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Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:
Noot:

Regeling van werkzaamheden
Geen verzoeken aangemeld.
Besluitenlijst vorige vergadering(en)

2.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 20 oktober 2022
wordt 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. het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op donderdag
3 november 2022.

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 1 november 2022
Aanpassing uitvoeringsbesluit SURE voor Letland - 35466-19
Desgewenst betrokken bij het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op
donderdag 3 november 2022.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 31 oktober 2022
Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 7 en 8 november 2022 - 2150107-1904
Reeds behandeld tijdens het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op
donderdag 3 november 2022.
EU

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 31 oktober 2022

Besluit:

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

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

Overzicht uitbetaling RRF derde kwartaal 2022 - 21501-07-1903
Betrokken bij het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op donderdag 3
november 2022.
EU
Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 31 oktober 2022
Non-papers in het kader van de PSD2-herziening - 34813-29
Betrokken bij het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op donderdag 3
november 2022.
EU
Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 20 oktober 2022
Aanpassing uitvoeringsbesluiten SURE voor Kroatië, Cyprus, Tsjechië,
Griekenland, Litouwen, Polen en Portugal - 35466-18
Desgewenst betrokken bij het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op
donderdag 3 november 2022.
EU
Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 20 oktober 2022
Verslag Eurogroep en Ecofinraad 3 en 4 oktober 2022 - 21501-07-1901
Reeds behandeld tijdens het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op
donderdag 3 november 2022.
EU

(Voortgang) wet- en regelgeving
5.

Agendapunt:

Pakket Belastingplan 2023

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 20 oktober 2022
Schriftelijke beantwoording van een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens
het wetgevingsoverleg van 17 oktober 2022 over het pakket Belastingplan
2023 - 36202-27
Betrokken bij de behandeling van het Pakket Belastingplan 2023.
SZW, EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 20 oktober
2022
Vierde nota van wijziging - 36202-28
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Belastingplan 2023
(36202).
Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 3
november 2022
Vijfde nota van wijziging - 36202-38
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Belastingplan 2023
(36202).

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 3 november
2022
Maatregelen in de nota’s van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2023
en het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot
intensivering van het kindgebonden budget in verband met
koopkrachtondersteuning en tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en
enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de
inkomensondersteuning voor AOW’ers - 36202-37
Betrokken bij de behandeling van het de wetsvoorstellen uit het Pakket
Belastingplan 2023 (36202 en 36208).
SZW

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 20 september 2022

Besluit:

2

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

6.

Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 7
november 2022
Tweede nota van wijziging - 36204-10
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Overbruggingswet
box 3 (36204).
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 20 september 2022
Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 om de berekening van het
voordeel uit sparen en beleggen in overeenstemming te brengen met het arrest
van de Hoge Raad van 24 december 2021 (Overbruggingswet box 3) - 36204
Ter informatie.
Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G.
van Gennip - 3 november 2022
Nota van wijziging - 36208-8
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden
budget in verband met koopkrachtondersteuning en tot wijziging van de
Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het
afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers (36208).
SZW
Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van
Gennip - 20 september 2022
Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het
kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, wijziging van
de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het
afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers en wijziging van de
Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met aanpassingen van het
lage-inkomensvoordeel - 36208
Ter informatie.
SZW

Agendapunt:

Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met
maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge
integriteitrisico’s te verbieden

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, S.A.M.
Kaag - 7 november 2022
Nota naar aanleiding van het verslag - 36102-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

7.

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan
2023) - 36202
Ter informatie.

Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 17 mei 2022
Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen
om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden 36102
Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

Agendapunt:

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor
goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden
voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie
(Wet plan van aanpak witwassen)

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 21 oktober 2022
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen
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Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Besluit:

Besluit:
Besluit:

Noot:
Zaak:
Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

8.

Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 3 november 2022
Voorstel opzet wetenschapstoets met bijkomende technische briefing 2022Z20863
De commissie besluit om de minister van Financiën te verzoeken om een
aanvullende toelichting op de gewenste 3.1 CW-informatie.
Het lid Sneller draagt zijn rapporteurschap bij de wetenschapstoets over aan
het lid Van Weyenberg. De leden Alkaya en Omtzigt worden eveneens
rapporteur.
De commissie besluit om geen wetgevingsrapporteur(s) aan te stellen bij het
wetsvoorstel plan van aanpak witwassen.
De commissie besluit om een technische briefing over de uitkomsten van de
wetenschapstoets in te plannen op donderdag 1 december 2022 van 13.30 uur
tot 14.30 uur.
Deelname wordt per e-mail geïnventariseerd.
Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 21 oktober 2022
Toelichting wetsvoorstel plan van aanpak witwassen - 36228-5
Desgewenst betrekken bij de inbreng verslag bij de Wet plan van aanpak
witwassen (36228).
• De brief voorziet in een nadere toelichting op de afwegingen bij de
maatregel die ziet op de gezamenlijke transactiemonitoring.
• Het lid Alkaya heeft in de procedurevergadering geïnformeerd naar de
mogelijkheden voor het vragen van nader advies door de Raad van State.
De staf zal naar aanleiding van contact hierover met de Raad van State een
notitie opstellen t.b.v. de volgende procedurevergadering.
J&V

Agendapunt:

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie
Richtlijn betalingsdienstaanbieders)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 21 oktober 2022
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie Richtlijn
betalingsdienstaanbieders) - 36231
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 30 november 2022 te
14.00 uur.
De boogde datum voor inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari
2024. Deze inwerkingtredingsdatum is voorgeschreven in artikel 2 van
de Richtlijn betalingsdienstaanbieders (Richtlijn 2020/284) die met het
wetsvoorstel wordt geïmplementeerd.

Besluit:
Noot:

9.

vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatieuitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak
witwassen) - 36228
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 8 december 2022 om
16.00 uur.
J&V

Agendapunt:

Invoering van een tijdelijke solidariteitsbijdrage (Wet tijdelijke
solidariteitsbijdrage)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 31 oktober 2022
Invoering van een tijdelijke solidariteitsbijdrage (Wet tijdelijke
solidariteitsbijdrage) - 36235
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op maandag 14 november 2022 te
16.00 uur.
• De maatregelen voor de uitvoering van de tijdelijke solidariteitsbijdrage,
zoals vastgelegd in Verordening (EU) 2022/1854 van de Raad van 6 oktober
2022 betreffende een noodinterventie in verband met de hoge
energieprijzen (PbEU 2022, L 261), dienen vóór 31 december 2022 te zijn
vastgesteld. De staatssecretaris heeft daarom tijdens het

Besluit:
Noot:
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Besluit:
Noot:

10.

wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2023 van maandag 31 oktober jl.,
waar het wetsvoorstel ter sprake kwam, de Kamer gevraagd om het
wetsvoorstel zo spoedig mogelijk te behandelen.
• De staatssecretaris zal worden verzocht om toezending van de Nota naar
aanleiding van het Verslag uiterlijk vrijdag 18 november 2022.
Agenderen voor een wetgevingsoverleg op maandag 21 november 2022 van
18.00 uur tot 20.00 uur.
• Deze planning is onder voorbehoud van genoegzame beantwoording van de
door de commissie gestelde vragen in de Nota naar aanleiding van het
Verslag.
• De commissievoorzitter zal namens de commissie in de plenaire Regeling
van Werkzaamheden verzoekem om een extra stemming over dit
wetsvoortsel op donderdag 24 november, opdat de Eerste Kamer in de
week daarna de behandeling ter hand kan nemen.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Bankwet 1998, de
Wet financiële markten BES en enige andere wetten op het terrein van
de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2022-II)

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 8 juni 2022
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Bankwet 1998, de Wet
financiële markten BES en enige andere wetten op het terrein van de financiële
markten (Wijzigingswet financiële markten 2022-II) - 36131
Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).
• De commissie besloot in de procedurevergadering van 29 september 2022
op verzoek van de D66-fractie om dit wetsvoorstel te behandelen in een
wetgevingsoverleg, dat zou worden ingepland na afronding van de
behandeling van het Pakket Belastingplan 2023.
• In de procedurevergadering van 20 oktober 2022 heeft de D66-fractie laten
weten dat het wetsvoorstel wat deze fractie betreft alsnog een hamerstuk
zou kunnen worden.
• Op verzoek van enkele leden is definitieve besluitvorming aangehouden tot
deze procedurevergadering.

Besluit:
Noot:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
11.

Agendapunt:

Verslag van internationale vergaderingen in Washington D.C. op 12, 13
en 14 oktober

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 3 november 2022
Verslag van internationale vergaderingen in Washington D.C. op 12, 13 en 14
oktober - 26234-273
Agenderen voor het commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in
Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad en IMF) op
woensdag 12 april 2023.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Bijgewerkte stand van zaken van het register met gegevens van
uiteindelijk belanghebbenden (UBO's)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 3 november 2022
Bijgewerkte stand van zaken van het register met gegevens van uiteindelijk
belanghebbenden (UBO's) - 32545-181
Agenderen voor het commissiedebat Bestrijding witwassen en
terrorismefinanciering op woensdag 21 december 2022.
J&V, EZK

Agendapunt:

Toelichting vertrekvergoeding voormalig CEO KLM

Besluit:

13.
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Zaak:
Besluit:

14.

Agendapunt:

Departementaal informatieplan van Financiën

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 31 oktober 2022
Departementaal informatieplan van Financiën - 36200-IX-9
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 1 december 2022 te 16.00 uur.
DiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

15.

Agendapunt:

Ontwikkelingen Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
2022

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 21 oktober 2022
Ontwikkelingen Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling 2022 36200-IX-8
Voor kennisgeving aangenomen.
• Nederland is voornemens een bijdrage van 25 miljoen euro aan de Crisis
Response Special Fund van de EBRD te doen ten behoeve van garanties op
projecten in Oekraïne op het gebied van voedselzekerheid
• Het voorstel over het verstrekken van de bijdrage aan het EBRD-fonds zal
het kabinet binnenkort aan de Kamer voorleggen door middel van een nota
van wijziging op de ontwerpbegroting 2023 waarin deze uitgave wordt
verwerkt op de begroting van het ministerie van Financiën.
EU

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

16.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag Beheer
Staatsdeelnemingen 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 21 oktober 2022
Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag Beheer
Staatsdeelnemingen 2021 - 28165-380
Agenderen voor het commissiedebat Staatsdeelnemingen op woensdag 30
november 2022.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Werkprogramma 2023 inspectie belastingen, toeslagen, douane

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 20 oktober 2022
Werkprogramma 2023 inspectie belastingen, toeslagen, douane - 31066-1125
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op dinsdag 29 november 2022 te 14.00 uur.

Besluit:

18.

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 2 november 2022
Toelichting vertrekvergoeding voormalig CEO KLM - 29665-446
Agenderen voor commissiedebat Staatsdeelnemingen op woensdag 30
november 2022.

Agendapunt:

Nazending beslisnota bij toetsingskaders risicoregelingen ESM, PRGT
en RST (Kamerstuk 36200-IX-7)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 19 oktober 2022
Nazending beslisnota bij toetsingskaders risicoregelingen ESM, PRGT en RST
(Kamerstuk 36200-IX-7) - 2022Z19788
Voor kennisgeving aangenomen.
De commissie heeft eerder de onderhavige brief eveneens voor kennisgeving
aangenomen.

Besluit:
Noot:

6

19.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het onderzoeksopzet: Evaluatie
Toezicht Belastingdienst (2017-2023)

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 19 oktober 2022
Beantwoording vragen commissie over het onderzoeksopzet: Evaluatie
Toezicht Belastingdienst (2017-2023) - 31935-79
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op dinsdag 29 november 2022 te 14.00 uur.
De minister van Financiën reageert mede namens de staatssecretaris van
Fiscaliteit en Belastingdienst op de vragen van de commissie over de evaluatie
van massaal toezicht door de Belastingdienst. Hierbij gaat de minister in op de
afbakening van de evaluatie, het begrip "passendheid" dat in de evaluatie wordt
gebruikt en de beoordeling van de indicatoren die in de evaluatie worden
gebruikt en in de nieuwe evaluatie.

Agendapunt:

Nieuwe versie van het Blauwe Boekje 2022-2023

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 17 oktober 2022
Nieuwe versie van het Blauwe Boekje 2022-2023 - 36200-130
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

20.

Besluit:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Fiscaliteit en Belastingdienst
21.

Agendapunt:

Rapport monitoren grenseffecten brandstofaccijnzen en diverse andere
toezeggingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 7 november
2022
Rapport monitoren grenseffecten brandstofaccijnzen en diverse andere
toezeggingen - 36202-81
Agenderen voor het commissiedebat Grenseffecten van fiscale regelingen,
accijnzen en btw op woensdag 15 februari 2023.
EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):

22.

Agendapunt:

Technische briefing conceptwetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024
(Pijler 2)

Zaak:

Noot:
Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 4 november
2022
Aanbod voor een besloten technische briefing over het conceptwetsvoorstel Wet
minimumbelasting 2024 (Pijler 2) - 25087-301
De commissie besluit in te gaan op het aanbod van de staatssecretaris voor een
besloten technische briefing over het conceptwetsvoorstel Wet
minimumbelasting 2023 (Pijler 2) en deze besloten technische briefing in te
plannen in januari 2023.
Het conceptwetsvoorstel is tot 5 december 2022 in consultatie.
EU

Agendapunt:

Verzoeken om ambtshalve vermindering niet-bezwaarmakers box 3

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 4 november
2022
Verzoeken om ambtshalve vermindering niet-bezwaarmakers box 3 - 32140141
Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3
(36203).

Besluit:

23.

Besluit:
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24.

Agendapunt:

Vormgeving tegemoetkomingsregelingen FSV

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 4 november
2022
Uitwerking beleid tegemoetkoming FSV - 31066-1131
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op dinsdag 6 december 2022 te 14.00 uur.

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Noot:

25.

Agendapunt:

Uitwerking COP26-verklaring

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 3 november
2022
Uitwerking COP26-verklaring - 31793-230
Agenderen voor commissiedebat het
Exportkredietverzekeringen/Handelsinstrumentarium op dinsdag 22 november
2022.

Besluit:

26.

Agendapunt:

Uitstel Kabinetsreactie op het rapport ‘Toezicht op Algemeen Nut’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 2 november
2022
Uitstel Kabinetsreactie op het rapport ‘Toezicht op Algemeen Nut’ - 35437-23
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Herijking van de Invorderingswet 1990 en procesupdate enkele
toezeggingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 31 oktober 2022
Herijking van de Invorderingswet 1990 en procesupdate enkele toezeggingen 35510-106
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 1 december 2022 te 14.00 uur.

Besluit:

28.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 19 oktober 2022
Toezegging gedaan tijdens het debat Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) van
13 september 2022, over juridische vormgeving van de
tegemoetkomingsregelingen voor personen die ten onrechte zijn afgewezen
voor deelname aan een traject voor Minnelijke Schuldsanering Natuurlijk
Personen (MSNP) - 2022Z19873
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de brief van 4 november jl.
inzake Uitwerking beleid tegemoetkoming FSV (2022Z21072).
• In de brief wordt nader ingegaan op de jurdische grondslag waarop de
tegemoetkomingsregeling voor de MSNP-groep kan worden gebaseerd.
• De staatssecretaris meldt in de brief dat de Kamer later dit najaar nadere
informatie ontvangt over het FSV-tegemoetkomingsbeleid, waar de MSNPgroep en dus deze brief met de juridische grondslag ook een onderdeel van
uitmaakt. De brief over het FSV-tegemoetkomingsbeleid is op 4 november
jl. naar de Kamer gestuurd, zie het tweede document onder dit
agendapunt (2022Z21072).

Agendapunt:

ICT bij de Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 31 oktober 2022
ICT bij de Belastingdienst - 31066-1130
De commissie besluit om een (openbare) technische briefing over de ICT van de
Belastingdienst te organiseren.
• De technische briefing kan worden ingepland in januari/februari 2023, in
aanloop naar het commissiedebat Belastingdienst van donderdag 23

Besluit:
Noot:

8

februari 2023. Deelname wordt per e-mail geïnventariseerd.
Nadere uitwerking van het aanbod m.b.t. een werkbezoek aan de
Belastingdienst volgt in een volgende procedurevergadering. Het lid Idsinga
is bereid namens de commissie mee te denken over een mogelijk
programma.
DiZa
•

Volgcommissie(s):

29.

Agendapunt:

Correctie online gepubliceerde bijlagen Handleidingen aan de Poort
(bijlagen bij Kamerstuk 31066-1029)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 21 oktober 2022
Correctie online gepubliceerde bijlagen Handleidingen aan de Poort (bijlagen bij
Kamerstuk 31066-1029) - 2022Z20047
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

30.

Agendapunt:

Woo-besluit algoritmes bij Belastingdienst en Toeslagen en toezegging
inventarisatie modellen Toeslagen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 21 oktober 2022
Woo-besluit algoritmes bij Belastingdienst en Toeslagen en toezegging
inventarisatie modellen Toeslagen - 31066-1129
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op woensdag 7 december 2022 te 16.00 uur.

Besluit:

31.

32.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie inzake scenario's
(corona)belastingschuld (o.a. Kamerstuk 31066-1067)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 20 oktober 2022
Antwoorden op vragen commissie inzake scenario's (corona)belastingschuld
(Kamerstuk 31066-1067) - 31066-1127
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Laagdrempelige Onafhankelijke Fiscale Rechtshulp

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 20 oktober 2022
Laagdrempelige Onafhankelijke Fiscale Rechtshulp - 31066-1126
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op woensdag 7 december 2022 te 14.00 uur en de te zijner tijd te
ontvangen beantwoording van het schriftelijk overleg agenderen voor het
commissiedebat Fiscaliteit op woensdag 25 januari 2022.
• In november organiseert de staatssecretaris een gezamenlijke bijeenkomst
met belanghebbenden uit het veld om een gezamenlijke dialoog te voeren,
die moet bijdragen aan het uitwerken en kiezen van een variant. De
staatssecretaris biedt de Kamer middels deze brief ook aan begin 2023 een
trialoog te organiseren over de vormgeving van de fiscale rechtshulp.
Daarna, in het voorjaar van 2023 informeert de staatssecretaris de Kamer
over de gekozen variant en het vervolgproces.
• Bij de behandeling van de te zijner tijd te ontvangen beantwoording van het
schriftelijk overleg in de procedurevergadering zal de staf middels een
stafnotitie nader ingaan op het aanbod van de staatssecretaris om in het
voorjaar van 2023 een trialoog te organiseren over de vormgeving van de
fiscale rechtshulp.

Besluit:

Noot:

33.

Agendapunt:

Fiscale behandeling van Uber

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 18 oktober 2022
Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Belastingdienst van 7
september 2022, over de Uber-casus - 31066-1124
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Besluit:

Noot:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op dinsdag 15 november 2022 om 16.00 uur en de staatssecretaris
verzoeken om beantwoording voorafgaand aan de procedurevergadering van 24
november 2022.
• In de brief meldt de staatssecretaris dat de uitkomsten van de externe
toetsing door experts in november 2022 worden verwacht.
• De commissie heeft eerder aangegeven gebruik te willen maken van het
aanbod van een vertrouwelijke briefing over de fiscale behandeling van
Uber. De briefing kan plaatsvinden naar aanleiding van de resultaten van de
externe toetsing. In de vertrouwelijke briefing kunnen de uitkomsten van
het interne onderzoek samen met de externe toetsing worden toegelicht en
besproken.
• Zodra de resultaten van het onderzoek gereed zijn zal de Kamer hierover
per brief worden geïnformeerd, waarbij de de brief met de resultaten van
het onderzoek ter vertrouwelijke inzage zal worden gelegd.
• De besloten vertrouwelijke technische briefing kan plaatsvinden op
woensdag 7 december 2022 van 19.00 tot 20.30 uur.
De staatssecretaris verzoeken om de technische briefing besloten in plaats van
vertrouwelijk te laten zijn, dan wel aanvullend te motiveren waarom de
technische briefing vertrouwelijk dient te zijn.
Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 7 november 2022
Opzet besloten vertrouwelijke technische briefing Fiscale behandeling Uber 2022Z21269
Betrokken bij besluitvorming over de brief van de staatssecretaris over de
fiscale behandeling van Uber (Kamerstuk 31066, nr. 1124).

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Toeslagen en Douane
34.

35.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de derde Voortgangsrapportage
(VGR) Douane 2021 (Kamerstuk 31934-58)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 3 november 2022
Antwoorden op vragen commissie over o.a. de derde Voortgangsrapportage
(VGR) Douane 2021 - 31934-62
Agenderen voor het commissiedebat Douane op donderdag 18 januari 2023.

Agendapunt:

Uitstel invoering nieuw aangiftesysteem van de Douane

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 2 november 2022
Uitstel invoering nieuw aangiftesysteem van de Douane - 31934-61
Agenderen voor het commissiedebat Douane op donderdag 18 januari 2023.
Eind november volgt een stand-van-zakenbrief, waarin nader wordt ingegaan
op de IT-agenda.

Besluit:
Noot:

36.

Agendapunt:

Stand van zaken over de invoering Horizontale accijnsrichtlijn 2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 2 november 2022
Stand van zaken over de invoering Horizontale accijnsrichtlijn 2020 - 35918-13
Agenderen voor het commissiedebat Douane op donderdag 18 januari 2023.
• De staatssecretarissen melden in de brief dat de Kamer voor de start van
het kerstreces wordt geïnformeerd over de definitieve tijdelijke oplossing
voor de invoering van de Horizontale accijnsrichtlijn 2020/262 in
Nederland.
• De Kamer is over de vertraging van de invoering van de Horizontale
accijnsrichtlijn 2020/262 in Nederland eerder geïnformeerd middels de brief
van 15 september jl. (Kamerstuk 35918, nr. 12).

Besluit:
Noot:
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37.

Agendapunt:

12e Voortgangsrapportage hersteloperatie Toeslagen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 21 oktober 2022
12e Voortgangsrapportage hersteloperatie Toeslagen - 31066-1128
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag
17 november 2022 te 14.00 uur.
• Tijdens de procedurevergadering van 15 september jl. heeft de commissie
besloten 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.
• De antwoorden op de feitelijke vragen kunnen worden betrokken bij het
commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag op 8 december 2022.
• De staatssecretaris zal worden verzocht de beantwoording van de feitelijke
vragen uiterlijk op vrijdag 2 december 2022 aan de Kamer te zenden.
De commissie besluit om een technische briefing over de 12e
Voortgangsrapportage hersteloperatie Toeslagen te organiseren en deze
technische briefing in te plannen voorafgaand aan het commissiedebat
Hersteloperatie kinderopvangtoeslag op donderdag 8 december 2022.

Besluit:
Noot:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 4 november 2022
Nazending nota’s behorende bij de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie
Toeslagen (Kamerstuk 31066-1128) - 2022Z21132
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de 12 voortgangsrapportage
hersteloperatie kinderopvangtoeslag.

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
Geen agendapunten
Europa
38.

39.

Agendapunt:

Onderhandelingen Europese jaarbegroting 2023, de vijfde aanvullende
begroting voor 2022 en informatie over de nacalculatie

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 4 november 2022
Onderhandelingen Europese jaarbegroting 2023, de vijfde aanvullende
begroting voor 2022 en informatie over de nacalculatie - 21501-03-170
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen d.d. 04-11-2022

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, M. Schukkink - 4 november 2022
Lijst met EU-voorstellen d.d. 04-11-2022 - 2022Z21115
Behandelvoorstellen volgen zoals opgenomen in de lijst.
Onderdeel van de lijst is een nieuw commissievoorstel waarin wordt
voorgesteld dat alle aanbieders van betaaldiensten ook instantbetalingen dienen
aan te bieden, tegen dezelfde kosten als gewone betalingen.

Besluit:
Noot:

40.

Agendapunt:

Stafnotitie: effecten sancties tegen Rusland

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 4 november 2022
Effecten sancties tegen Rusland - 2022Z21134
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Besluit:
Volgcommissie(s):

41.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Richtlijn verminderen
ongelijke behandeling vreemd en eigen vermogen en beperking
renteaftrek

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 21 oktober 2022
Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Richtlijn verminderen
ongelijke behandeling vreemd en eigen vermogen en beperking renteaftrek 22112-3525
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

42.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Macro-economische
ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad)
van 8 september 2022, inzake het vertrouwelijk informeren over
mogelijk noodscenario's rond de Euro

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 19 oktober 2022
Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Macro-economische
ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad) van 8
september 2022, inzake het vertrouwelijk informeren over mogelijk
noodscenario's rond de Euro - 21501-07-1902
Besluit reeds genomen in de vorige procedurevergadering.
• De commissie heeft in de vorige procedurevergadering besloten de minister
van Financiën te verzoeken zo veel mogelijk informatie m.b.t. de
crisisscenario’s rondom de euro openbaar met de Kamer te delen en in de
aanbiedingsbrief bij de aangekondigde vertrouwelijke terinzagelegging
uitgebreid te beargumenteren waarom (een deel van) deze informatie
slechts vertrouwelijk met de Kamer kan worden gedeeld. Voorts heeft de
commissie verzocht de betreffende informatie tijdig te ontvangen
voorafgaand aan het nog te plannen plenaire debat over de toekomst van
de euro.
• Deze brief is alsnog geagendeerd op deze procedurevergadering, omdat
deze formeel in de vorige procedurevregadering niet op de agenda stond.
EU

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

43.

Ter informatie.
BuHaOS, BuZa, EZK

Agendapunt:

Diverse onderwerpen met betrekking tot de Europese Investeringsbank
(EIB)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 17 oktober 2022
Diverse onderwerpen met betrekking tot de Europese Investeringsbank (EIB) 21501-07-1900
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig
44.

Agendapunt:

Planning procedurevergaderingen Financiën en Rijksuitgaven

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 7 november 2022
Planning procedurevergaderingen Financiën en Rijksuitgaven - 2022Z21248
De commissie besluit in te stemmen met het voorstel van de
commissievoorzitters Financiën en Rijksuitgaven.
• Procedurevergaderingen Rijksuitgaven, die in de regel eenmaal per vier
weken plaatsvinden, worden voortaan niet langer aansluitend op, maar
voorafgaand aan de procedurevergadering Financiën gehouden.
• Het formele aanvangstijdstip van de procedurevergadering blijft in de regel

Besluit:
Noot:
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10.00 uur. In de weken dat Rijksuitgaven vergadert, zal die vergadering om
10.00 uur beginnen, direct gevolgd door de procedurevergadering
Financiën.

45.

Volgcommissie(s):

RU

Agendapunt:

Verzoek groep Justify the time is now tot aanbieding petitie m.b.t.
afhandeling toeslagenschandaal

Zaak:

Brief derden - Justify the time is now te - 2 november 2022
Verzoek groep Justify the time is now tot aanbieding petitie m.b.t. afhandeling
toeslagenschandaal - 2022Z20844
Petitieaanbieding organiseren.

Besluit:

Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën
46.

Agendapunt:
Noot:

Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en
notaoverleggen
Besluit: Het commissiedebat Autobelastingen, dat zou plaatsvinden op
donderdag 24 november 2022, wordt uitgesteld naar januari/februari 2023.
Noot:
• In de nog te plannen strategische procedurevergadering begin 2023 kan
nader van gedachten worden gewisseld over de behandeling van fiscale
onderwerpen die beleidsmatig (deels) bij andere commissies belegd zijn.
• Onder agendapunt 52 is tevens besloten het commissiedebat PwConderzoek naar het memo-Palmen, dat zou plaatsvinden op donderdag 17
november 2022, uit te stellen tot een nader te bepalen datum voorafgaand
aan het kerstreces.
ma 21-11-2022 18.00 - 20.00 Wetgevingsoverleg Wet tijdelijke
solidariteitsbijdrage (o.v.b. toegevoegd onder agendapunt 9)
di 22-11-2022 19.30 - 22.30 Commissiedebat
Exportkredietverzekeringen/Handelsinstrumentarium
wo 23-11-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Digitale euro
wo 30-11-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
do 01-12-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
wo 07-12-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Doorstroomvennootschappen
wo 07-12-2022 14.00 - 18.00 Commissiedebat Financiële markten
do 08-12-2022 13.30 - 17.30 Commissiedebat Hersteloperatie
kinderopvangtoeslag
wo 21-12-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Bestrijding witwassen en
terrorismefinanciering
do 19-01-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Douane
wo 25-01-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Fiscaliteit
wo 01-02-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Toekomst van het
bankenlandschap
wo 08-02-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Vermogensverdeling
do 09-02-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
wo 15-02-2023 09.30 - 12.30 Commissiedebat Grenseffecten van fiscale
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regelingen, accijnzen en btw
wo 22-02-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Toeslagen
do 23-02-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Belastingdienst
do 09-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
wo 22-03-2023 14.30 - 17.30 Commissiedebat Verduurzaming financiële
sector
wo 29-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Financieel-economische
effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
do 30-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Accountancy
wo 12-04-2023 10.00 - 14.00 Commissiedebat Macro-economische
ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad
en IMF)
do 11-05-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
do 01-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
do 08-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
wo 14-06-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Fiscaliteit

47.

48.

Agendapunt:
Noot:

Nog te plannen commissiedebatten waartoe de commissie reeds heeft
besloten
Geen ongeplande commissiedebatten

Agendapunt:
Noot:

Overige commissieactiviteiten
Besluit: Ter informatie.
Procedurevergaderingen
•
•
•

do 24-11-2022 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
do 08-12-2022 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
do 22-12-2022 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën

Overige activiteiten
• do 24-11-2022 12.00 - 13.30 Gesprek met de president van De
Nederlandsche Bank
• vr 25-11-2022 11.00 - 14.00 Werkbezoek aan Gemeente Almere m.b.t.
hersteloperatie toeslagen
• do 01-12-2022 13.30 - 14.30 Openbare technische
briefing Wetenschapstoets Plan van Aanpak Witwassen (toegevoegd onder
agendapunt 7)
• wo 07-12-2022 19.00 - 20.30 Besloten vertrouwelijke technische briefing
over de fiscale behandeling van Uber (toegevoegd onder agendapunt 33)
• wo 18-01-2023 15.00 - 17.15 Rondetafelgesprek Tax Governance Code
(toegevoegd onder agendapunt 54)
• ma 06-02-2023 13.00 - 17.00 Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank
(DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Nog te plannen
•

Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst
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•
•
•
•
•

49.

Agendapunt:
Noot:

(besluit procedurevergadering 12 januari 2022)
Rondetafelgesprek over de toekomst van de euro (in afwachting van een
voorstel van de voorbereidingsgroep, bestaande uit de leden Dassen en
Omtzigt)
Besloten technische briefing over het conceptwetsvoorstel Wet
minimumbelasting 2024 (Pijler 2) (toegevoegd onder agendapunt 22)
Openbare technische briefing over de ICT bij de Belastingdienst
(toegevoegd onder agendapunt 28)
Openbare technische briefing over de 12e voortgangsrapportage
hersteloperatie kinderopvangtoeslag (toegevoegd onder agendapunt 37)
Petitieaanbieding Justify the time is now (toegevoegd onder agendapunt
45)

Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de
langetermijnagenda van 4 november)
Besluit: Ter informatie.
15, 16 en 17 november (week 46)
- 36 053 (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))
6, 7 en 8 december (week 49)
- Stemmingen over alle begrotingen (8 december)
- 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)
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))

50.

Agendapunt:
Noot:

Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 4
november)
Besluit: Ter informatie.
Meerderheidsdebatten
7. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (minister Financiën)
10. Debat over de toekomst van de Euro (Omtzigt) (minister Financiën)
18. Debat over technische beperkingen in de computersystemen van de
Belastingdienst waardoor corruptie lastig te traceren is (Azarkan) (minister
van Justitie en Veiligheid en de minister van Financiën)
Dertigledendebatten/interpellaties
2. Dertigledendebat over het rapport ‘Handleidingen aan de Poort 2-1’
(Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister BZK)
4. Dertigledendebat over de planning van Belastingdienst inzake de
afhandeling van de toeslagenaffaire (Azarkan) (Minister-president,
staatssecretaris Financiën)
14. Dertigledendebat over het rapport van het College voor de Rechten van de

15

Mens over de werkwijzen van de Belastingdienst/Toeslagen (Azarkan)
(Minister-president, staatssecretaris Financiën)
20. Dertigledendebat over het uitvragen van informatie door de politie over
gedupeerde toeslagenouders en hun kinderen (Azarkan) (minister JV,
staatssecretaris Financiën, staatssecretaris BZK)
26. Dertigledendebat over de Regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)
voor energie-intensieve mkb-bedrijven (Stoffer) (minister EZK, minister
Financiën)

51.

Agendapunt:
Noot:

Nog niet beantwoorde commissiebrieven
Besluit: De commissie besluit de staatssecretaris(sen) te verzoeken de
gevraagde informatie onder nr.s 3 en 5 binnen twee à drie weken aan de
Kamer te doen toekomen.
1. 2022Z20319 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane
- Verzoek om reactie inzake de Wet hersteloperatie Toeslagen (36151)
(25-10-2022)
2. 2022Z20044 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en
Belastingdienst - Verzoek om stand-van-zakenbrief Fit For 55 (20-102022)
3. 2022Z18186 Aan de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek
commissie om kabinetsreactie op het rapport van het College voor de
Rechten van de Mens (29-09-2022)
4. 2022Z17783 Aan de staatssecretaris van Financiën- Toeslagen en Douane
reactie vragen inzake code 98-beleid staatssecretaris van Financiën (2709-2022)
5. 2022Z17806 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en
Belastingdienst reactie vragen inzake Wet vereenvoudiging beslagvrije
voet (27-09-2022)
6. 2022Z17284 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op NRCartikel inzake DNB-witwasaanpak (15-09-2022)
7. 2022Z12831 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek met
betrekking tot de uitvoering van de motie-Grinwis inzake
massaalbezwaarprocedure (22-06-2022)
8. 2022Z08227 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om een
kabinetsreactie op de voorstellen van CNV over werknemersparticipatie
(21-04-2022)

Toegevoegde agendapunten
Geen agendapunten
Rondvraag
Geen agendapunten
Besloten
52.

Agendapunt:

Beantwoording vragen van de rapporteurs over het PwC-rapport
memo-Palmen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 4 november 2022
Beantwoording vragen van de rapporteurs over het PwC-rapport memo-Palmen
- 35510-107
De commissie besluit het commissiedebat PwC-onderzoek naar het memoPalmen van donderdag 17 november 2022 te verplaatsen naar een nader te
bepalen datum vóór het kerstreces.

Besluit:
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53.

Besluit:

De commissie mandateert de rapporteurs inzake de schriftelijke voorbereiding
van het commissiedebat PwC-onderzoek naar het memo-Palmen, de leden Inge
van Dijk (CDA) en Omtzigt (Omtzigt), voor het stellen van aanvullende vragen
aan de staatssecretaris.

Agendapunt:

Aandachtspunten ontwerpbegroting Financiën 2023 ten behoeve van
rapporteur ontwerpbegroting Financiën en Nationale Schuld

Zaak:

Stafnotitie - Tweede Kamerlid, H. Kat (D66) - 7 november 2022
Aandachtspunten ontwerpbegroting ministerie van Financiën en Nationale
Schuld bij werkzaamheden rapporteur - 2022Z21221
De commissie stemt in met de geformuleerde aandachtspunten in de
ontwerpbegroting voor nader onderzoek.

Besluit:

54.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Idsinga (VVD) en Alkaya (SP) voor een
rondetafelgesprek over de Tax Governance Code

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 4 november 2022
Voorstel van de leden Idsinga (VVD) en Alkaya (SP) voor een rondetafelgesprek
over de Tax Governance Code - 2022Z21019
De commissie stemt in met het nader uitgewerkte voorstel voor het
rondetafelgesprek, stemt in met de uit te nodigen deelnemers en besluit de
deelnemers om een position paper te vragen ter voorbereiding op het
rondetafelgesprek.
Het rondetafelgesprek kan plaatsvinden op woensdag 18 januari 2023 van
15.00 tot 17.00 uur.

Besluit:

Noot:

Griffier:

M. Schukkink

Activiteitnummer:

2022A04379
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