,
productgovernance en positielimieten, en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU)
2019/78 wat betreft de toepassing daarvan op beleggingsondernemingen, om
bij te dragen aan het herstel van de covid-19 crisis (PbEU 2021, L 68)
(Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen) - 36174
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 29 september 2022
om 16:00 uur.

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, T.M.T. van der Lee (GroenLinks) - 10
juli 2020
Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de
dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de
invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele
eindafrekening dividendbelasting) - 35523
Ter informatie; het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling,
maar nog niet geagendeerd.

Agendapunt:

Fiscale verzamelwet 2023

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
M.L.A. van Rij - 29 augustus 2022
Nota naar aanleiding van het verslag - 36107-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:
Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 29
augustus 2022
Nota van wijziging - 36107-7
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Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Noot:

17.

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 23 mei 2022
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale
verzamelwet 2023) - 36107
De commissie besluit om dit wetsvoorstel te behandelen binnen het reeds
vastgestelde behandelschema voor het Pakket Belastingplan 2023.
Het Pakket Belastingplan 2023 wordt behandeld in twee wetgevingsoverleggen
op maandag 17 en maandag 31 oktober, gevolgd door plenaire behandeling op
8 en 9 november 2022.

Agendapunt:

Concept regeling EMU-norm 2023 decentrale overheden

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 30 augustus
2022
Concept regeling EMU-norm 2023 decentrale overheden - 35925-IX-40
Voor kennisgeving aangenomen.
• Het betreft een voorgenomen ministeriële regeling betreffende het aandeel
in het EMU-tekort van decentrale overheden (gemeenten, provincies en
Waterschappen) die op grond van de Wet houdbare overheidsfinanciering
door middel van een zogenoemnde voorhangprocedure aan de Kamer wordt
voorgelegd.
• De Kamer heeft vier weken, dat wil zeggen tot uiterlijk 27 september a.s.,
de gelegenheid om te reageren op het voornemen tot vaststelling van de
ministeriële regeling.
BiZa, I&W

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

18.

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
In de nota van wijziging worden twee onjuiste verwijzingen in de in het
wetsvoorstel opgenomen aanvulling van de afdrachtvermindering in de Wet op
de dividendbelasting 1965 voor fiscale beleggingsinstellingen hersteld. Het
betreft dus enkele technische verbeteringen.

Agendapunt:

Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake financiële steun
Oekraïne via het Internationaal Monetair Fonds

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 9 september 2022
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 36182-3
Betrokken bij de behandeling van de vijfde incidentele suppletoire begroting
inzake financiële steun Oekraïne via het Internationaal Monetair Fonds.

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Noot:

Begroting - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 31 augustus 2022
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor
het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake financiële steun
Oekraïne via het Internationaal Monetair Fonds) - 36182
Ter informatie.
De commissie heeft in een extra procedurevergadering op 6 september jl.
besloten dit wetsvoorstel te behandelen in een wetgevingsoverleg op maandag
12 september en aan te melden voor stemmingen op dinsdag 13 september.

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
19.

Agendapunt:

Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni
2022

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 4 juli 2022
Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2022 2022Z13991
Agenderen voor het commissiedebat Bestrijding witwassen en
terrorismefinanciering op donderdag 20 oktober 2022.

Besluit:

8

20.

Volgcommissie(s):

J&V

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie op de brief van de Beroepsvereniging
Bewindvoerders Wet Schuldsanering natuurlijke personen inzake
boedelrekening WSNP

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 6 juli 2022
Reactie op verzoek commissie op de brief van de Beroepsvereniging
Bewindvoerders Wet Schuldsanering natuurlijke personen inzake
boedelrekening WSNP - 32545-173
Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
Deze brief betreft een aanvulling op een eerdere reactie van de
ambtsvoorganger van deze minister, die daarin aangaf in (nader) overleg te
zullen treden met de NVB en de BBW en de Kamer over de uitkomsten te zullen
berichten. Inmiddels is een convenant gesloten waarin een aantal banken
toezegt dat faillissementscuratoren en bewindvoerders Wsnp in ieder geval een
boedelrekening kunnen openen bij de bank van de klant die failliet is gegaan of
in schuldsanering verkeert.

Besluit:
Noot:

21.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken invoering
van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden van
juridische entiteiten (UBO-register)(Kamerstuk 32545-168)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 6 juli 2022
Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken invoering van het
register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden van juridische
entiteiten (UBO-register)(Kamerstuk 32545-168) - 32545-172
Agenderen voor het commissiedebat Bestrijding witwassen en
terrorismefinanciering op donderdag 20 oktober 2022.
De minister van Financiën komt in oktober samen met de minister van JV met
een brief inzake opvolging onderzoeken en evaluaties aanpak witwassen en
terrorismefinanciering. Hierin zal de minister ingaan op welke verbeteringen zij
de komende periode wil doorvoeren. Ook zal de ministrer hierin aandacht
besteden aan de voortgang van de nog openstaande maatregelen uit het plan
van aanpak witwassen.

Besluit:
Noot:

22.

Agendapunt:

MOB-jaarrapportage 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 7 juli 2022
MOB-jaarrapportage 2021 - 27863-104
Agenderen voor het commissiedebat Financiële Markten op woensdag 14
december 2022. Dit commissiedebat wordt samengevoegd met het nog niet
ingeplande commissiedebat Betalingsverkeer. Het commissiedebat wordt met
een uur verlengd en spreektijden worden met 1 minuut uitgebreid.

Besluit:

23.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage NLFI over de Volksbank

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 7 juli 2022
Voortgangsrapportage NLFI over de Volksbank - 33532-92
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
• Deze brief wordt tezamen met agendapunt 30 aangehouden tot de volgende
procedurevergadering, opdat de commissie kan besluiten over een
eventueel afzonderlijk commissiedebat over het bankenlandschap in
Nederland.
• De commissie heeft zich in de procedurevergadering van 26 januari jl.
voorgenomen om in de toekomst een apart commissiedebat te houden over
de toekomst van de Volksbank.

Besluit:
Noot:

9

24.

Agendapunt:

IBO Vermogensverdeling: Licht uit, Spot aan: de Vermogensverdeling

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 8 juli 2022
IBO Vermogensverdeling: Licht uit, Spot aan: de Vermogensverdeling - 35925IX-38
Betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen in de week van 4-6
oktober 2022.
Reeds geagendeerd voor een technische briefing op woensdag 28 september
2022.
De commissie besluit om het kabinet te verzoeken de kabinetsreactie op het
IBO Vermogensverdeling uiterlijk vrijdag 16 september 2022 onder embargo
met de Prinsjesdagstukken naar de Kamer te sturen.
De commissie besluit het IBO Vermogensverdeling, alsmede de nog te
ontvangen kabinetsreactie op het IBO Vermogensverdeling, te agenderen voor
een apart commissiedebat Vermogensongelijkheid en dit commissiedebat in te
plannen na de behandeling van het Pakket Belastingplan 2023, doch voor het
einde van dit jaar.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

Besluit:

25.

Agendapunt:

Reactie op BIT-advies Adviescollege ICT-toetsing inzake Digitaliseren
Schatkistbankieren

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 11 juli 2022
Reactie op BIT-advies Adviescollege ICT-toetsing inzake Digitaliseren
Schatkistbankieren - 26643-898
Voor kennisgeving aangenomen.
DiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

26.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over stand van zaken bankrekening
Oekraïense vluchtelingen

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 19 juli 2022
Reactie op verzoek commissie over stand van zaken bankrekening Oekraïense
vluchtelingen - 31477-78
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Vierde voortgangsrapportage Kwartiermakers toekomst
accountancysector en onderzoek naar het audit only-model

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 20 juli 2022
Vierde voortgangsrapportage Kwartiermakers toekomst accountancysector en
onderzoek naar het audit only-model - 33977-41
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
verplaatsen tot 2 weken na de AFB en derhalve vaststellen op dinsdag 18
oktober 2022 te 14.00 uur.
• De volgende halfjaarlijkse voortgangsrapportage is voorzien voor december
2022. Datzelfde geldt voor het Wetsvoorstel Toekomst Accountancy, dat
sinds 22 juli jl. aanhangig is bij de Raad van State.
• De commissie besloot in de laatste procedurevergadering voor het
zomerreces om het eerstvolgende commissiedebat Accountancy in te
plannen in maart 2023. Dat debat is inmiddels ingepland op donderdag 30
maart 2023.

Agendapunt:

Evaluatierapport Financial Action Task Force (FATF) over Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 24 augustus 2022
Evaluatierapport Financial Action Task Force (FATF) over het Nederlandse beleid
tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding van
massavernietigingswapens - 31477-79

Besluit:

28.
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Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):

29.

30.

Agendapunt:

Toestemming deelname ambtenaren van het ministerie van Financiën
aan technische briefing over Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid
2022

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 30 augustus 2022
Toestemming deelname ambtenaren van het ministerie van Financiën aan
technische briefing over Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022 2022Z15904
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Afronding werkzaamheden Derivatencommissie

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 30 augustus 2022
Afronding werkzaamheden Derivatencommissie - 31311-244
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

31.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de toelichting op de
aangenomen moties ingediend tijdens het tweeminutendebat over de
ministeriële regeling Inspectie Belastingen Toeslagen en Douane
(IBTD) (Kamerstuk 31066-1097)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 30 augustus 2022
Antwoorden op vragen commissie over de toelichting op de aangenomen moties
ingediend tijdens het tweeminutendebat over de ministeriële regeling Inspectie
Belastingen Toeslagen en Douane (IBTD) (Kamerstuk 31066-1097) - 310661109
Agenderen voor het commissiedebat Belastingdienst op donderdag 23 februari
2023.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Onderzoeksopzet: Evaluatie Toezicht Belastingdienst (2017-2023)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 5 september 2022
Onderzoeksopzet: Evaluatie Toezicht Belastingdienst (2017-2023) - 31935-78
De commissie stelt een brief vast met vragen aan de minister van Financiën
over de onderzoeksopzet: Evaluatie Toezicht Belastingdienst (2017-2023).

Besluit:

Zaak:

Besluit:

33.

Agenderen voor het commissiedebat Bestrijding witwassen en
terrorismefinanciering op donderdag 20 oktober 2022.
In de brief die is aangekondigd voor oktober (zie noot bij bovenstaand
agendapunt) wordt ook een beleidsreactie op dit rapport opgenomen.
J&V

Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 12 september 2022
Behandelvoorstel onderzoeksopzet Evaluatie Toezicht Belastingdienst (20172023) - 2022Z16761
Betrokken bij besluitvorming over de brief inzake Onderzoeksopzet: Evaluatie
Toezicht Belastingdienst (2017-2023) (Kamerstuk 31935, nr. 78)

Agendapunt:

Visie op het Bankenlandschap

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 6 september 2022
Visie op het Bankenlandschap - 32013-254
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
• In deze brief kondigt de minister aan binnenkort haar beleidsagenda voor
de financiële sector naar de Kamer te sturen. In deze agenda zal zij
haar ambities en doelstellingen en daaraan gekoppelde concrete acties voor
de brede financiële sector met de Kamer delen. Deze beleidsagenda zal
raakvlakken hebben met de onderhavige visiebrief.

Besluit:
Noot:
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•

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

34.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over staatsdeelnemingen (o.a.
Kamerstukken 28165-368)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 7 september 2022
Antwoorden op vragen commissie over staatsdeelnemingen (o.a. Kamerstukken
28165-368) - 28165-372
Agenderen voor het commissiedebat staatsdeelnemingen op 30 november
2022.

Besluit:

35.

Agendapunt:

Verlenging regeling ontheemden Oekraïne omwisselen hryvnia

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 8 september 2022
Verlenging regeling ontheemden Oekraïne omwisselen hryvnia - 27863-105
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

36.

Deze brief wordt tezamen met de brief onder agendapunt 23 aangehouden
tot de volgende procedurevergadering, opdat de commissie kan besluiten
over een eventueel afzonderlijk commissiedebat over het bankenlandschap
in Nederland.
Betrokken bij het Notaoverleg Nota Deelnemingenbeleid op maandag 12
september 2022.
Met deze brief beantwoordt de minister een verzoek van de commissie om
voorafgaand aan het notaoverleg Deelnemingenbeleid haar visie op het
bankenlandschap te delen.
EZK, EU

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over uitbreiding invoercapaciteit LNG
(Kamerstuk 29023-304)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 12 september 2022
Antwoorden op vragen commissie over uitbreiding invoercapaciteit LNG 29023-344
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Fiscaliteit en Belastingdienst
37.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 12 april 2022, over een handleiding bij de
Belastingdienst met discriminerende instructies

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 14 april 2022
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 12 april 2022, over een handleiding bij de Belastingdienst
met discriminerende instructies - 31066-1007
Betrekken bij het nog in te plannen Dertigledendebat over het rapport
‘Handleidingen aan de Poort 2-1’

Besluit:

38.

Agendapunt:

Brieven inzake wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet
inzake Rijksbelastingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 13 juni 2022
Beantwoording vraag van het lid Omtzigt, gesteld tijdens de stemmingen van
24 maart 2022, over de wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet
inzake Rijksbelastingen - 36045-90
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op woensdag 12 oktober 2022 te 14.00 uur

Besluit:
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Volgcommissie(s):

BuZa

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 7 juni 2022
Advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over Wijziging van de
Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 1994 - 36045-86
Agenderen voor het schriftelijk overleg Brieven inzake wijziging van de
Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake Rijksbelastingen op woensdag 12
oktober 2022 te 14.00 uur

Besluit:

39.

Agendapunt:

Uitspraak van het gerechtshof Den Haag over de sepotbeslissingen van
het Openbaar Ministerie inzake de aangifte van knevelarij en
beroepsmatige discriminatie en de aangifte van dwang door misbruik
van gezag en lasterlijke aanklacht

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 6 juli 2022
Toezegging gedaan tijdens het Commissiedebat Toeslagen van 22 juni 2022
over de brief inzake de artikel 12 procedure - 31066-1087
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op woensdag 12 oktober 2022 te 14.00 uur

Besluit:

Zaak:

Besluit:

40.

Agendapunt:

Evaluatierapport van de Stichting Economisch Onderzoek over de
fiscale beleggingsinstelling (FBI) en de vrijgestelde
beleggingsinstelling (VBI)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 7 juli 2022
Evaluatierapport van de Stichting Economisch Onderzoek over de fiscale
beleggingsinstelling (FBI) en de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) - 32140130
Agenderen voor het commissiedebat Fiscaliteit op woensdag 25 januari 2023.
De staatssecretaris meldt in de brief dat de inhoudelijke reactie op het rapport
en de beleidsvoornemens naar aanleiding van de oplossingsrichtingen uit het
rapport na de zomer naar de Kamer worden gestuurd.

Besluit:
Noot:

41.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 14 juli 2022
Uitspraak van het gerechtshof Den Haag over de sepotbeslissingen van het
Openbaar Ministerie inzake de aangifte van knevelarij en beroepsmatige
discriminatie en de aangifte van dwang door misbruik van gezag en lasterlijke
aanklacht - 31066-1095
Agenderen voor het schriftelijk overleg Uitspraak van het gerechtshof Den Haag
over de sepotbeslissingen van het Openbaar Ministerie inzake de aangifte van
knevelarij en beroepsmatige discriminatie en de aangifte van dwang door
misbruik van gezag en lasterlijke aanklacht op woensdag 12 oktober 2022 te
14.00 uur

Agendapunt:

Stand van zaken uitwerking COP26-verklaring

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 7 juli 2022
Stand van zaken uitwerking COP26-verklaring - 31793-209
Agenderen voor het commissiedebat Exportkredietverzekeringen op 16
november 2022.
• De brief betreft vooral een procesupdate en geen inhoudelijke uitwerking
van het beleid.
• In de brief geeft de staatssecretaris aan dat het kabinet bij de nadere
uitwerking van het beleid rekening houdt met de motie-Klink (Kamerstuk
35925-XVII, nr. 23), de motie-Sjoersma/Van Ojik (Kamerstuk 35570-V, nr.
40) en de motie-Heinen (Kamerstuk 26485, nr. 387) en dat het kabinet de
Kamer hierover in het najaar, tijdig voor COP27 van begin november, zal
informeren.
• In de procedurevergadering van 6 juli jl. heeft de commissie besloten om
het commissiedebat Exportkredietverzekeringen na ontvangst van

Besluit:
Noot:
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Volgcommissie(s):

42.

Agendapunt:

HADK-analyse ("hand aan de kraan"-analyse) emissievrije
personenauto's 2022

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 7 juli 2022
HADK-analyse emissievrije personenauto's 2022 - 32813-1080
Agenderen voor het commissiedebat Autobelastingen op 24 november 2022.
Op de agenda van het commissiedebat Autobelastingen van 24 november 2022
staat tevens de brief Evaluatierapport 'Bijzondere regelingen MRB en BPM'
(Kamerstuk 32800, nr. 76). Het kabinet heeft aangegeven een inhoudelijke
reactie op de aanbevelingen van het rapport in het najaar naar de Kamer te
sturen.
I&W

Agendapunt:

Scenario's herstel niet-bezwaarmakers box 3

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 8 juli 2022
Scenario's herstel niet-bezwaarmakers box 3 - 32140-133
Betrekken bij de inbreng t.b.v. het verslag bij het Pakket Belastingplan 2023,
wetsvoorstel Herstelwetgeving box 3, op maandag 3 oktober 2022.
Het Pakket Belastingplan 2023 bevat onder andere het wetsvoorstel
Herstelwetgeving box 3. Het kabinet zal de verschillende overwegingen in de
brief van 8 juli jl. met betrekking tot budgettaire gevolgen, rechtvaardigheid,
juridische houdbaarheid, en uitvoeringsgevolgen meewegen in de
besluitvorming over mogelijk herstel voor niet-bezwaarmakers. Het kabinet zal
dit meenemen in de integrale besluitvorming over de begroting in augustus en
zal naar verwachting op Prinsjesdag de uitkomst hiervan presenteren.

Besluit:
Noot:

43.

Besluit:
Noot:

44.

Agendapunt:

Rapport van de consultant Partner in Compliance 'Beleidsevaluatie antiomkopingsbeleid voor de exportkredietverzekeringen'

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 8 juli 2022
Rapport van de consultant Partner in Compliance 'Beleidsevaluatie antiomkopingsbeleid voor de exportkredietverzekeringen' - 35925-IX-39
Agenderen voor het commissiedebat Exportkredietverzekeringen op 16
november 2022.
In de brief geeft de staatssecretaris aan dat de Kamer voor het einde van dit
jaar met een vervolgbrief wordt geïnformeerd over hoe het antiomkopingsbeleid verder zal worden verbeterd en verstevigd.
BuHaOS

Agendapunt:

Kabinetsreactie op SEO-rapport over leegwaarderatio

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 8 juli 2022
Kabinetsreactie op SEO-rapport over leegwaarderatio - 32140-132
Betrekken bij de inbreng t.b.v. het verslag bij het Pakket Belastingplan 2023 op
maandag 3 oktober 2022.
Op basis van het rapport stelt het kabinet voor om, in tegenstelling tot het
voornemen in het coalitieakkoord om de leegwaarderatio af te schaffen, de
leegwaarderatio te handhaven en de huidige percentages te actualiseren. Het
kabinet geeft aan dat de wijzigingen inzake de actualisatie van de
leegwaarderatio zullen worden opgenomen in de eindejaarsregeling 2022.
Daarnaast kondigt het kabinet aan dat in het Belastingplan 2023 voorstellen
worden gedaan om de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956

Besluit:
Noot:

45.

onderhavige brief zo snel mogelijk na het zomerreces in te plannen. Met het
oog op de nog te ontvangen brief met de inhoudelijke uitwerking van het
beleid is het commissiedebat Exportkredietverzekeringen gepland op 16
november 2022.
BuHaOS, EZK, I&W

Besluit:
Noot:
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46.

47.

Volgcommissie(s):

te wijzigen om tijdelijke contracten uit te sluiten van toepassing van de
leegwaarderatio.
BiZa

Agendapunt:

Versterking van de aanpak van dividendstripping

Zaak:
Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 15 juli 2022
Versterking van de aanpak van dividendstripping - 25087-295
Agenderen voor het commissiedebat Fiscaliteit op woensdag 25 januari 2023.

Agendapunt:

Brieven inzake Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 29 augustus
2022
Vierde voortgangsbrief Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - 25087297
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Noot:

48.

Agendapunt:

Aanbod voor een vertrouwelijke briefing over de fiscale behandeling
van Uber

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 5 september
2022
Aanbod voor een vertrouwelijke briefing over de fiscale behandeling van Uber 2022Z16170
De commissie besluit het aanbod t.a.v. een besloten, vertrouwelijke technische
briefing over de fiscale behandeling van Uber te aanvaarden. Deze briefing kan
worden ingepland na afronding van het aangekondigde onderzoek.
• De staatssecretaris biedt de Kamer een vertrouwelijke briefing aan waarin
op de casus inzake de fiscale behandeling van Uber, de vragen vanuit de
Kamer en de conclusies van het onderzoek nader kan worden ingegaan.
• Tijdens het commissiedebat Belastingdienst van 7 september jl. heeft de
staatssecretaris het volgende toegezegd:
1. De Kamer ontvangt zo spoedig mogelijk een brief over wat de opdracht
van het onderzoek naar de fiscale behandeling van Uber is, wie het
onderzoek gaat uitvoeren en wanneer het onderzoek wordt afgerond.
2. De Kamer ontvangt zo spoedig mogelijk, nog voordat het onderzoek
wordt gestart, een brief met de concept vraagstelling van het onderzoek
naar de fiscale behandeling van Uber.

Besluit:

Noot:

49.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 9 september
2022
Nieuwe ontwikkeling in het FATCA-dossier: nazending brief VS en reactie
banken - 25087-298
Voor kennisgeving aangenomen.
• De staatssecretaris deelt een brief van het Amerikaanse ministerie van
Financiën waarin de VS aangeeft te werken aan een verduidelijking van de
inspanningsverplichting voor banken in het geval van missende TIN’s van
toeval-Amerikanen. In afwachting daarvan wordt de hoop uitgesproken dat
Nederlandse banken geeen rekeningen sluiten van toeval-Amerikanen die
geen TIN hebben aangeleverd.
• De NVB geeft aan dat deze passage voldoende duidelijkheid geeft voor de
leden om niet over te gaan tot het sluiten van bankrekeningen in
afwachting van de nieuwe Amerikaanse richtlijnen.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de reactie op het verzoek van
het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van
17 mei 2022, over het rapport ‘Handleidingen aan de Poort 2-1’
(Kamerstuk 31066-1061)
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Zaak:

Besluit:

50.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 12 september
2022
Beantwoording vragen commissie over de reactie op het verzoek van het lid
Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 mei 2022,
over het rapport ‘Handleidingen aan de Poort 2-1’ (Kamerstuk 31066-1061) 2022Z16727
Betrekken bij het nog in te plannen Dertigledendebat over het rapport
‘Handleidingen aan de Poort 2-1’

Agendapunt:

Antwoord op de vraag van het lid Edgar Mulder, gesteld tijdens de
plenaire vergadering van 7 september 2022, over hoe de Wet excessief
lenen bij eigen vennootschap uitwerkt bij een
aanmerkelijkbelanghouder die zich vanuit een niet EU-land in
Nederland gaat vestigen (immigratie) (Kamerstuk 35496)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 12 september
2022
Antwoord op de vraag van het lid Edgar Mulder, gesteld tijdens de plenaire
vergadering van 7 september 2022, over hoe de Wet excessief lenen bij eigen
vennootschap uitwerkt bij een aanmerkelijkbelanghouder die zich vanuit een
niet EU-land in Nederland gaat vestigen (immigratie) (Kamerstuk 35496) 35496-26
Desgewenst betrokken bij de stemmingen inzake het wetsvoorstel Wet
excessief lenen bij eigen vennootschap op dinsdag 13 september 2022.

Besluit:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Toeslagen en Douane
51.

Agendapunt:

Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 5 juli 2022
Antwoorden op vragen commissie over o.a. verbeteringen herstelproces na
herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31066-1026)
- 31066-1091
Agenderen voor het commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag op
donderdag 8 december 2022.
• In de procedurevergadering van 6 juli jl. heeft de commissie besloten om
het commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag te houden in
november 2022 en dit debat vooraf te laten gaan door een
feitelijkevragenronde over de 12e Voortgangsrapportage Herstel
Kinderopvangtoeslag. Het commissiedebat is inmiddels ingepland op 8
december 2022.
• De 12e Voortgangsrapportage Herstel Kinderopvangtoeslag wordt naar
verwachting in oktober 2022 naar de Kamer gestuurd.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:

Zaak:
Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 6 juli 2022
Nazending onderliggende stukken Kamerbrief Verbeteringen herstelproces na
herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag - 31066-1090
Agenderen voor het commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag op
donderdag 8 december 2022.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 15 juli 2022
Elfde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag - 31066-1093
De commissie besluit om over de 11e Voortgangsrapportage Herstel
Kinderopvangtoeslag feitelijke vragen te stellen aan de staatssecretaris, de
inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vast te stellen op een nader
te bepalen datum na ontvangst van de 12e Voortgangsrapportage Herstel
Kinderopvangtoeslag en de dan ontvangen 12e Voortgangsrapportage Herstel
Kinderopvangtoeslag tevens te betrekken bij deze feitelijke vragen.
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52.

Noot:

De 12e Voortgangsrapportage Herstel Kinderopvangtoeslag wordt naar
verwachting in oktober 2022 naar de Kamer gestuurd. Het commissiedebat
Hersteloperatie kinderopvangtoeslag staat gepland op 8 december 2022. De
antwoorden op de feitelijke vragen kunnen worden betrokken bij het
commissiedebat op 8 december 2022.

Agendapunt:

Rapport Wise Persons Group Douane

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 7 juli 2022
Rapport Wise Persons Group Douane - 22112-3462
Agenderen voor het commissiedebat Douane op 19 januari 2023.
De Europese Commissie is voornemens om op basis van de aanbevelingen van
de Wise Persons Group (WPG) eind 2022 met voorstellen te komen voor
herziening van het Douanewetboek van de Unie (DWU).
EU

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

53.

Agendapunt:

Verzending van documenten die vallen onder het tweede Woo-besluit
inzake onder meer memo palmen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 7 juli 2022
Verzending van documenten die vallen onder het tweede Woo-besluit inzake
onder meer memo palmen - 35510-101
Agenderen voor het commissiedebat PwC-onderzoek naar het memo-Palmen op
donderdag 17 november 2022.
Tijdens de procedurevergadering van dinsdag 6 september jl. heeft de
commissie besloten de leden Inge van Dijk (CDA) en Omtzigt (Omtzigt) aan te
wijzen als rapporteurs om het commissiedebat over het PwC-onderzoek naar
het memo-Palmen schriftelijk voor te bereiden. De rapportage van de
rapporteurs zal voorafgaand aan het commissiedebat ter instemming aan de
commissie worden voorgelegd.

Besluit:
Noot:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
54.

Agendapunt:

Voortgang en vervolgstappen voor thuiswerkende grensarbeiders

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van
Gennip - 8 juli 2022
Voortgang en vervolgstappen voor thuiswerkende grensarbeiders - 26834-56
De commissie besluit de brief te agenderen voor het (brede) commissiedebat
Grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw en het commissiedebat
begin 2023 in te plannen.
Tijdens de procedurevergadering van 25 mei jl. heeft de commissie voor
Financiën besloten om een (breed) commissiedebat Grenseffecten van fiscale
regelingen, accijnzen en btw te houden. De commissie heeft destijds
uitgesproken dit commissiedebat vorm te geven zoals het eerdere (brede)
commissiedebat Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders van
donderdag 5 maart 2020. Op de agenda van het commissiedebat Grenseffecten
van fiscale regelingen, accijnzen en btw staan tot nu toe, naast bovenstaande
brief, twee brieven inzake periodiek monitoren van grenseffecten van de
staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst.
FIN

Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):

Europa
55.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over fiche: Wijziging verordening
centrale effectenbewaarinstellingen (Kamerstuk 22112-3402)
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Zaak:

56.

Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 4 juli 2022
Antwoorden op vragen commissie over fiche: Wijziging verordening centrale
effectenbewaarinstellingen (Kamerstuk 22112-3402) - 22112-3452
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Ontwerpkeuzes van de digitale euro

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 5 juli 2022
Ontwerpkeuzes van de digitale euro - 27863-103
Agenderen voor een commissiedebat over de digitale euro.
De commissie heeft in de laatste procedurevergadering voor het zomerreces
reeds besloten na ommekomst van de beantwoording van de politieke dialoog
over de digitale euro een commissiedebat in te plannen over die beantwoording
en onderhavige brief.

Besluit:
Noot:

57.

Agendapunt:

Indiening Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan bij de Europese
Commissie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 8 juli 2022
Indiening Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan bij de Europese Commissie 21501-07-1880
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Agendapunt:

Fiche: Verordening herziening Financieel Reglement

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 15 juli 2022
Fiche: Verordening herziening Financieel Reglement - 22112-3471
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op dinsdag 27 september 2022 te 14.00 uur.
EU

Besluit:

58.

Besluit:
Volgcommissie(s):

59.

60.

Agendapunt:

Aanbieding advies ERK over wetgevingsvoorstellen inzake het beheren
van nieuwe eigen middelen ter financiering van NextGenerationEU

Zaak:

Besluit:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 15 juli 2022
Aanbieding advies ERK over wetgevingsvoorstellen inzake het beheren van
nieuwe eigen middelen ter financiering van NextGenerationEU - 2022Z15166
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Verslag van een politieke dialoog over de digitale euro

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief Europese Commissie - Organisatie, Europese Commissie - 8 augustus
2022
Verslag van een politieke dialoog over de digitale euro - 34463-5
Agenderen voor het commissiedebat over de Digitale euro op woensdag 23
november 2022.
EU

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 19 augustus
2022
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2022 2022Z15632
Ter informatie.

Besluit:

61.

Besluit:
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Noot:

62.

Volgcommissie(s):

Van de 17 achterstallige richtlijnen vallen er vijf onder het beleidsterrein
van Financiën. In twee gevallen betreft het een administratieve oorzaak en
is de richtlijn wel geïmplementeerd of behoeft deze geen (nadere)
implementatie.
• Het wetsvoorstel ter implementatie van richtlijn (EU) 2019/2177
(omnibusrichtlijn ESFS-review) is op 12 juli jl. aangenomen door de Eerste
Kamer.
• Het wetsvoorstel ter implementatie van richtlijn (EU) 2021/338 (richtlijn
herstelpakket beleggingsondernemingen) is deze zomer ingediend en staat
op de agenda van deze procedurevergadering (36174). De uiterste
implementatiedatum was 28 november 2021.
• Het besluit ter implementatie van richtlijn (EU) 2021/2261 (gebruik van
essentiële-informatiedocumenten door beheermaatschappijen van icbe's)
treedt deze zomer in werking.
BiZa, EZK, FIN, I&W, J&V, SZW, VWS

Agendapunt:

Kabinetsvisie toekomst Economische en Monetaire Unie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 2 september 2022
Kabinetsvisie toekomst Economische en Monetaire Unie - 21501-20-1825
Reeds behandeld in het commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in
Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad) op 8 september 2022.
Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over de toekomst van de euro.
• Om deze brief is gevraagd tijdens de plenaire Regeling van Werkzaamheden
op 31 mei jl., ten behoeve van het plenaire debat over de toekomst van de
euro.
• Per commissiebrief van 7 juli jl. heeft de commissie de minister verzocht de
brief aan de Kamer toe te zenden voorafgaand aan het commissiedebat
Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl.
Eurogroep/Ecofinraad) d.d. 8 september 2022, opdat de brief ook bij dat
debats zou kunnen worden betrokken.
EU, EZK

Agendapunt:

Non-paper financiering Repower EU

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 6 september 2022
Non-paper financiering Repower EU - 22112-3485
Desgewenst betrekken bij de behandeling van het nog te ontvangen BNC-fiche
bij het onderhavige commissievoorstel COM(2022)231.
De commissie heeft in juni jl. aan de hand van stafnotitie 2022D22959 besloten
dit BNC-fiche na ommekomst te agenderen voor een schriftelijk overleg.
EZK, EU

Besluit:
Besluit:
Noot:

63.

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):

64.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over Fiche: Verordening
terbeschikkingstelling nieuwe eigen middelen (Kamerstuk 221123459)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 6 september 2022
Antwoorden op vragen commissie over Fiche: Verordening
terbeschikkingstelling nieuwe eigen middelen (Kamerstuk 22112-3459) 22112-3478
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

65.

•

Agendapunt:

Publicatie van een voorstel-raadsuitvoeringsbesluit voor het
Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 8 september 2022
Publicatie van een voorstel-raadsuitvoeringsbesluit voor het Nederlandse
Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) - 2022Z16566
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Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad/IMF op donderdag
29 september 2022.
• De Europese Commissie heeft op 8 september het voorstelraadsuitvoeringsbesluit gepubliceerd, waarin een positief advies wordt
gegeven aan de Raad.
• Onderdeel van het voorstel-raadsuitvoeringsbesluit betreft enkele
voornemens uit de augustusbesluitvorming. Hiervoor geldt dat de
besluitvorming in het parlement nog niet is afgerond.
• De verwachting is dat de lidstaten het raadsuitvoeringsbesluit voor het
Nederlandse HVP tijdens de Ecofinraad van 4 oktober behandelen.
EU

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Financiën

Zaak:
Besluit:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, M. Schukkink - 9 september 2022
Lijst met EU-voorstellen d.d. 07-09-2022 - 2022Z16588
Behandelvoorstellen volgen zoals opgenomen in de lijst.

Agendapunt:

Gezamenlijke verklaring Pijler 2

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 9 september 2022
Gezamenlijke verklaring Pijler 2 - 2022Z16615
Agenderen voor het commissiedebat Fiscaliteit d.d. 25 januari 2023

Noot:

66.

67.

Besluit:

68.

69.

Agendapunt:

Aanbieding speciaal verslag 'De aankoop door de EU van COVID-19vaccins - voldoende doses veiliggesteld na een trage start, maar
prestaties van het proces niet voldoende beoordeel' van ERK

Zaak:

Besluit:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 8 september 2022
Aanbieding speciaal verslag 'De beoordeling door de Commissie van de
nationale herstel- en veerkrachtplannen' van ERK - 2022Z16676
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Tussenrapportage rapporteurschap digitale euro

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 12 september 2022
Tussenrapportage rapporteurschap digitale euro - 2022Z16684
Betrekken bij het commissiedebat digitale euro op woensdag 23 november
2022.

Besluit:

70.

Agendapunt:

Planning commissiedebatten Eurogroep/Ecofinraad/IMF voorjaar 2023

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 12 september 2022
Planning commissiedebatten Eurogroep/Ecofinraad/IMF voorjaar 2023 2022Z16774
Besluitvorming over de behandelwijze van de Eurogroep/Ecofinraad van 16 en
17 januari 2023 wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Het eerstvolgende brede commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in
Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad en IMF) wordt
ingepland op woensdag 12 april 2023 van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Besluit:
Besluit:

Overig
71.

Agendapunt:

Spreektijdverdeling bij notaoverleggen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 12 september 2022
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Besluit:

72.

Agendapunt:
Noot:

Vaststelling spreektijden bij notaoverleggen - 2022Z16747
De commissie besluit voortaan gedifferentieerde spreektijden te hanteren bij
notaoverleggen, gebaseerd op fractiegrootte. Spreektijden worden verdeeld
conform methode 2 in de stafnotitie.

Aanbod gesprek over Najaarsrapportage onafhankelijk
begrotingstoezicht Raad van State
Besluit: Openbaar gesprek met de Raad van State inplannen op maandag 3
oktober van 12.30 uur tot 13.30 uur over de op Prinsjesdag te ontvangen
Najaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht van de Raad van State.
Noot: De Raad van State biedt de vaste Kamercommissie voor Financiën aan
een openbaar gesprek in te plannen over de op Prinsjesdag te ontvangen
Najaarsrapportage in het kader van zijn taak als onafhankelijk
begrotingstoezichthouder, voortvloeiende uit het Stabiliteitsverdrag dat 25 EUlidstaten in 2012 hebben gesloten. Deelname wordt per e-mail
geïnventariseerd.

73.

Agendapunt:

Behandeling van de Miljoenennota 2022 c.a. en de begroting van het
ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX)

Zaak:

Brief commissie - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 29 juli 2021
Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling van de
ontwerpbegrotingen 2022 in de commissies - 2021Z14053
Behandeling volgens het gebruikelijke model, bestaande uit: 1) Schriftelijke
vragenronde (feitelijke vragen) over de stukken (Miljoenennota 2023 c.a.,
Macro Economische Verkenning, begroting Financiën en Nationale Schuld),
waarvoor inbreng te leveren maandag 26 september 2022 om 14.00 uur en
antwoorden te ontvangen vrijdag 30 september 2022. 2) Gezamenlijke plenaire
behandeling van de genoemde stukken tijdens de Algemene Financiële
Beschouwingen in de week van 4-6 oktober 2022. 3) Het lid Kat (D66) wordt
benoemd tot rapporteur op de ontwerpbegroting Financiën en Nationale Schuld
(IX). Per e-mail wordt nadere belangstelling voor dit rapporteurschap
geïnventariseerd, met het oog op schriftelijke afhandeling na afloop van de
Algemene Financiële Beschouwingen. 4) De commissie plant geen
wetgevingsoverleg in.
De commissiestaf en de Dienst Analyse en Onderzoek (DAO) stellen zoals te
doen gebruikelijk een stafnotitie op over de Miljoenennota c.a. De stafnotitie
wordt u uiterlijk vrijdag 23 september toegestuurd.
BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS,
DiZa

Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):

Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):

74.

Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 12 september 2022
Overzicht koopkrachtmaatregelen in Europa - 2022Z16685
Desgewenst betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen in de week
van 4-6 oktober 2022.
SZW

Agendapunt:

Aanbieding update publicatie 'Stresstest kosten van levensonderhoud'
van CPB

Zaak:

Brief derden - Centraal Planbureau (CPB) te Den Haag - 26 augustus 2022
Aanbieding update publicatie 'Stresstest kosten van levensonderhoud' van CPB
- 2022Z15836
Voor kennisgeving aangenomen.
De commissie heeft tevens uitgesproken geen belangstelling te hebben voor
een technische briefing over de nog te ontvangen nieuwe stresstest inzake
kosten van levensonderhoud van het CPB.

Besluit:
Noot:
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75.

76.

Agendapunt:

Aanbieding publicatie 'Burgerperspectieven 2022' van SCP

Zaak:

Besluit:

Brief derden - Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) te Den Haag - 1
september 2022
Aanbieding publicatie 'Burgerperspectieven 2022' van SCP - 2022Z16206
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Aanbieding rapport ' European Fiscal Monitor' van RvS

Zaak:

Brief derden - Raad van State (RvS) te Den Haag - 18 juli 2022
Aanbieding rapport ' European Fiscal Monitor' van RvS - 2022Z16203
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Miljoenennota 2023 tijdens de
Algemene Financiële Beschouwingen in de week van 4-6 oktober 2022.

Besluit:

77.

Agendapunt:

Aanbod voor toelichting door Europese Rekenkamer van het jaarverslag
in oktober

Zaak:

Noot:
Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 8 september 2022
Aanbod toelichting jaarverslag en gesprek met commissie door Europese
Rekenkamer - 2022Z16547
De commissie besluit in te gaan op het aanbod t.a.v. een openbare toelichting
op het jaarverslag 2021 van de Europese Rekenkamer (ERK) door het
Nederlandse ERK-lid, dhr. Stef Blok, op donderdag 13 oktober 2022.
Deelname wordt per e-mail geïnventariseerd.
RU

Agendapunt:

Rondetafelgesprek Staatsdeelnemingen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 8 september 2022
Rondetafelgesprek Staatsdeelnemingen - 2022Z16546
De commissie besluit om geen rondetafelgesprek over staatsdeelnemingen te
organiseren.

Besluit:

78.

Besluit:

79.

Agendapunt:

Mogelijkheden werkbezoek DNB/AFM

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 12 september 2022
Mogelijkheden werkbezoek DNB/AFM - 2022Z16752
De commissie besluit om een werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te organiseren op maandag 6 februari
2023.
De leden Heinen (VVD) en Inge van Dijk (CDA) zullen voor een volgende
procedurevergadering een voorstel doen t.a.v. de invulling van het werkbezoek.

Besluit:

Noot:

Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën
80.

Agendapunt:
Noot:

Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en
notaoverleggen
Besluit: Ter informatie.
Noot:
• In de strategische procedurevergadering van 23 juni jl. heeft de commissie
besloten tot een pilot waarbij leden wordt verzocht zichzelf via Parlis aan
te melden als deelnemer bij commissiedebatten. Bij de commissiedebatten
die reeds in de eerste twee weken na het zomerreces zijn geagendeerd is
dit vooralsnog niet in alle gevallen gebeurd.
• Onder agendapunt 70 is besloten het volgende brede commissiedebat over
macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl.
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informele Eurogroep/Ecofinraad en IMF) in te plannen op 12 april 2023.
1. ma 26-09-2022 14.00 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya
(SP) Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter
verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening”
2. di 27-09-2022 16.30 - 23.00 Wetgevingsoverleg Wet Hersteloperatie
Toeslagen
3. do 29-09-2022 12.30 - 16.30 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad/IMF
4. ma 17-10-2022 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan
2023
5. do 20-10-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Bestrijding witwassen en
terrorismefinanciering
6. ma 31-10-2022 11.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan
2023
7. do 03-11-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
8. wo 16-11-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
9. do 17-11-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat PwC-onderzoek naar het
memo-Palmen
10. wo 23-11-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Digitale euro
11. do 24-11-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Autobelastingen
12. wo 30-11-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
13. do 01-12-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
14. do 08-12-2022 13.30 - 17.30 Commissiedebat Hersteloperatie
kinderopvangtoeslag
15. wo 14-12-2022 15.30 - 18.30 Commissiedebat Financiële markten
16. do 19-01-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Douane
17. wo 25-01-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Fiscaliteit
18. do 09-02-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
19. wo 22-02-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Toeslagen
20. do 23-02-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Belastingdienst
21. do 09-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
22. wo 22-03-2023 14.30 - 17.30 Commissiedebat Verduurzaming financiële
sector
23. do 30-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Accountancy
24. wo 12-04-2023 10.00 - 14.00 Commissiedebat Macro-economische
ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele
Eurogroep/Ecofinraad en IMF)
25. do 11-05-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
26. do 01-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
27. do 08-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
28. wo 14-06-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Fiscaliteit

81.

Agendapunt:
Noot:

Nog te plannen commissiedebatten waartoe de commissie reeds heeft
besloten
Besluit: Ter informatie.
Noot:
• Bij de commissie-regeling van werkzaamheden is besloten het
commissiedebat Doorstroomvennootschappen in te plannan na afronding
van de behandeling van het Pakket Belastingplan 2023, doch voor het
einde van het jaar.
• Onder agendapunt 22 is besloten het nog ongeplande commissiedebat
Betalingsverkeer samen te voegen met het commissiedebat Financiële
Markten op woensdag 14 december 2022.
• Onder agendapunt 24 is besloten om na afronding van de behandeling van
het Pakket Belastingplan 2023 een commissiedebat
Vermogensongelijkheid in te plannen met als basis het IBO
Vermogensverdeling en de op Prinsjesdag te ontvangen kabinetsreactie
daarop.
• Onder agendapunt 54 is besloten het commissiedebat Grenseffecten van
fiscale regelingen, accijnzen en btw begin 2023 in te plannen.
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1. Commissiedebat Doorstroomvennootschappen (november/december
2022)
2. Commissiedebat Europese btw (nog niet ingepland)
3. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55pakket van de Europese Commissie (nog niet ingepland)
4. Commissiedebat Grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en
btw (januari/februari 2023)
5. Commissiedebat Vermogensongelijkheid (november/december 2022)

82.

Agendapunt:
Noot:

Overige commissieactiviteiten
Besluit: Ter informatie.
Noot:
• Bij de behandeling van de brievenlijst is besloten in te gaan op een aanbod
van de gemeente Almere om een werkbezoek te organiseren in relatie tot
de Hersteloperatie Toeslagen.
• Bij de commissie-regeling van werkzaamheden is besloten op korte
termijn een gesprek met de de inspecteur-generaal van de Inspectie
belastingen, toeslagen en douane (IBTD) in te plannen.
• Onder agendapunt 48 is besloten een aanbod m.b.t. een besloten,
vertrouwelijke technische briefing over de fiscale behandeling van Uber te
aanvaarden.
• Onder agendapunt 72 is besloten een gesprek in te plannen op maandag 3
oktober van 12.30 uur tot 13.30 uur over de op Prinsjesdag te ontvangen
Najaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht van de Raad van
State.
• Onder agendapunt 77 is besloten in te gaan op het aanbod t.a.v. een
openbare toelichting op het jaarverslag 2021 van de Europese
Rekenkamer (ERK) door Nederlandse ERK-lid, dhr. Stef Blok, op
donderdag 13 oktober 2022.
Procedurevergaderingen
do 15-09-2022 10.00 11.00
do 29-09-2022 10.00 11.00
do 13-10-2022 10.00 11.00
do 20-10-2022 10.00 11.00
do 10-11-2022 10.00 11.00
do 24-11-2022 10.00 11.00
do 08-12-2022 10.00 11.00
do 22-12-2022 10.00 11.00

Procedurevergadering
Procedurevergadering
Procedurevergadering
Procedurevergadering
Procedurevergadering
Procedurevergadering
Procedurevergadering
Procedurevergadering

Overige activiteiten
ma 26-09-2022 17.30 - 19.30 Technische briefing Belastingplan 2023
wo 28-09-2022 17.30 - 19.00 Technische briefing IBO Vermogensverdeling
ma 03-10-2022 12.30 - 13.30 Gesprek met de Raad van State over de
Najaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht
do 13-10-2022 (tijd n.t.b.) Openbare toelichting door de heer Stef Blok op het
Jaarverslag 2022 van de Europese Rekenkamer
Nog te plannen
Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst
(besluit procedurevergadering 12 januari 2022)
Rondetafelgesprek over de toekomst van de euro - in afwachting van een
voorstel van de voorbereidingsgroep (de leden Dassen en Omtzigt)
Rondetafelgesprek over de Tax Governance Code - in afwachting van een
voorstel van de voorbereidingsgroep (de leden Idsinga en Alkaya)
Gesprek met de inspecteur-generaal van de Inspectie belastingen, toeslagen
en douane (IBTD)
Besloten vertrouwelijke technische briefing over de fiscale behandeling van
Uber
Werkbezoek aan de gemeente Almere m.b.t. Hersteloperatie Toeslagen
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83.

Agendapunt:
Noot:

Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op
delangetermijnagenda van 9 september)
Besluit: Ter informatie.
27, 28 en 29 september (week 39)
- Tweeminutendebat Financiële Markten (CD 30/06)
- Tweeminutendebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees
perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad) (CD 8/9)
4, 5 en 6 oktober (week 40)
- Algemene Financiële Beschouwingen
- 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de
Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal
aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
8, 9 en 10 november (week 45)
- Pakket Belastingplan 2023
Nog niet geagendeerd
- 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen
op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen
door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)
(re- en dupliek)
- 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op
de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de
invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele
eindafrekening dividendbelasting))

84.

Agendapunt:
Noot:

Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 9
september)
Besluit: Ter informatie.
Meerderheidsdebatten
8. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (minister Financiën)
11. Debat over de toekomst van de Euro (Omtzigt) (minister Financiën)
Dertigledendebatten/interpellaties
1. Interpellatie-Wilders over de hoge inflatie en de compensatie daarvan
(Wilders) (Minister-president)
2. Dertigledendebat over koopkracht (Azarkan) (minister Financiën)
4. Dertigledendebat over het rapport ‘Handleidingen aan de Poort 2-1’
(Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister BZK)
7. Dertigledendebat over de planning van Belastingdienst inzake de
afhandeling van de toeslagenaffaire (Azarkan) (Minister-president,
staatssecretaris Financiën)

85.

Agendapunt:
Noot:

Nog niet beantwoorde commissiebrieven
Besluit: Ter informatie.
1. 2022Z13232 Derden - reactie bewindspersoon afschrift vragen inzake een
verzoek om aandacht voor persoonlijke situatie (27-06-2022)
2. 2022Z12831 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek met
betrekking tot de uitvoering van de motie-Grinwis inzake
massaalbezwaarprocedure (22-06-2022)
3. 2022Z08227 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om een
kabinetsreactie op de voorstellen van CNV over werknemersparticipatie
(21-04-2022)
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Toegevoegde agendapunten
Geen agendapunten
Rondvraag
Geen agendapunten
Besloten
86.

Agendapunt:

Voorlichtingsvragen Raad van State inz. mandaat ECB

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 12 september 2022
Voorlichtingsvragen Raad van State inz. mandaat ECB - 2022Z16723
Besluitvorming over een mogelijk voorlichtingsverzoek aan de Raad van State
wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
De commissie neemt zich voor de Studiegroep ECB te verzoeken een update te
schrijven op het rapport dat deze studiegroep in 2021 op verzoek van de
commissie heeft geschreven over de opkoopprogramma’s van de ECB.
• Studiegroep ECB: 'Economische en juridische aspecten van de ECBopkoopprogramma's' (januari 2021)
• De staf neemt contact op met de studiegroep. Een uitgewerkt voorstel
wordt geagendeerd op een volgende procedurevergadering.

Besluit:
Besluit:

Noot:

Griffier:

M. Schukkink

Activiteitnummer:

2022A04366
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