Den Haag, 23 september 2020

HERZIENE AGENDA
Gewijzigd in verband met toevoeging agendapunten (nrs. 46 t/m 51 en 54) resp.
toevoeging noten (agendapunten 20, 26, 34 en 35).
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHa-OS
EU
EZK
J&V
KR
SZW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
donderdag 24 september 2020
10.00 - 11.00 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering Financiën

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

5
39
3, 10, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 47, 51
5, 33, 36
8, 11, 12
8
5, 15
5

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
0. Voorstel:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van 9 september 2020 vaststellen.

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
2.

3.

Agendapunt:

Gedeeltelijk niet aanwezig bij de Algemene Politieke Beschouwingen
2020

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 september 2020
Gedeeltelijk niet aanwezig bij de Algemene Politieke Beschouwingen 2020 2020Z16186
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad 11 en 12 september 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 21 september 2020
Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad 11 en 12 september 2020 2020Z16746

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Reeds geagendeerd voor het op 30 september 2020 te houden algemeen
overleg Eurogroep/Ecofinraad.
EU

(Voortgang) wet- en regelgeving
4.

Agendapunt:

Miljoenennota 2021 c.a. en begroting Financiën/Nationale Schuld (IX)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 september 2020
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën - 35570
In de procedurevergadering van 9 september jl. heeft de commissie reeds
besloten over de wijze van behandeling van de Miljoenennota 2021 en de
bijbehorende stukken en van de begroting van het ministerie van Financiën
(zie noot).
De commissie heeft besloten tot de volgende wijze van behandeling:
1. Schriftelijke vragenronde (feitelijke vragen) over de stukken
(Miljoenennota 2021 c.a., Macro Economische Verkenningen, begroting
Financiën en Nationale Schuld), waarvoor inbreng te leveren maandag 21
september 2020 om 14.00 uur en antwoorden te ontvangen vrijdag 25
september 2020.
2. Gezamenlijke plenaire behandeling van de genoemde stukken tijdens de
Algemene Financiële Beschouwingen in de week van 29 september - 1
oktober 2020.
3. Benoeming van de leden Sneller (D66) en Snels (GroenLinks) als
rapporteurs op de ontwerpbegroting Financiën en Nationale Schuld (IX),
met het oog op schriftelijke afhandeling. Geen inzet van de instrumenten
begrotingsonderzoek, begrotingsoverleg, wetgevingsoverleg, e.d.

Voorstel:

Noot:

Zaak:

Noot:

Begroting - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 september 2020
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en
de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021 - 35570-IX
In de procedurevergadering van 9 september jl. heeft de commissie reeds
besloten over de wijze van behandeling van de begroting van het ministerie
van Financiën.
Zie de bovenstaande noot.

Agendapunt:

Pakket Belastingplan 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 september
2020
Pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) - 35572-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2021.
• Deze brief licht de acht wetsvoorstellen toe die gezamenlijk het
Belastingplan 2021 vormen, inclusief het budgettaire effect. Zes van deze
wetsvoorstellen zijn als eerste ondertekend door de staatssecretaris van
Financiën; het zevende wetsvoorstel is als eerste ondertekend door de
minister van BZK en het achtste wetsvoorstel is alleen ondertekend door
de minister van EZK.
• Daarnaast bevat de brief de aankondiging dat bij Nota van Wijziging op
het Belastingplan 2021 twee andere maatregelen zullen worden
voorgesteld. De brief bevat tevens een overzicht van de fiscale
wetsvoorstellen die de regering voornemens is in 2021, verspreid over het
jaar, bij de Kamer in te dienen.
• De brief vermeldt voorts welke in mei 2020 aangekondigde
(voorgenomen) maatregelen buiten het Belastingplan 2021 zijn gebleven.
• Over de wijze van behandeling van het pakket Belastingplan 2020 is reeds
besloten in de procedurevergadering van 19 februari 2020. Het
behandelschema bestaat uit de volgende stappen:

Voorstel:

5.

Voorstel:
Noot:
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•

Zaak:

Voorstel:
Zaak:
Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

Volgcommissie(s):
Zaak:

(1) Woensdag 23 september 2020: Besloten technische briefing door
ambtenaren van het ministerie van Financiën;
(2) Woensdag 7 oktober 2020: Inbrengdatum voor het verslag;
(3) Dinsdag 20 oktober 2020: Nota naar aanleiding van het verslag;
(4) Maandag 26 oktober 2020: Eerste wetgevingsoverleg;
(5) Donderdag 29 oktober 2020: Schriftelijke beantwoording vragen n.a.v.
het eerste wetgevingsoverleg;
(6) Maandag 2 november 2020: Tweede wetgevingsoverleg;
(7) Dinsdag 10 en woensdag 11 november 2020: Plenaire behandeling;
(8) Donderdag 12 november 2020: Brief beoordeling moties en
amendementen;
(9) Donderdag 12 november 2020: Stemmingen.
Uiterlijk vrijdag 2 oktober 2020 ontvangt u een wetgevingsrapport over
het Pakket Belastingplan 2021.

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 17
september 2020
Verzoek van het lid Leijten (SP) tot bespreking van de behandelwijze van het
Belastingplan 2021 - 2020Z16484
Ter bespreking.
Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 18 september 2020
Stafnotitie Behandeling Pakket Belastingplan 2021 - 2020Z16723
Betrekken bij de bespreking van het verzoek van het lid Leijten.
Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 september 2020
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan
2021) - 35572
Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket
Belastingplan 2021, waartoe dit wetsvoorstel behoort, eindigend met plenaire
behandeling op 10 en 11 november en stemmingen op 12 november 2020.
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 september 2020
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale
maatregelen 2021) - 35573
Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket
Belastingplan 2021, waartoe dit wetsvoorstel behoort, eindigend met plenaire
behandeling op 10 en 11 november en stemmingen op 12 november 2020.
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 15 september
2020
Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enkele
andere wetten met het oog op verbetering van de uitvoerbaarheid van
toeslagen (Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen) - 35574
Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket
Belastingplan 2021, waartoe dit wetsvoorstel behoort, eindigend met plenaire
behandeling op 10 en 11 november en stemmingen op 12 november 2020.
SZW, VWS
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 september 2020
Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet Milieubeheer
voor de invoering van een CO2-heffing voor de industrie (Wet CO2-heffing
industrie) - 35575
Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket
Belastingplan 2021, waartoe dit wetsvoorstel behoort, eindigend met plenaire
behandeling op 10 en 11 november en stemmingen op 12 november 2020.
EZK
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 september 2020
Wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wet differentiatie
overdrachtsbelasting) - 35576
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Voorstel:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 15 september 2020
Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II en de Woningwet
(eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen) - 35578
Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket
Belastingplan 2021, waartoe dit wetsvoorstel behoort, eindigend met plenaire
behandeling op 10 en 11 november en stemmingen op 12 november 2020.
BiZa

Volgcommissie(s):

Agendapunt:

Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 september 2020
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met het
voorkomen van langdurig uitstel van verliesneming ingevolge de liquidatie- en
stakingsverliesregeling en het inperken van de reikwijdte van deze regelingen
(Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling) - 35568
Ter bespreking is de vraag of de commissie de behandeling van dit
wetsvoorstel al dan niet wil integreren in de behandeling van het Pakket
Belastingplan 2021. Op welke datum wenst u de inbreng voor het verslag te
leveren?
• Het wetsvoorstel is aangekondigd op Prinsjesdag 2019. Het kabinet wil de
liquidatie- en stakingsverliesregeling in de vennootschapsbelasting
beperken langs de lijnen van het (concept)initiatiefwetsvoorstel Snels,
Leijten en Nijboer.
• Beoogd wordt de wet per 1 januari 2021 in werking te doen treden.

Voorstel:

Noot:

7.

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 september 2020
Wijziging van enkele wetten houdende aanpassing van de belastingheffing
over sparen en beleggen in de inkomstenbelasting (Wet aanpassing box 3) 35577
Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket
Belastingplan 2021, waartoe dit wetsvoorstel behoort, eindigend met plenaire
behandeling op 10 en 11 november en stemmingen op 12 november 2020.

Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15
september 2020
Wijziging van de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie in verband
met de vaststelling van tarieven voor de jaren 2021 en 2022 - 35579
Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket
Belastingplan 2021, waartoe dit wetsvoorstel behoort, eindigend met plenaire
behandeling op 10 en 11 november en stemmingen op 12 november 2020.
EZK

Voorstel:

6.

Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket
Belastingplan 2021, waartoe dit wetsvoorstel behoort, eindigend met plenaire
behandeling op 10 en 11 november en stemmingen op 12 november 2020.
BiZa

Agendapunt:

Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, B.A.W. Snels (GroenLinks)
- 18 september 2020
Brief van het lid Snels bij de nota van wijziging - 35523-4
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
• De indiener stelt voor het voorstel per nota van wijziging op twee punten
aan te passen en hoopt binnen afzienbare termijn zijn reactie op het op 2
september jl. uitgebrachte advies van de Raad van State te kunnen
aanbieden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Voorstel:
Noot:
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•

Zaak:

Voorstel:
Zaak:

8.

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, B.A.W. Snels (GroenLinks) - 18
september 2020
Nota van wijziging - 35523-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Voorstel:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, B.A.W. Snels (GroenLinks) - 10 juli
2020
Voorstel van wet van het lid Snels 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.

Agendapunt:

Wijziging van de Wwft BES en de Wet financiële markten BES

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, W.B.
Hoekstra - 18 september 2020
35458 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet ter
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet
financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde
risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op de BES en het in
overeenstemming brengen van deze wetgeving met de aanbevelingen van de
Financial Action Task Force - 2020Z16674
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
J&V, KR

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

9.

De inhoudelijke behandeling van het wetsvoorstel wordt, gelet op artikel
115, eerste lid, van het Reglement van Orde, ter hand genomen na
ontvangst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van
State en de reactie daarop van de initiatiefnemer.

Agendapunt:

Nota van wijziging - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 september
2020
35458 Nota van wijziging inzake wijziging van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten
BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen
en financieren van terrorisme op de BES en het in overeenstemming brengen
van deze wetgeving met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force
- 2020Z16675
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
J&V
Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 mei 2020
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het
aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van
terrorisme op de BES en het in overeenstemming brengen van deze wetgeving
met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force - 35458
Aanmelden voor plenaire behandeling.
J&V

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel
toezicht 2019 in verband met vaststelling van een nieuwe procentuele
verdeling van de kosten van het doorlopend toezicht van de Autoriteit
Financiële Markten
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Zaak:

Voorstel:
Noot:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 21 september 2020
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht
2019 in verband met vaststelling van een nieuwe procentuele verdeling van de
kosten van het doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiële Markten 34870-20
Voor kennisgeving aannemen.
Dit ontwerpbesluit is - op grond van artikel 15, zesde lid, van de Wet
bekostiging financieel toezicht 2019 - gedurende een periode van 4 weken bij
de Kamer "voorgehangen". Na ommekomst van die termijn zal het
ontwerpbesluit ter advisering aan de Afdeling advisering van de Raad van
State worden gezonden.

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
10.

Agendapunt:

Vertrouwelijke brief over de heffing van douanerechten

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 juli 2020
Vertrouwelijke brief over de heffing van douanerechten - 21501-03-143
Ter bespreking.
• Aangehouden in de procedurevergadering van 9 september 2020 ter
nadere bespreking. Bij die gelegenheid is verwezen naar de motie Van der
Molen/Omtzigt uit 2018, waarin het Presidium is verzocht voorstellen te
doen tot wijziging van de Regeling vertrouwelijke stukken (motie 28362,
nr. 17).
• Bij brief van 10 september is de minister verzocht schriftelijk uiteen te
zetten waarom zijn brief niet als openbare brief aan de Kamer is
gezonden, alsmede zo mogelijk de vertrouwelijkheid van die brief op te
heffen.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:
Voorstel:
Noot:

Zaak:
Voorstel:

11.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 21 september 2020
Heffing douanerechten - 2020Z16814
Voor kennisgeving aannemen.
• Deze brief is de reactie op het bovenstaande verzoek van de commissie
van 10 september 2020.
• De minister geeft aan dat de reden van de vertrouwelijkheid van diens
brief van 1 juli 2020 in die brief zelf was opgenomen. Hij heeft de
motivering van de vertrouwelijkheid thans in een afzonderlijke brief
herhaald, welke desgewenst kan worden ingezien zonder kennis te hoeven
nemen van de volledige inhoud van de vertrouwelijke brief van 1 juli 2020.
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 21 september 2020
Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over douanerechten - 31934-31
Ter informatie.

Agendapunt:

National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019 met
beleidsreactie

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 september 2020
National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019 met beleidsreactie 31477-52
Agenderen voor het op 10 december 2020 te houden algemeen overleg
Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering.
J&V

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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12.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Mededeling
Commissie over actieplan beleid ter voorkoming witwassen en
financieren terrorisme (Kamerstuk 22112-2882)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 september 2020
Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Mededeling Commissie over
actieplan beleid ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme - 221122910
Agenderen voor het op 10 december 2020 te houden algemeen overleg
Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering.
J&V

Agendapunt:

Nieuwe versie van Het Blauwe Boekje

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 september 2020
Nieuwe versie van Het Blauwe Boekje - 2020Z16389
Ter informatie.

Voorstel:

13.

Voorstel:

14.

15.

Agendapunt:

Update Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank: jaarvergadering en
herziening safeguardsbeleid

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 september 2020
Update Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank: jaarvergadering en
herziening safeguardsbeleid - 2020Z16694
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Kostenkader AFM 2021-2024

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 september 2020
Kostenkader AFM 2021-2024 - 33957-33
Agenderen voor het op 28 september 2020 te houden algemeen overleg
Accountancy.
SZW

Agendapunt:

Evaluatie van het Solvency II basic-regime

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 september 2020
Evaluatie van het Solvency II basic-regime - 32013-237
Agenderen voor het op 28 oktober 2020 te houden algemeen overleg
Financiële markten/Financiële dienstverlening en consumentenbelangen

Voorstel:

16.

Voorstel:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Fiscaliteit en Belastingdienst
17.

Agendapunt:

Stand van zaken aanpassing box 3

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 26 juni 2020
Stand van zaken aanpassing box 3 - 35302-82
Ter bespreking.
• Deze brief van 26 juni 2020 is in de vorige procedurevergadering op
voorstel van het lid Leijten (SP) wederom aangehouden, teneinde deze
brief te kunnen bespreken nadat de Kamer het Belastingplan 2021 heeft
ontvangen.

Voorstel:
Noot:

•
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•

•
•

18.

Agendapunt:

Reactie op de motie Van Weyenberg/Middendorp en prijsvergelijking
elektronische publicaties

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 3 juli 2020
Reactie op de motie van de leden Van Weyenberg en Middendorp (Kamerstuk
35302-53) en prijsvergelijking elektronische publicaties - 35302-84
Ter bespreking.
• Aangehouden in de procedurevergadering van 9 september 2020 op
verzoek van het lid Lodders, in afwachting van beantwoording van de door
haar gestelde schriftelijke vragen over het bericht 'Consument merkt niks
van lagere btw op e-books' (2020Z13710).
• De genoemde vragen zijn beantwoord op 10 september 2020; zie ook de
antwoorden van 14 september 2020 op een andere set schriftelijke vragen
(vragen van de leden Lodders en Remco Dijkstra over een verschillend
btw-tarief op verschillende vormen van educatie; 2020Z14311).

Voorstel:
Noot:

19.

Agendapunt:

Op weg naar de beste Belastingdienst voor Nederland

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 14 september
2020
Op weg naar de beste Belastingdienst voor Nederland - 31066-700
Agenderen voor het op 2 december 2020 te houden algemeen overleg
Belastingdienst en Belastingen.
In de brief zijn voortgangsrapportages aangekondigd met betrekking tot de
uitvoering van het jaarplan van de Belastingdienst voor 2020. De rapportages
over het eerste en het tweede trimester van dit kalenderjaar worden (later) in
september resp. in november aan de Kamer gezonden.

Voorstel:
Noot:

20.

In deze brief meldde de staatssecretaris ernaar te streven met Prinsjesdag
een wetsvoorstel in te dienen voor aanpassingen binnen het huidige stelsel
om spaarders en relatief kleine beleggers tegemoet te kunnen komen. Ook
meldde hij dat het deskundigenadvies van 9 maart 2020 over de box 3heffing voor de jaren 2013-2016 in de zomerperiode nader zou worden
bestudeerd, zodat de kabinetsreactie daarop met Prinsjesdag naar de
Kamer zou kunnen worden gestuurd.
De Kamer is nog in afwachting van de reactie op het hierboven genoemde
deskundigenadvies.
Aan de brief van 26 juni jl. is aandacht besteed in het advies van de Raad
van State bij het wetsvoorstel Wet aanpassing box 3 (zie Kamerstukken
35577, nr. 4; blz. 3).

Agendapunt:

Uitvoering diverse fiscale moties en toezeggingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 september
2020
Antwoorden op vragen commissie over fiscale moties en toezeggingen 2020 35570-IX-4
Betrekken bij de behandeling van het Belastingplan 2021 (Kamerstuk 35572).

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Noot:

NIEUW

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 september
2020
Fiscale moties en toezeggingenbrief Prinsjesdag Tweede Kamer - 35570-IX-5
Betrekken bij de behandeling van het Belastingplan 2021 (Kamerstuk 35572).
De commissie IW bespreekt in procedurevergadering van 30 september a.s.
een voorstel van het lid Remco Dijkstra om een feitelijke vragenronde te
houden over het SEO-rapport Effecten van een vliegbelasting voor
luchtvrachtsecor dat als bijlage is meegestuurd met deze brief.
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21.

Agendapunt:

Nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 september
2020
Nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting - 2020Z16379
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 15 oktober 2020 om 14.00 uur.
• In deze hoofdlijnenbrief memoreert de staatssecretaris dat de huidige
fiscale-eenheidsregeling in de vennootschapsbelasting op termijn moet
worden opgevolgd door een toekomstbestendige groepsregeling. De brief
bevat zijn reactie op de daarvoor uitgevoerde internetconsultatie en een
schets van de beoogde toekomstige groepsregeling.
• Aan het slot van de brief stelt de staatssecretaris voor om op korte termijn
met de Kamer verder van gedachten te wisselen over deze brief en het
verdere vervolgtraject. Daarbij merkt hij op dat het, gelet op de huidige
stand van zaken niet realistisch is om binnen deze kabinetsperiode nog
een wetsvoorstel in te dienen voor een nieuwe groepsregeling.

Voorstel:
Noot:

22.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op het rapport van de Adviescommissie
belastingheffing van multinationals (commissie Ter Haar)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 september
2020
Kabinetsreactie naar aanleiding van het rapport “Op weg naar balans in de
vennootschapsbelasting” van de Adviescommissie belastingheffing van
multinationals - 31066-699
Betrekken bij de behandeling van het Belastingplan 2021 (Kamerstuk 35572).
Agenderen voor het op 19 november 2020 te houden algemeen overleg
Belastingontwijking.

Voorstel:
Voorstel:

23.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de Notitie fiscaal
verdragsbeleid 2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 21 september
2020
Beantwoording vragen commissie over de Notitie fiscaal verdragsbeleid 2020
(Kamerstuk 25087-256) - 2020Z16790
Agenderen voor het op 19 november 2020 te houden algemeen overleg
Belastingontwijking.

Voorstel:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Toeslagen en Douane
24.

Agendapunt:

Nadere informatie over de reactietermijn m.b.t. kinderopvangtoeslag

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 14
september 2020
Nadere informatie over de reactietermijn m.b.t. kinderopvangtoeslag 2020Z16322
Agenderen voor het op 7 oktober 2020 te houden algemeen overleg
Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen.
• De Kamer is nog in afwachting van de ontvangst van de derde
voortgangsrapportage over de hersteloperatie kinderopvangtoeslagen;
tijdens het op 20 augustus jl. gehouden AO Start hersteloperatie
kinderopvangtoeslag is toegezegd dat de Kamer deze rapportage in de
tweede helft van september zal ontvangen.
• In de procedurevergadering van 9 september jl. heeft de commissie

Voorstel:
Noot:
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•

25.

Agendapunt:

Stand van zaken Douane

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 15
september 2020
Stand van zaken Douane - 2020Z16415
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Douane op dinsdag 22 september
2020, met uitzondering van het onderdeel van de brief dat betrekking heeft op
Brexit (paragraaf 8.3).
• In deze brief wordt een stand van zaken gegeven inzake de douane.
• Bij het onderwerp integriteit komt de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane de toezegging na om de Kamer te informeren over
de versterking van de screening van medewerkers.
• In deze brief gaat de staatssecretaris van Financien - Toeslagen en
Douane ook in op het verzoek van het lid Lodders (VVD), gedaan tijdens
de procedurevergadering Financien op 9 september jl. om een nadere
stand van zaken voor wat betreft het toezicht van de Douane op de in-,
uit- en doorvoer van strategische goederen.
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Brexit.

Voorstel:

Noot:

Voorstel:

26.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de reactie inzake het
conceptrapport ‘Als de prooi de jager pakt’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 18
september 2020
Antwoorden op vragen commissie over de reactie inzake het conceptrapport
‘Als de prooi de jager pakt’ (Kamerstuk 31934-29) - 2020Z16695
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Douane op dinsdag 22 september
2020.
Deelnemers aan het algemeen overleg Douane op dinsdag 22 september
hebben aangekondigd in deze procedurevergadering te willen terugkomen op
de tijdens het algemeen overleg door de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane gedane toezegging om aan de onderzoekers van
het conceptrapport ‘Als de prooi de jager pakt’ te vragen om hoofdstuk 1 van
dit conceptrapport openbaar te maken.

Voorstel:
Noot:

27.

besloten de voortgangsrapportages te agenderen voor een - twee à drie
weken na de ontvangst daarvan - te houden algemeen overleg, alsmede
om voorafgaand daaraan feitelijke vragen te stellen.
Gelet op de beperkte zaalcapaciteit is vooruitlopend op de ontvangst van
de derde voortgangsrapportage reeds een datum voor het algemeen
overleg bepaald.

NIEUW

Agendapunt:

Politieke besluitvorming rondom de vorming van het CAF-team

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 18
september 2020
Politieke besluitvorming rondom de vorming van het CAF-team - 2020Z16696
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

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

Geen agendapunten
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Rijksuitgaven
28.

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 - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 4 september 2020
Toelichting op de onderzoeksopzet van de voorgenomen beleidsdoorlichting
van begrotingsartikel 12 ‘Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken’ over
de begrotingen van 2015-2019 - 31104-8
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: LNV
• Procedurevergadering d.d. 30 september 2020
• Voorstel: n.n.b.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 7 september 2020
Vraagstelling en opzet van de beleidsdoorlichting van artikel 9 ‘Uitvoering
Rijksvastgoedbeleid’ van hoofdstuk VII BZK van de Rijksbegroting - 30985-42
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: BiZa
• Procedurevergadering d.d. 24 september 2020
• Voorstel: Voor kennisgeving aannemen
Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 8
september 2020
Aankondiging beleidsdoorlichting bekostiging politie - 33199-38
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: JV
• Procedurevergadering d.d. 23 september 2020
• Voorstel: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en de
commissiestaf verzoeken om tijdig voorafgaand aan die vergadering aan
de commissie een notitie toe te sturen over het plan van aanpak van de
beleidsdoorlichting.
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 9 september 2020
Opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 16
Wetenschapsbeleid - 31511-42
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: OCW
• Procedurevergadering d.d. 24 september 2020
• Voorstel: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen
op 13 oktober te 14.00 uur.
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 11 september 2020
Beleidsdoorlichting Geluid - 32861-62
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: IW
• Procedurevergadering d.d. 30 september 2020
• Voorstel: n.n.b.
Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11
september 2020
Aankondiging beleidsdoorlichting Artikel 33 (Veiligheid en
Criminaliteitsbestrijding) - 33199-39
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: JV
• Procedurevergadering d.d. 23 september 2020
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Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Voorstel: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en de
commissiestaf verzoeken om tijdig voorafgaand aan die vergadering aan
de commissie een notitie toe te sturen over het plan van aanpak van de
beleidsdoorlichting.

Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 11
september 2020
Opzet en vraagstelling Beleidsdoorlichting 2021 IGO KMar - 31516-31
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: DEF
• Procedurevergadering d.d. 1 oktober 2020
• Voorstel: n.n.b.
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 14 september 2020
Opzet beleidsdoorlichting cultuur 2021 - 31511-41
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: OCW
• Procedurevergadering d.d. 24 september 2020
• Voorstel: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen
op 12 oktober te 10.00 uur.
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 14 september 2020
Opzet en de onderzoeksvragen van de beleidsdoorlichting van artikel 1: goed
functionerende economie en markten - 30991-35
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: EZK
• Procedurevergadering d.d. 22 september 2020
• Voorstel: Agenderen voor het algemeen overleg Marktwerking en
mededinging op 1 december 2020.
Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 15 september 2020
Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 6.6 Hoofdstuk VII
Rijksbegroting - 30985-43
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: BiZa
• Procedurevergadering d.d. 24 september 2020
• Voorstel: Ter bespreking
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 15 september 2020
Strategische evaluatie Lerarenbeleid - 31511-40
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: OCW
• Procedurevergadering d.d. 24 september 2020
• Voorstel: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen
op woensdag 14 oktober te 10.00 uur.

29.

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
Geen stukken ontvangen.

30.

Agendapunt:

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

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 10 september
2020
Aanbieding analyse "De respons van de EU op de Chinese staatsgestuurde
investeringsstrategie" van ERK - 2020Z16431
Ter informatie.
• Voortouwcommissie: BuZa
• Procedurevergadering d.d. (n.n.b.)
• Voorstel: n.n.b.

Voorstel:
Noot:

31.

Agendapunt:

Voorgenomen beleidsdoorlichtingen in de begroting van Financiën
voor 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 september 2020
Voorgenomen beleidsdoorlichtingen in de begroting van Financiën voor 2021 31935-63
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en de commissiestaf
verzoeken om tijdig voorafgaand aan die vergadering een notitie op te stellen.

Voorstel:

Europa
32.

Agendapunt:

Aanvulling op de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en
informele Ecofinraad van 11 en 12 september 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 september 2020
Aanvulling op de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en informele
Ecofinraad van 11 en 12 september 2020 - 21501-07-1716
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

33.

Agendapunt:

Update Europese Investeringsbank (EIB): jaarvergadering,
bevindingen Audit Comité, klimaatactiviteiten en vooruitblik

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 september 2020
Update Europese Investeringsbank (EIB): jaarvergadering, bevindingen Audit
Comité, klimaatactiviteiten en vooruitblik - 21501-07-1717
Voor kennisgeving aannemen.
EU, EZK

Voorstel:
Volgcommissie(s):

34.

Agendapunt:

Uitnodiging Europees Parlement, namens Deutscher Bundestag, voor
interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische
coördinatie en bestuur in de Europese Unie (Artikel 13-conferentie)
d.d. 12 oktober 2020

Zaak:

Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 24 augustus 2020
Uitnodiging Europees Parlement, namens Deutscher Bundestag, voor
interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en
bestuur in de Europese Unie (Artikel 13-conferentie) d.d. 12 oktober 2020 2020Z15161
Inventariseren (ter vergadering) welke leden wensen deel te nemen aan deze
Artikel 13-confeerentie, die via videoverbinding wordt gehouden.
• De artikel 13-conferentie zal deze keer via een videoconferentie, op
maandag 12 oktober, plaatsvinden. Het conceptprogramma is bijgevoegd.
Ter bespreking is de vraag welke leden namens de commissie willen
deelnemen.
• Namens de Eerste Kamer nemen de leden Geerdink (VVD), van Rooijen
(50PLUS) en Karimi (GroenLinks) aan de conferentie deel.

Voorstel:
Noot:

NIEUW
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35.

Volgcommissie(s):

EU

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op terrein commissie Financiën 18 september 2020

Zaak:

Volgcommissie(s):

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 11 september 2020
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op terrein commissie Financiën 18 september 2020 - 2020Z16138
Behandelvoorstellen volgen, die in het document zijn opgenomen.
De lijst bevat dit keer drie nieuwe EU-voorstellen, waarbij het
behandelvoorstel tweemaal luidt "voor kennisgeving aannemen" (derogatie op
de btw-richtlijn voor Zweden resp. Frankrijk) en eenmaal gaat het om een
voorstel dat al is overgedragen aan de commissie BuHa-OS (m.b.t. aanpassing
van impportheffingen op kreeft).
EU

Agendapunt:

Aanbieding advies 'faciliteit voor herstel en veerkracht' van ERK

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 9 september
2020
Aanbieding advies 'faciliteit voor herstel en veerkracht' van ERK - 2020Z16660
Voor kennisgeving aannemen.
EZK

Agendapunt:

Fiche: Wijziging verordening financiële benchmarks

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 september
2020
Fiche: Wijziging verordening financiële benchmarks - 2020Z16707
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op dinsdag 6 oktober 2020 om 14.00 uur.
EU

Voorstel:
Noot:

36.

NIEUW

Voorstel:

37.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

38.

Zie voorts aan de agenda toegevoegde stafnotitie over de voortgang van
de voorbereiding van het gesprek met ECB-president Lagarde.

Agendapunt:

Vervolgnotitie over de behandeling van het prioritair voorstel
belastingpakket

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 21 september 2020
Vervolgnotitie over de behandeling van het prioritair voorstel belastingpakket 2020Z16818
Instemmen met het afwachten van de BNC-fiches over (onderdelen van) het
“Actieplan eerlijke en eenvoudige belastingheffing in de EU”, deze na
ontvangst agenderen voor schriftelijk overleg, en het verslag van dat
schriftelijk overleg telkens agenderen voor behandeling in het eerstvolgende
AO Eurogroep/Ecofinraad.
EU

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Overig
39.

Agendapunt:

Behandeling geannoteerde agenda Najaarsvergadering IMF 2020

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 14 september 2020
Behandeling geannoteerde agenda Najaarsvergadering IMF 2020 2020Z16225
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Voorstel:

40.

Volgcommissie(s):

Instemmen met het voeren van schriftelijk overleg over de nog te ontvangen
Nederlandse inzet bij de Najaarsvergadering van het IMF.
BuHa-OS

Agendapunt:

Behandeling Rapportage onderzoek signalen kinderopvangtoeslag

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de parlementaire
ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, C.J.L. van Dam (CDA) - 9
september 2020
Behandeling Rapportage onderzoek signalen kinderopvangtoeslag 2020Z15874
Ter informatie.
Op 16 september 2020 heeft de commissie SZW feitelijke vragen gesteld
over de desbetreffende rapportage.

Voorstel:
Noot:

41.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Nijboer (PvdA), Snels (GL) en Alkaya (SP) voor
een rondetafelgesprek inzake de Baangerelateerde
Investeringskorting (BIK).

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 17
september 2020
Verzoek van de leden Nijboer (PvdA), Snels (GL) en Alkaya (SP) voor een
rondetafelgesprek inzake Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). 2020Z16543
Ter bespreking.

Voorstel:

Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën
42.

Agendapunt:

Wetgevingsoverleggen, notaoverleggen en algemene overleggen

Voorstel:

Ter bespreking.
Reeds gepland:
di 22-09-2020 17.00-20.00 Algemeen overleg Douane
ma 28-09-2020 14.00-17.00 Algemeen overleg Accountancy
wo 30-09-2020 10.15-13.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
wo 07-10-2020 15.00-18.00 Algemeen overleg Hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen
do 15-10-2020 16.30-19.30 Algemeen overleg Autobelastingen
ma 26-10-2020 11.00- 19.00 Eerste wetgevingsoverleg Belastingplan 2021
wo 28-10-2020 14.00-18.00 Algemeen overleg Financiële
markten/Financiële dienstverlening en consumentenbelangen
do 29-10-2020 10.15-13.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
ma 02-11-2020 11.00-23.00 Tweede wetgevingsoverleg Belastingplan 2021
wo 18-11-2020 13.30-17.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van
Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
do 19-11-2020 10.00-12.00 Algemeen overleg Exportkredietverzekering
do 19-11-2020 13.00-16.00 Algemeen overleg Belastingontwijking
di 24-11-2020 17.00-20.00 Algemeen overleg Staatsdeelnemingen
do 26-11-2020 10.15-13.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad.
wo 02-12-2020 10.00-15.30 Algemeen overleg Belastingdienst en
Belastingen
wo 09-12-2020 10.0013.00 Algemeen overleg Hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen
do 10-12-2020 13.00-16.00 Algemeen overleg Bestrijding witwassen en
terrorismefinanciering
do 14-01-2021 10.15-13.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

Noot:

15

Te zijner tijd te plannen:
Algemeen overleg Europese btw
Algemeen overleg Revolverende fondsen
Algemeen overleg Brexit (NB: de commissie Europese Zaken heeft op 10
september besloten op korte termijn een algemeen overleg Brexit te
houden met de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van
Financiën - Toeslagen en Douane)

43.

Agendapunt:

Overige commissieactiviteiten

Voorstel:

Ter bespreking.
Reeds geplande activiteiten:
wo 23-09-2020 10.00-11.00 Besloten technische briefing Raad van State
over Septemberrapportage begrotingstoezicht 2020
wo 23-09-2020 15.00-17.00 Besloten technische briefing Belastingplan 2021
do 08-10-2020 15.00-17.45 Rondetafelgesprek Alternatieven voor het
toeslagenstelsel
wo 14-10-2020 18.30-21.00 Rondetafelgesprek Bouwstenen voor een beter
belastingstelsel
do 15-10-2020 10.15-11.15 Openbaar gesprek met auteurs van twee
wetenschappelijke papers over de staatsbalans [ Gewijzigd: bijeenkomst
vindt in het Kamergebouw plaats; niet via videoverbinding ]
do 15-10-2020 11.30-13.00 Besloten (digitale) technische briefing pilots
baten-lastenstelsel
do 15-10-2020 15.00-16.00 Openbaar gesprek met de Autoriteit
Persoonsgegevens over het onderzoek "Belastingdienst/Toeslagen - De
verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag.”
do 05-11-2020 16.30-18.00 Periodiek overleg met de Algemene
Rekenkamer
ma 16-11-2020 12.30-14.30 Rondetafelgesprek Staatsdeelnemingen
ma 23-11-2020 [ochtend] [ optie ] Werkbezoek AFM
ma 23-11-2020 [middag] [ optie ] Werkbezoek DNB

Noot:

Nog niet geplande activiteiten, waartoe de commisse eerder heeft
besloten:
Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde
[in voorbereiding]
Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni
Technische briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid.
Technische briefing Aandelenstructuur AF-KLM
(Opnieuw) te plannen werkbezoeken
Werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht)
Werkbezoek aan Belastingdienst (inclusief Toeslagen)

44.

Agendapunt:

Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Noot:

•
•
•
•
•

21-11-2019 - Verzoek inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot
artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
30-04-2020 - Verzoek om uitvoering toezegging over de ministeriële
commissie Aanpak Fraude (2020Z07760); rappelverzoek gedaan op 9
september 2020 (2020Z15982)
22-05-2020 - Verzoek inzake stand van zaken exportkredietverzekeringen
(2020Z09236)
07-07-2020 - Verzoek om reactie op NOB-opinie inzake box 3
(2020Z13686)
10-09-2020 - Verzoeken inzake fraudeonderzoeken Belastingdienst
(2020Z16030)
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•
•
•

45.

10-09-2020 - Verzoek stand-van-zakenbrief overleg over budgettair
neutrale omzetting naar WLTP (2020Z16001)
10-09-2020 - Verzoek om informatie over het overleg met de groep
SBF'ers (2020Z16067)
15-09-2020 - Verzoek om reactie op manifest van gedupeerde ouders
(2020Z16357)

Agendapunt:

Plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 18
september 2020)

Voorstel:

Ter informatie
a) Wetgeving

Noot:

29 en 30 sept., 1 oktober (week 40)
- Algemene financiële beschouwingen
- 35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)
10, 11 en 12 november (week 46)
- Belastingplan 2021
Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
- 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)
b) tweeminutendebatten:
N.v.t.
c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
9. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle
op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
17. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt)
(minister Financiën)
37. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister
Financiën, minister SZW)
55. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een
beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister, staatssecretaris Financiën)
61. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het
terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
71. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister
Financiën)
74. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding
betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris
Financiën)
80. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering
kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
91. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten)
(minister, staatssecretaris Financiën)
98. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek
heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben
aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
104. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van
de zorg (Wilders) (minister Financiën)
105. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen'
(Van Weyenberg) (minister Financiën)
129. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten)
(staatssecretaris Financiën)
134. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten)
(staatssecretarissen Financiën)
136. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de
hubfunctie na de aandelenaankoop Air France/KLM (Nijboer) (minister Fin)
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137. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de
aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)
d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
28. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische
auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister MW)
33. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het
Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
59. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de
Nederlandse staat (Van Raan) (minister Financiën)
64. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in
Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
77. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het
coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)

Toegevoegde agendapunten
46.

Agendapunt: NIEUW Quickscans ingediende amendementen op Fiscale verzamelwet 2021
Zaak:

Voorstel:

47.

Agendapunt: NIEUW Raadspositie Europese begroting 2021
Zaak:
Voorstel:
Volgcommissie(s):

48.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 22 september
2020
Quickscans ingediende amendementen op Fiscale verzamelwet 2021 2020Z16848
Desgewenst betrekken bij de stemmingen over het wetsvoorstel (Kamerstuk
35437).

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 september 2020
Raadspositie Europese begroting 2021 - 2020Z16869
Agenderen voor het op 30 september 2020 te houden algemeen overleg
Eurogroep/Ecofinraad.
EU

Agendapunt: NIEUW Tussenrapportage Beleidsopties voor alternatief toeslagenstelsel en

uitwerking van de motie van de leden Bruins en Van Weyenberg over
varianten waarbij het toeslagenstelsel verdwijnt
Zaak:

Voorstel:

49.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 22
september 2020
Tussenrapportage Beleidsopties voor alternatief toeslagenstelsel en uitwerking
van de motie van de leden Bruins en Van Weyenberg over varianten waarbij
het toeslagenstelsel verdwijnt (Kamerstuk 31066-558) - 2020Z16877
Agenderen voor het op 18 november 2020 te houden notaoverleg over de
initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen.

Agendapunt: NIEUW Zevende incidentele suppletoire begroting inzake de verlenging

verlaagde tarieven Belasting- en Invorderingsrente (BIR) en
steunmaatregelen voor medeoverheden
Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 september 2020
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de zevende
incidentele suppletoire begroting inzake de verlenging verlaagde tarieven
Belasting- en Invorderingsrente (BIR) en steunmaatregelen voor
medeoverheden (Kamerstuk 35540) - 2020Z16896
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Voorstel:

50.

Agendapunt: NIEUW Voortgang uitvoering voorwaarden steunmaatregelen KLM
Zaak:
Voorstel:

51.

Via een e-mailprocedure is aan de commissie op 23 september 2020 het
voorstel ter besluitvorming voorgelegd om deze zevende incidentele begroting
van het ministerie van Financiën aan te melden voor plenaire behandeling en
toe te voegen aan de agenda van het op 24 september 2020 te houden
plenaire debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 september 2020
Voortgang uitvoering voorwaarden steunmaatregelen KLM - 2020Z16962
Agenderen voor het op 16 november 2020 te houden algemeen overleg
Staatsdeelnemingen.

Agendapunt: NIEUW Voortgang voorbereiding gesprek met ECB President Lagarde
Zaak:

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 23 september 2020
Stafnotitie - Voortgang voorbereiding gesprek met ECB President Lagarde 2020Z16964
Ter bespreking.
Zie het advies in de stafnotitie.
EU

Rondvraag

Geen agendapunten
Besloten
52.

Agendapunt:

Organisatie rondetafelgesprek Staatsdeelnemingen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 18 september 2020
Organisatie rondetafelgesprek staatsdeelnemingen - 2020Z16626
Instemmen met de voorgestelde invulling van het rondetafelgesprek.

Voorstel:

53.

54.

Agendapunt:

Organisatie rondetafelgesprek Bouwstenen voor een beter
belastingstelsel

Noot:

Een voorstel van de voorbereidingsgroep, (bestaande uit de leden Lodders,
Van Weyenberg, Leijten en Bruins) voor de opzet en invulling van het op 14
oktober 2020 te houden rondetafelgesprek is in voorbereiding en wordt zo snel
mogelijk nagezonden.

Agendapunt: NIEUW Stafnotitie - Uitvraag gespreksonderwerpen PO Algemene

Rekenkamer
Zaak:

Voorstel:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 23 september 2020
Stafnotitie - Uitvraag gespreksonderwerpen PO Algemene Rekenkamer 2020Z16989
Ter bespreking.

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2020A03636
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