Den Haag, 2 februari 2021

HERZIENE AGENDA
In verband met:
- gewijzigd voorstel bij agendapunt 6, eerste zaak
- toevoeging agendapunten 45 t/m 55
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

BiZa
EU
EZK
J&V
SZW

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 3 februari 2021
14.30 - 15.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering Financiën
(via videoverbinding)

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

24, 31
8, 9, 35, 39, 40, 46
10, 32, 35
13, 32
55

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijsten van 14 en 27 januari 2021 vaststellen.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Stand van zaken Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 27 januari 2021
Stand van zaken Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB) - 2021Z01585
Reeds behandeld in het notaoverleg Fraudeopsporing en gebruik van tweede
nationaliteit door de Belastingdienst d.d. 1 februari 2021

Voorstel:

4.

Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Azarkan en Van Kooten-Arissen over
monitoren van de voortgang van de cultuurverandering (Kamerstuk
35510-31)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 29 januari 2021
Reactie op de motie van de leden Azarkan en Van Kooten-Arissen over
monitoren van de voortgang van de cultuurverandering (Kamerstuk 3551031) - 2021Z01857
Reeds behandeld in het notaoverleg Fraudeopsporing en gebruik van tweede
nationaliteit door de Belastingdienst d.d. 1 februari 2021

Voorstel:

5.

Agendapunt:

Toestemming deelname ambtenaar van het Ministerie van Financiën
aan rondetafelgesprek over corruptie en criminaliteit in de
Rotterdamse haven

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 29 januari
2021
Toestemming deelname ambtenaar van het Ministerie van Financiën aan
rondetafelgesprek over corruptie en criminaliteit in de Rotterdamse haven 2021Z01872
Ter informatie; reeds betrokken bij het op 1 februari 2021 gehouden
rondetafelgesprek.

Voorstel:

6.

Agendapunt:

Stukken t.b.v. algemeen overleg Staatsdeelnemingen

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 januari 2021
Onderzoek bestuursdynamiek de Volksbank - 28165-336
Ter bespreking

GEWIJZIGD
VOORSTEL:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

Nu de Kamer op 2 februari 2021 op voorstel van de SP-fractie (in afwijking
van de door de commissie Financiën op 27 januari 2021 vastgestelde lijst van
controversiële zaken) heeft besloten twee brieven van de minister van
Financiën over de Volksbank op te nemen op de lijst van controversiële
onderwerpen, waarvan de behandeling wordt aangehouden, ligt ter bespreking
voor of de commissie de Kamer wenst voor te stellen de brief van de minister
van 27 januari 2021 inzake de Volksbank eveneens controversieel te
verklaren.
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 januari 2021
Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie beleidsdoorlichting
Deelnemingenbeleid (Kamerstuk 31935-67) - 2021Z01875
Reeds behandeld bij het op woensdag 3 februari 2020 (voorafgaand aan de
procedurevergadering) gehouden algemeen overleg over Staatsdeelnemingen.

(Voortgang) wet- en regelgeving
7.

Agendapunt:

Wijziging van enkele belastingwetten (Fiscale verzamelwet 2022)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 18 januari
2021
Wijziging van enkele belastingwetten (Fiscale verzamelwet 2022) - 35708
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen; ter bespreking daarbij is of de
commissie de schriftelijke behandeling nog voor het verkiezingsreces wil
starten, dan wel dit wenst over te laten aan de nieuw gekozen Kamer.
• In de procedurevergadering van 27 januari 2021 heeft de commissie
besloten dit wetsvoorstel niet als controversieel aan te merken.
• In de inleiding van de memorie van toelichting is vermeld dat het
wenselijk is dat de in het wetsvoorstel opgenomen maatregelen per 1
januari 2022 in werking treden.

Voorstel:

Noot:

8.

Agendapunt:

Wetsvoorstel tot goedkeuring van het Eigen Middelenbesluit van de
Raad van de Europese Unie

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 januari 2021
Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen
Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen
middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU,
Euratom (Trb. 2021, 5) - 35711
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Voorstel:

Noot:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen; ter bespreking daarbij is of de
commissie de schriftelijke behandeling van dit wetsvoorstel en de daarop
volgende plenaire behandeling nog wenst af te ronden vóór aanvang van het
verkiezingsreces.
• In de procedurevergadering van 27 januari jl. heeft de commissie besloten
dit wetsvoorstel niet als controversieel aan te merken en uitgesproken in
de eerstvolgende procedurevergadering terug te willen komen op de vraag
naar het vaststellen van de termijn voor het leveren van inbreng voor het
verslag.
•

•

9.

In de stafnotitie die u ten behoeve van de vorige procedurevergadering
had ontvangen, was onder meer ingegaan op het ratificatieproces van het
Eigenmiddelen Besluit (EMB). De Europese Commissie heeft de lidstaten
opgeroepen om het EMB zo spoedig mogelijk te ratificeren.
Zou de commissie de behandeling van het wetsvoorstel nog voor het reces
willen afronden, dan wordt u in overweging gegeven de termijn voor het
leveren van inbreng voor het verslag vast te stellen op donderdag
4 februari 2021 om 12.00 uur en daarbij te besluiten de minister te
verzoeken de Nota naar aanleiding van het verslag niet later dan op
maandag 8 februari aan de Kamer te zenden. In dat geval zou de
commissie nog voor aanvang van de laatste vergaderweek een besluit
kunnen nemen (via een e-mailprocedure) over het al dan niet aanmelden
van het wetsvoorstel voor plenaire behandeling in die laatste
vergaderweek.
Desgewenst kunt u de griffier bij voorbaat machtigen om direct na
ontvangst van de Nota naar aanleiding van het verslag een
e-mailprocedure uit te schrijven.

Volgcommissie(s):

EU

Agendapunt:

Wet implementatie richtlijnen elektronische handel

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 14 juli 2020
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie
richtlijnen elektronische handel) - 35527
Aanmelden voor plenaire behandeling.
In de procedurevergadering van 27 januari jl., toen de commissie nog in
afwachting was van de Nota naar aanleiding van het nader verslag, heeft de
commissie besloten dit wetsvoorstel niet als controversieel aan te merken.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
J.A. Vijlbrief - 29 januari 2021
35527 Aanvullende nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van
de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijnen
elektronische handel) - 2021Z01885
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 19 januari 2021
Uitvoering van de wijzigingen van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet
implementatie richtlijnen elektronische handel (Kamerstuk 35527) - 35527-8
Desgewenst betrokken bij de inbreng Nader Verslag bij het wetsvoorstel.
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 14 januari 2021
Nieuwe btw-regelgeving van de EU op het terrein van de e-commerce 35527-10
Desgewenst betrokken bij de inbreng Nader Verslag bij het wetsvoorstel.
EU
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10.

Agendapunt:

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 3 juni 2019
Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer
voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet
minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking) - 35216
Ter informatie; het wetsvoorstel is op 25 september 2019 aangemeld voor
plenaire behandeling.
EZK

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 26 januari 2021
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 20 januari 2021, over de gevolgen van het
controversieel verklaren van het Wetsvoorstel minimum CO2-prijs voor
elektriciteitsopwekking - 35216-9
Betrekken bij de verdere behandeling van dit wetsvoorstel, dat in de
procedurevergadering van 27 januari 2021 niet controversieel is verklaard.
EZK

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

12.

Agendapunt:

Uitkomst aanbesteding Giraal Betalingsverkeer Rijk

Zaak:
Voorstel:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 januari 2021
Uitkomst aanbesteding Giraal Betalingsverkeer Rijk - 26485-363
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Financiële
markten (deze brief is in de vorige procedurevergadering als niet
controversieel aangemerkt).

Agendapunt:

Overzicht budgettaire besluitvorming na Najaarsnota

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 januari 2021
Overzicht budgettaire besluitvorming na Najaarsnota - 35570-56
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de Voorjaarsnota 2021.

Voorstel:

13.

Agendapunt:

Beleidsreactie nader onderzoek naar risico’s op witwassen en
terrorismefinanciering bij bepaalde aanbieders in de kansspelsector

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 januari 2021
Beleidsreactie nader onderzoek naar risico’s op witwassen en
terrorismefinanciering bij bepaalde aanbieders in de kansspelsector - 3147755
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Bestrijding
witwassen en terrorismefinanciering (tenzij u besluit deze brief als
controversieel aan te merken).
J&V

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Fiscaliteit en Belastingdienst
14.

Agendapunt:

Groenlijst voor de exportkredietverzekering

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 14 januari 2021
Groenlijst voor de exportkredietverzekering - 35570-IX-42
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15.

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen (deze brief is in de vorige procedurevergadering
als niet controversieel aangemerkt).

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Mededeling Goed
Fiscaal Bestuur

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 18 januari 2021
Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Mededeling Goed Fiscaal
Bestuur - 22112-3007
Agenderen voor het algemeen overleg Belastingontwijking op 11 februari 2021
(de brief is in de vorige procedurevergadering als niet controversieel
aangemerkt).

Voorstel:

16.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over “Verzoek om hulp m.b.t. kwestie
met ministerie van Financiën/Belastingdienst”

Zaak:

Noot:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 21 januari 2021
Reactie op verzoek commissie over “Verzoek om hulp m.b.t. kwestie met
ministerie van Financiën/Belastingdienst” - 2021Z01079
De staatssecretaris van Financiën verzoeken om de reactie van betrokkene
van 21 januari 2021 op de brief van de staatssecretaris van 11 januari 2021 te
(laten) betrekken bij het aangekondigde gesprek van de Belastingdienst met
betrokkene.
De reactie van betrokkene is opgenomen op de brievenlijst.

Agendapunt:

Reactie op brieven inzake fiscaal verdragsbeleid sporters en artiesten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 21 januari 2021
Reactie op brieven inzake fiscaal verdragsbeleid sporters en artiesten 2021Z01120
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Belastingen
(deze brief is in de vorige procedurevergadering als niet controversieel
aangemerkt).
Adresssanten informeren.

Voorstel:

17.

Voorstel:

Voorstel:

18.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving op NOS.nl van
13 januari jl. over belastingontwijking

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 25 januari 2021
Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving op NOS.nl van 13 januari
jl. over belastingontwijking - 2021Z01359
Agenderen voor het algemeen overleg Belastingontwijking op 11 februari 2021
(tenzij u besluit deze brief als controversieel aan te merken).

Voorstel:

19.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de instelling Commissie
Draagkracht

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 25 januari 2021
Antwoorden op vragen commissie over de instelling Commissie Draagkracht 32140-82
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Belastingen
(tenzij u besluit deze brief als controversieel aan te merken).

Voorstel:
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20.

Agendapunt:

Stand van zaken Uitwisseling van informatie over Duitse
oorlogsgerelateerde uitkeringen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 26 januari 2021
Stand van zaken Uitwisseling van informatie over Duitse oorlogsgerelateerde
uitkeringen - 20454-168
Desgewenst betrekken bij het plenair debat over over het bericht dat de
Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SSsoldaten in Nederland (tenzij u besluit deze brief als controversieel aan te
merken).

Voorstel:

21.

Agendapunt:

Reactie op een brief van een burger inzake klacht over loonbeslag
door Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 29 januari 2021
Reactie op een brief van een burger inzake klacht over loonbeslag door
Belastingdienst - 2021Z01870
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over de
Belastingdienst (tenzij u besluit deze brief als controversieel aan te merken).

Voorstel:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Toeslagen en Douane
22.

Agendapunt:

Update over enkele zaken rondom de hersteloperatie voor gedupeerde
ouders

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 18 januari
2021
Update over enkele zaken rondom de hersteloperatie voor gedupeerde ouders
- 31066-773
Agenderen voor het algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen
op woensdag 10 februari 2021.
Deze brief is in de vorige procedurevergadering als niet controversieel
aangemerkt.

Voorstel:
Noot:

23.

Agendapunt:

Brieven met betrekking tot het verslag van de Parlementaire
Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag 'Ongekend Onrecht'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 15 januari
2021
Uitstel beantwoording vragen commissie over het verslag van de
Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag 'Ongekend
Onrecht' (Kamerstuk 35510-2) - 2021Z00782
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 18 januari
2021
Beantwoording vragen commissie over het verslag van de Parlementaire
ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag "Ongekend onrecht" - 3551046
Reeds betrokken bij het op 19 januari 2021 gehouden plenaire debat over de
verklaring van de minister-president en over het verslag van de
ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag.
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Zaak:

Voorstel:

24.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over verworven recht in de
huurtoeslag

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 11 januari
2021
Antwoorden op vragen commissie over verworven recht in de huurtoeslag 27926-334
Voor kennisgeving aannemen (deze brief is in de vorige procedurevergadering
als niet controversieel aangemerkt).

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

25.

Reactie op verzoek commissie over aandacht voor de problemen met
het terugbetalen van kinderopvangtoeslag

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 19 januari
2021
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief
van een adviseur over aandacht voor de problemen met het terugbetalen van
kinderopvangtoeslag - 2021Z00913
Agenderen voor het algemeen overleg over de hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen van 10 februari 2021.
Deze brief is in de vorige procedurevergadering als niet controversieel
aangemerkt.

Noot:

27.

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 10 juni 2020
Verworven recht in de huurtoeslag - 27926-323
Ter informatie.
BiZa

Agendapunt:

Voorstel:

26.

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 januari
2021
Reactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de Parlementaire
ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag - 35510-4
Reeds betrokken bij het op 19 januari 2021 gehouden plenaire debat over de
verklaring van de minister-president en over het verslag van de
ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag.

Agendapunt:

Kabinetsreactie Beleidsdoorlichting Douane 2012-2018

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 29 januari
2021
Kabinetsreactie Beleidsdoorlichting Douane 2012-2018 - 2021Z01867
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen (tenzij u
besluit deze brief als controversieel aan te merken); ter bespreking daarbij is
of de commissie de schriftelijke behandeling nog voor het verkiezingsreces wil
starten, dan wel dit wenst over te laten aan de nieuw gekozen Kamer.

Agendapunt:

Feitenonderzoek naar memorandum vaktechnisch coördinator

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 29 januari
2021
Feitenonderzoek naar memorandum vaktechnisch coördinator - 35510-48
Agenderen voor het algemeen overleg over de Hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen van 10 februari 2021 (tenzij u besluit deze brief als
controversieel aan te merken).

Voorstel:
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Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon

Geen agendapunten
Rijksuitgaven
28.

Agendapunt:

Inbreng rapporteurs bij overdrachtsdocument Inzicht in Kwaliteit

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 29 januari 2021
Inbreng rapporteurs bij overdrachtsdocument Inzicht in Kwaliteit 2021Z01826
Instemmen met bijgevoegde inbreng namens de rapporteurs Sneller en Snels
ten behoeve van het gezamenlijke overdrachtsdocument Inzicht in Kwaliteit.

Voorstel:

29.

Agendapunt:

Conceptbrief behandeling verantwoording 2020 en Voorjaarsnota
2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 29 januari 2021
Conceptbrief behandeling verantwoording 2020 en Voorjaarsnota 2021 2021Z01847
1. Organiseren van een besloten technische briefing met de Algemene
Rekenkamer op Verantwoordingsdag over de Staat van de
Rijksverantwoording en het verantwoordingsrapport Financiën en Nationale
Schuld IX; 2. Organiseren van een openbare technische briefing over de
Monitor Brede Welvaart en de SDG’s op Verantwoordingsdag, en daartoe alle
vaste en algemene Kamercommissies als volgcommissie uitnodigen;
3. Vaststellen van bijgevoegde conceptbrief, waarna deze onder voorbehoud
van vaststelling van het behandelschema door de Kamer op 9 februari 2021
wordt doorgeleid aan de vaste en algemene commissies.

Voorstel:

30.

31.

Agendapunt:

Voorstel kick-off evenement Begroten en Verantwoorden

Zaak:
Voorstel:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 29 januari 2021
Voorstel kick-off evenement Begroten en Verantwoorden - 2021Z01849
Instemmen met de start van voorbereidende activiteiten voor de organisatie
van een kick-off evenement ‘Begroten en Verantwoorden (te houden in de
week voor Verantwoordingsdag 2021).

Agendapunt:

Uitkomsten peer review Algemene Rekenkamer

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 25 januari 2021
Uitkomsten peer review Algemene Rekenkamer - 31865-183
Agenderen voor het eerstvolgende periodiek overleg met de Algemene
Rekenkamer.
Het initiatief voor het eerstvolgende overleg ligt bij de Algemene Rekenkamer.
Zij doet op korte termijn een datumvoorstel (voor na het verkiezingsreces).
BiZa

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):
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32.

Agendapunt:

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

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 26 januari 2021
Rapport Aandacht voor algoritmes - 26643-737
Ter informatie.
Voortouwcommissie: BiZa
Procedurevergadering d.d. 11 febuari 2021
Voorstel: nog niet bekend.
J&V, EZK

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Noot:

33.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 20 januari 2021
Rapport inzake 'Een onzichtbaar probleem; Gebrek aan kwaliteit van data over
milieucriminaliteit en -overtredingen' - 22343-294
Ter informatie.
Voortouwcommissie: IW
Procedurevergadering d.d. 3 februari 2021
Voorstel: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Toezicht en
handhaving in het najaar 2021.
J&V
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 12 januari 2021
Honoreren verzoekonderzoek inzake bevindingen ten aanzien van de
informatiebeveiliging bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 35570-XVI-182
Ter informatie.
Voortouwcommissie: VWS
Procedurevergadering d.d. 3 februari 2021
Voorstel: Ter informatie.

Agendapunt:

Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en
reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere
Kamercommissie dan Financiën

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 22 januari 2021
Beleidsdoorlichting Bodem en Ondergrond - 32861-64
Ter informatie.
Voortouwcommissie: IW
Procedurevergadering d.d. 3 februari 2021
Voorstel: Ter bespreking.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 18 december 2020
Beleidsdoorlichting artikel 5 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) - 30985-46
Ter informatie.
Voortouwcommissie: BiZa
Procedurevergadering d.d. 14 januari 2021
Besluit: Stafnotitie vragen; aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B.
van 't Wout - 18 december 2020
Kabinetsreactie Beleidsdoorlichting Artikel 2 SZW: Bijstand, Participatiewet en
Toeslagenwet - 30982-60
Ter informatie.
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Noot:

Voortouwcommissie: SZW
Procedurevergadering d.d. 2 februari 2021
Voorstel: Reeds geagendeerd voor het te zijner tijd te voeren algemene
overleg Participatiewet/Breed offensief.

Europa
34.

Agendapunt:

Aanbieding advies ERK over ontwerpverordening van de Raad over de
berekening van de eigen middelen uit de belasting over de
toegevoegde waarde (btw)

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 11 december
2020
Aanbieding advies ERK over ontwerpverordening van de Raad over de
berekening van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde
waarde (btw) - 2020Z24708
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

35.

Agendapunt:

Nederlandse reactie op consultatie concept-gedelegeerde handeling
taxonomie

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 14 januari 2021
Nederlandse reactie op consultatie concept-gedelegeerde handeling taxonomie
- 32013-243
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 10 februari
2021 (deze brief is in de vorige procedurevergadering niet controversieel
geacht).
EZK, EU

Voorstel:

Volgcommissie(s):

36.

Agendapunt:

Uitstel Europees uniform elektronisch verslaggevingsformaatverplichtingen (ESEF) uitgevende instellingen boekjaar 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 januari 2021
Uitstel Europees uniform elektronisch verslaggevingsformaat-verplichtingen
(ESEF) uitgevende instellingen boekjaar 2020 - 32545-130
Voor kennisgeving aannemen (deze brief is in de vorige procedurevergadering
niet controversieel geacht).

Voorstel:

37.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om eventuele inbreng op de openbare
raadplegingen over PEPP met uw Kamer te delen

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 januari 2021
Reactie op verzoek commissie om eventuele inbreng op de openbare
raadplegingen over PEPP met uw Kamer te delen - 22112-3006
Voor kennisgeving aannemen (deze brief is in de vorige procedurevergadering
niet controversieel geacht).

Voorstel:

38.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Mededeling Nieuw
Actieplan Kapitaalmarktunie

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 januari 2021
Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Mededeling Nieuw Actieplan
Kapitaalmarktunie - 22112-3023
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 10 februari
2021 (tenzij u besluit de brief als controversieel aan te merken).

Voorstel:
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39.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen op het terrein van de commissie Financiën
d.d. 28 januari 2021

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 29 januari 2021
Lijst met EU-voorstellen op het terrein van de commissie Financiën d.d. 28
januari 2021 - 2021Z01899
Behandelvoorstellen volgen, die zijn vermeld in de lijst; daarin zijn zeven EUvoorstellen opgenomen.
Op het voorstel inzake het EU-voorstel COM (2021) 32 inzake de
internationale rol van de euro wordt nader ingegaan in onderstaande EUstafnotitie.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
40.

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 29 januari 2021
EU-Stafnotitie over het EU-voorstel COM (2021) 32 inzake de internationale
rol van de euro - 2021Z01900
Ter informatie.
EU

Agendapunt:

Conceptprogramma artikel 13 Conferentie (digitale conferentie op
22 februari 2021)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 29 januari 2021
Conceptprogramma artikel 13 Conferentie (digitale conferentie op 22 februari
2021) - 2021Z01901
Ter informatie. Indien u belangstelling heeft voor deelname aan deze online
conferentie, die plaatsvindt in het verkiezingsreces, wordt u verzocht dat voor
de procedurevergadering van 10 februari per e-mail te melden aan de
commissiestaf.
EU

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Overig
41.

Agendapunt:

Noot:

Voortgang van de uitvoering van de aangenomen motie Omtzigt c.s.
(Kamerstuk 35 510 nr. 11) inzake de adviesaanvraag aan de VenetiëCommissie.
Voorstel: Ter bespreking
Noot: In artikel 30 RvO is de werkwijze ten aanzien van adviesaanvragen
vastgelegd. In de procedurevergadering zal een toelichting op de voortgang
worden gegeven.

Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën
42.

Agendapunt:

Geplande algemene overleggen en notaoverleggen
Voorstel: ter bespreking.
NB: het is niet haalbaar gebleken het notaoverleg over de Initiatiefnota van
het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen nog vóór het reces
ingepland te krijgen. Als gevolg daarvan zal het notaoverleg niet eerder dan
na het aantreden van de nieuwe Kamer kunnen worden gehouden.
wo 03-02-2021 10.00-14.00 Algemeen overleg Staatsdeelnemingen
wo 10-02-2021 09.30-12.00 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
wo 10-02-2021 12.00-13.30 Algemeen overleg FATCA
wo 10-02-2021 15.30-19.00 Algemeen overleg Hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen
do 11-02-2021 16.00-19.00 Algemeen overleg Belastingontwijking
wo 14-04-2021 10.15-13.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
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di 11-05-2021 16.30-19.30 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
wo 16-06-2021 10.15-13.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

43.

Agendapunt:

Nog niet beantwoorde commissiebrieven
Voorstel: ter informatie.
1. 27-11-2020 - Verzoek om kabinetsreactie op EU-voorstel voor tijdelijke
maatregelen inzake de btw voor COVID-19-vaccins en medische
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (COM (2020) 688) (2020Z23103)
2. 09-12-2020 - Verzoek om een afschrift te zenden van het aan de
Nationale ombudsman te zenden antwoord inzake verlaging van
dwangbevelkosten (2020Z24496)
3. 09-12-2020 - Verzoek om de (eventuele) inbreng op de openbare
raadpleging over de herziening van de BRRD-richtlijn met de Kamer te
delen (2020Z24488)
4. 09-12-2020 - Verzoek om nadere toelichting op het nieuwe signaal inzake
opzet/grove schuld (OGS) (2020Z24497); rappel gestuurd op 14-01-2021.
5. 10-12-2020 - Verzoek om reactie op het uitblijven van een evaluatie van
artikel 17, tweede lid, Invorderingswet (2020Z24618)
6. 18-01-2021 - Verzoek om spoedige toezending van het BNC-fiche inzake
EU-voorstel COM/2020/0749 m.b.t. de Btw-richtlijn (2021Z00265)

44.

Agendapunt:

Plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 29
januari 2021)
Voorstel: ter informatie.
a) Wetgeving
9, 10 en 11 februari (week 6)
- 35 559 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de
invoering van een verbod op dienstverrichting door derdelandverzekeraars
(hamerstuk)
Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
- 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)
- 35 216 Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking
- 35 514 Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen
- 35 527 Wet implementatie richtlijnen elektronische handel
b) tweeminutendebatten:
9, 10 en 11 februari (week 6)
-VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)
c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
8. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister
Financiën)
17. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister
Financiën, minister SZW)
28. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een
beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister, staatssecretaris Financiën)
36. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister
Financiën)
39. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding
betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt)
(staatssecretaris Financiën)
44. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering
kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
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50. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude
(Leijten) (minister, staatssecretaris Financiën)
55. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek
heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben
aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
58. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van
de zorg (Wilders) (minister Financiën)
59. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toevalAmerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
73. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten)
(staatssecretaris Financiën)
75. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister
en staatssecretaris SZW; staatssecretaris Financiën)
77. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de
hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (minister
Financiën)
78. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de
aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)
88. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een
witwasschandaal (Alkaya) (minister Financiën)
90. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor
ontwikkelingslanden (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
91. Debat over het groeifonds (Nijboer) (minister Financiën)
97. Debat over het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie
kinderopvangtoeslag (Marijnissen) (minister-president, minister Financiën)
d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties:
24. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische
auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister MW)
26. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het
Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
40. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de
Nederlandse staat (Van Raan)
44. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in
Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
53. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het
coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)
58. Dertigledendebat over de verklaring van de Franse minister van transport
inzake Air-France-KLM (Graus) (minister Financiën, minister I&W)

Toegevoegde agendapunten
45.

Agendapunt:
Noot:

Planning periodiek overleg Algemene Rekenkamer
Voorstel: volgende periodiek overleg met het college van de Algemene
Rekenkamer inplannen op woensdag 21 april 2021 van 16.00 uur tot 17.30
uur.
Noot: De commissie Financiën voert uit hoofde van haar verantwoordelijkheid
voor de rijksuitgaven periodiek - doorgaans twee keer per jaar - overleg met
het College van de Algemene Rekenkamer. De staf inventariseert mogelijke
agendapunten onder de deelnemende leden, waarna in overleg met de
Algemene Rekenkamer de agenda wordt vastgesteld. Het vorige overleg heeft
plaatsgevonden op 5 november 2020, op initiatief van de commissie Financiën.
Het initiatief voor deze editie ligt bij de Algemene Rekenkamer.
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46.

Agendapunt:

EU-begroting 2021: eerste aanvullende begroting

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 februari 2021
EU-begroting 2021: eerste aanvullende begroting - 2021Z02015
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op woensdag 10
februari 2021 (tenzij u besluit deze brief als controversieel aan te merken).
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

47.

Agendapunt:

Reactie op de visie op DBFMO naar aanleiding van overschrijdingen bij
infrastructuurprojecten

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 februari 2021
Reactie op de visie op DBFMO naar aanleiding van overschrijdingen bij
infrastructuurprojecten - 2021Z02025
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de Voorjaarsnota 2021
(tenzij u besluit deze brief als controversieel aan te merken).

Voorstel:

48.

Agendapunt:

Vijfde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 1 februari
2021
Vijfde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag - 2021Z02070
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen op woensdag 10 februari 2021.
Over deze voortgangsrapportage stelt de commissie Financiën feitelijke vragen
op 3 februari 2021.

Voorstel:
Noot:

49.

Agendapunt:

Beantwoording openstaande vragen van de commissie inzake CAF-11
(Kamerstuk 31066-765)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 1 februari
2021
Beantwoording openstaande vragen van de commissie inzake CAF-11
(Kamerstuk 31066-765) - 2021Z02071
Agenderen voor het algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen
op woensdag 10 februari 2021 (tenzij u besluit deze brief als controversieel
aan te merken).

Voorstel:

50.

Agendapunt:

Appreciatie van de motie van het lid Remco Dijkstra over
besluitvorming over intrekking van de anbi-status van Greenpeace
(Kamerstuk 33450-106)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 2 februari 2021
Appreciatie van de motie van het lid Remco Dijkstra over besluitvorming over
intrekking van de anbi-status van Greenpeace (Kamerstuk 33450-106) 2021Z02108
Desgewenst betrokken bij de stemming over de motie op dinsdag 2 februari
2021.

Voorstel:

51.

Agendapunt:

Vervolgstappen kapitaalbehoefte TenneT

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 februari 2021
Vervolgstappen kapitaalbehoefte TenneT - 2021Z02109
Betrokken bij het op woensdag 3 februari 2021 (voorafgaand aan de
procedurevergadering) gehouden algemeen overleg Staatsdeelnemingen.

Voorstel:
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52.

Noot:

Op de agenda van het algemeen overleg was een andere brief inzake Tennet
(Antwoorden op vragen commissie over opties invulling kapitaalbehoefte
TenneT) opgenomen, ten aanzien waarvan de Kamer op 2 februari 2021 heeft
besloten deze niet als controversieel aan te merken.

Agendapunt:

Opvolging op het kostenkader AFM ten aanzien van accountancysector
en aanbieding voortgangsrapportage Kwartiermakers toekomst
accountancysector

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 februari 2021
Opvolging op het kostenkader AFM ten aanzien van accountancysector en
aanbieding voortgangsrapportage Kwartiermakers toekomst
accountancysector - 2021Z02121
Ter bespreking.
Ter bespreking is of de commissie deze brief al dan niet controversieel wil
verklaren; op 2 februari 2021 heeft de Kamer drie andere aanhangige brieven
van de minister van Financiën met betrekking tot accountancy controversieel
verklaard.

Voorstel:
Noot:

53.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het AO over Toeval-Amerikanen van
24 november 2020 over het zwartboek van de belangengroep
Americans Overseas

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 februari 2021
Toezegging gedaan tijdens het AO over Toeval-Amerikanen van 24 november
2020 over het zwartboek van de belangengroep Americans Overseas 2021Z02118
Agenderen voor het algemeen overleg over FATCA van woensdag 10 februari
2021 (tenzij u besluit deze brief als controversieel aan te merken).
Een andere brief inzake FATCA is in de vorige procedurevergadering door de
commissie niet als controversieel aangemerkt.

Voorstel:
Noot:

54.

Agendapunt:

Verzoek commissie Defensie inzake Groot Project

Zaak:

Brief commissie - griffier, T.N.J. de Lange - 1 februari 2021
Aan commissie Financiën - verzoek om advies aanwijzing Groot Project GrIT 2021Z02133
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en de staf verzoeken een
advies voor te bereiden.

Voorstel:

55.

Agendapunt:

Wetenschappelijke toets conform artikel 3.1 Comptabiliteitswet 2016 Verbetertraject Kinderopvangtoeslag

Zaak:

Wetenschappelijke factsheet - , - 1 februari 2021
Wetenschappelijke toets conform artikel 3.1 Comptabiliteitswet 2016 Verbetertraject Kinderopvangtoeslag - 2021Z02013
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de vijfde voortgangsrapportage
kinderopvangtoeslag.
De commissie heeft bij het verzoek om de wetenschappelijke toets reeds
besloten deze te betrekken bij de behandeling van de vijfde
voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.
De staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane verzoeken om een
reactie te geven op de aanbevelingen die volgen uit de wetenschappelijke
toets.
SZW

Voorstel:
Noot:

Voorstel:

Volgcommissie(s):
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Rondvraag

Geen agendapunten
Besloten

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2021A00443
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