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Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 14 april
2021

Regeling van werkzaamheden
Geen agendapunten
Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 11 februari 2021
wordt vastgesteld.

2.

Agendapunt:

Introductiedossiers ten behoeve van nieuwe Kamerleden en
fractiemedewerkers

Noot:

Ter informatie.
Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en fractiemedewerkers die na
de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan,
zijn door de medewerkers van de verschillende commissiestaven
Introductiedossiers opgesteld. Er is een algemeen deel, waarin de
algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven.
Daarnaast is er voor elk van de commissies een specifiek deel, met
daarin informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die
commissie relevant is. U treft het introductiedossier voor de commissie
Financiën hier aan.

3.

Agendapunt:

Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer
op 11 februari 2021; onderdeel G (Financiën)

Zaak:

Overig - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 11 februari 2021
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 11
februari 2021 - 35718-21
De commissie (in nieuwe samenstelling) heeft kennisgenomen van onderdeel G
van de lijst van controversiële zaken, waarop zes brieven van de minister van
Financiën zijn geplaatst; er is geen aanleiding voorstellen te doen om dit
onderdeel te wijzigen.
• Zoals in het algemeen deel van het introductiedossier is beschreven, wordt
de behandeling van onderwerpen die controversieel zijn
verklaard, uitgesteld totdat een nieuw kabinet is aangetreden of de Kamer
tussentijds anders besluit. Besluitvorming hierover vindt plenair plaats op
schriftelijk voorstel van een commissie of van een of meer leden (zie artikel
11.3 van het Reglement van Orde).
• Europese dossiers worden doorgaans niet als controversieel aangemerkt,
omdat de besluitvorming in Brusselse gremia doorloopt ongeacht de
(de)missionaire status van het kabinet.
• Ten aanzien van brieven van de (demissionaire) bewindspersonen van
Financiën die na de procedurevergadering van uw commissie van 11
februari 2021 zijn ontvangen, hadden de commissie en de Kamer nog geen
oordeel uitgesproken over het al dan niet controversiële karakter daarvan.

Besluit:

Noot:

Brievenlijst
4.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
5.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het FD-artikel ‘stijgende euro is
complicerende factor voor ECB-beleid’

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 februari 2021
Reactie op verzoek commissie over het FD-artikel ‘stijgende euro is
complicerende factor voor ECB-beleid’ - 21501-07-1743
Desgewenst betrokken bij het schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad,
waarvoor de inbreng is geleverd op 11 februari 2021.

Besluit:

6.

Agendapunt:

Afronding van het wetgevingsoverleg over de incidentele suppletoire
begroting inzake Herstel Toeslagen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 11 februari
2021
Afronding van het wetgevingsoverleg over de incidentele suppletoire begroting
inzake Herstel Toeslagen - 35704-18
Betrokken bij de voortzetting op 11 februari 2021 van het wetgevingsoverleg
Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen.

Besluit:

7.

Agendapunt:

Uitkomst inventarisatie intern ingewonnen juridische adviezen over de
verenigbaarheid van het EMB met het Unierecht

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 februari 2021
Uitkomst inventarisatie intern ingewonnen juridische adviezen over de
verenigbaarheid van het EMB met het Unierecht - 35711-11
Betrokken bij het wetgevingsoverleg over het wetsvoorstel tot goedkeuring van

Besluit:
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Volgcommissie(s):

8.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda
Eurogroep en Ecofinraad 15 en 16 februari 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 februari 2021
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Eurogroep en
Ecofinraad 15 en 16 februari 2021 - 21501-07-1742
Desgewenst betrokken bij het schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad,
waarvoor de inbreng is geleverd op 10 maart 2021.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling Het stimuleren van het Europees economisch en
financieel systeem

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 26 februari 2021
Fiche: Mededeling Het stimuleren van het Europees economisch en financieel
systeem - 22112-3057
Behandeld in het schriftelijk overleg over dit fiche, waarvoor de inbreng is
geleverd op 7 april 2021.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

10.

Agendapunt:

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 februari 2021 en
stand van zaken InvestEU

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 maart 2021
Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 februari 2021 en stand
van zaken InvestEU - 21501-07-1744
Desgewenst betrokken bij het schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad,
waarvoor de inbreng is geleverd op 10 maart 2021.
EU

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 15 en 16 maart 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 maart 2021
Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 maart 2021 21501-07-1745
Desgewenst betrokken bij het schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad,
waarvoor de inbreng is geleverd op 10 maart 2021.
EU

Besluit:

11.

Besluit:
Volgcommissie(s):

12.

Agendapunt:

Kabinetsstandpunt over de mededeling van de Europese Commissie
inzake begrotingsbeleid sinds uitbreken COVID-19

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 maart 2021
Kabinetsstandpunt over de mededeling van de Europese Commissie inzake
begrotingsbeleid sinds uitbreken COVID-19 - 21501-07-1746
Desgewenst betrokken bij het schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad,
waarvoor de inbreng is geleverd op 10 maart 2021.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

13.

het Eigen Middelenbesluit van de Raad van de Europese Unie (35711) op
dinsdag 23 februari 2021.
BuZa, EU

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda
Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 maart 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 maart 2021
Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep
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Besluit:

14.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden
tijdens de IMF voorjaarsvergadering van het International Monetary
and Financial Committee (IMFC) op 8 april

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 maart 2021
Geannoteerde agenda over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens
de IMF voorjaarsvergadering van het International Monetary and Financial
Committee (IMFC) op 8 april - 26234-249
Desgewenst betrokken bij het schriftelijk overleg over de Voorjaarsvergadering
van het IMF, waarvoor de inbreng is geleverd op 2 april 2021.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Verslag van G20 vergadering van Ministers van Financiën en
Presidenten van Centrale Banken

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 25 maart 2021
Verslag van G20 vergadering van Ministers van Financiën en Presidenten van
Centrale Banken - 32429-16
Desgewenst betrokken bij het schriftelijk overleg over de Voorjaarsvergadering
van het IMF, waarvoor de inbreng is geleverd op 2 april 2021

Besluit:

16.

Agendapunt:

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 maart 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 maart 2021
Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 maart 2021 - 21501-071748
Reeds behandeld in het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op 14 april 2021.
EZK, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

17.

en Ecofinraad van 15 en 16 maart 2021 - 21501-07-1747
Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op 14 april
2021.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad van 16 april
2021

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 april 2021
Geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad van 16 april 2021 21501-07-1749
Reeds behandeld in het commissiedebat Eurogroep/Ecofin van woensdag 14
april 2021.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

(Voortgang) wet- en regelgeving
18.

Agendapunt:

Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, B.A.W. Snels
(GroenLinks) - 12 maart 2021
Nota naar aanleiding van het verslag - 35523-11
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, B.A.W. Snels (GroenLinks) - 12 maart
2021
Nota van wijziging - 35523-12
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, B.A.W. Snels (GroenLinks) - 10 juli 2020
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Besluit:

19.

Agendapunt:

Belastingverdrag Nederland - Bulgarije

Zaak:

Volgcommissie(s):

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 maart 2021
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Bulgarije 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; Sofia, 14 september 2020 - 35774-1
Niet controversieel verklaren.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op woensdag 12 mei 2021 om 14.00 uur.
De minister van Buitenlandse Zaken heeft het verdrag ter stilzwijgende
goedkeuring overlegd. Uiterlijk 18 april 2021 kan de Eerste of de Tweede
Kamer aangeven dat zij het verdrag aan uitdrukkelijke goedkeuring wordt
onderworpen. Dat betekent dat het verdrag wordt behandeld als een regulier
wetsvoorstel. Het voeren van schriftelijk overleg doorbreekt de stilzwijgende
goedkeuring niet.
BuZa

Agendapunt:

Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 24 maart 2021
Wijziging van de Wet bronbelasting 2021 in verband met de invoering van een
aanvullende bronbelasting op dividenden naar laagbelastende jurisdicties en in
misbruiksituaties (Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden) 35779
Niet controversieel verklaren.
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op maandag 17 mei 2021 om 12.00
uur.
U ontvangt uiterlijk maandag 10 mei 2021 een wetgevingsrapport.

Besluit:
Besluit:
Noot:

20.

Besluit:
Besluit:
Noot:

21.

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
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering, op verzoek van de
indiener van deze initiatiefwet.

Agendapunt:

Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht
beleggingsondernemingen

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 maart 2021
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet in
verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële
toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen
2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU en
2014/65/EU (PbEU 2019, L 314), alsmede in verband met de uitvoering van
Verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad van 27
november 2019 betreffende prudentiële vereisten voor
beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr.
1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 806/2014 (PbEU
2019, L 314) (Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht
beleggingsondernemingen) - 35783
Niet controversieel verklaren.
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op maandag 10 mei 2021 om 12.00
uur.
Blijkens de memorie van toelichting dient de richtlijn op 26 juni 2021 te zijn
geïmplementeerd. U ontvangt uiterlijk op maandag 3 mei 2021 een
wetgevingsrapport.

Besluit:
Besluit:
Noot:
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22.

Agendapunt:

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding
publieke schulden toeslagengedupeerden

Zaak:

Begroting - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 8 april 2021
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor
het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding
publieke schulden toeslagengedupeerden) - 35799
Niet controversieel verklaren.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag
22 april 2021 om 14.00 uur.

Besluit:
Besluit:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
23.

Agendapunt:

Vervolg ontwikkelingen consumptiefkredietmarkt

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 februari 2021
Vervolg ontwikkelingen consumptiefkredietmarkt - 24515-579
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Financiële markten.
J&V, SZW

Agendapunt:

Verkenning bouwsparen Nederlandse markt

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 februari 2021
Verkenning bouwsparen Nederlandse markt - 32847-722
Niet controversieel verklaren.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op woensdag 12 mei 2021 om 14.00 uur.
BiZa

Besluit:
Besluit:

24.

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

25.

Agendapunt:

Kostenvergoeding in verband met de uitspraak Ondernemingskamer
schadeloosstelling onteigening SNS REAAL 2013

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 februari 2021
Kostenvergoeding in verband met de uitspraak Ondernemingskamer
schadeloosstelling onteigening SNS REAAL 2013 - 33532-89
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Financiële markten.

Besluit:
Besluit:

26.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie inzake faillissement
levensverzekeraar Conservatrix

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 maart 2021
Antwoorden op vragen commissie inzake faillissement levensverzekeraar
Conservatrix - 29507-153
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Financiële markten.

Besluit:
Besluit:
Zaak:
Besluit:

27.

Agendapunt:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 december 2020
Faillissement levensverzekeraar Conservatrix - 29507-152
Ter informatie.

Verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 19
februari 2021
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Zaak:

Besluit:
Besluit:

Noot:

28.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over een overzicht van budgettaire
besluitvorming na Najaarsnota (Kamerstuk 35570-56)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 maart 2021
Antwoorden op vragen commissie over een overzicht van budgettaire
besluitvorming na Najaarsnota (Kamerstuk 35570-56) - 35570-58
Niet controversieel verklaren.
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de Voorjaarsnota 2021.
Dit debat vindt normaliter plaats in de laatst vergaderweek voorafgaand aan
het zomerreces.

Besluit:
Besluit:
Noot:

29.

Agendapunt:

Actualisering overzicht budgettaire besluitvorming na Najaarsnota

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 8 maart 2021
Actualisering overzicht budgettaire besluitvorming na Najaarsnota - 35570-57
Niet controversieel verklaren.
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de Voorjaarsnota 2021.

Agendapunt:

Vooruitblik Beheer Staatsdeelnemingen 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 31 maart 2021
Vooruitblik Beheer Staatsdeelnemingen 2021 - 28165-338
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor een in het voorjaar te houden vooruitkijkend commissiedebat
over staatsdeelnemingen.
• De commissie Financiën besloot in december 2019 tot een vaste
behandelcyclus inzake het beheer van staatsdeelnemingen, bestaande uit
een vooruitkijkend commissiedebat in het voorjaar, een werkbezoek, en een
terugkijkend commissiedebat in het najaar, voorafgegaand door een
rondertafelgesprek met ceo's van enkele staatsdeelnemingen.
• Het lid Van Raan heeft in deze procedurevergadering het voorstel
gedaan om (in plaats van een werkbezoek) ter voorbereiding op het
commissiedebat een rondetafelgesprek te organiseren rondom het thema
maatschappelijk verantwoord ondernemen bij staatsdeelnemingen. De heer
Van Raan is verzocht een uitwerking van dit voorstel op te stellen, met
ondersteuning van de commissiestaf, zodat daarover in een volgende
procedurevergadering kan worden besloten.
• De commissie besloot voorafgaand aan het verkiezingsreces het onderwerp
'toekomst van de Volksbank' controversieel te verklaren. De minister meldt
in deze brief het onderzoek naar de toekomstopties voor de Volksbank later
in het voorjaar naar de Kamer te sturen; hierin is geen sprake is van
besluitvorming over de toekomst van de bank.

Besluit:

30.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 maart 2021
Verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 19
februari 2021 - 32545-131
Desgewenst betrekken bij het jaarlijks te houden openbare gesprek met DNB,
CPB en AFM over macro-economische risico's voor het financiële stelsel.
Ingestemd met het plannen van het jaarlijkse openbare gesprek met DNB, CPB
en AFM over macro-economische risico's voor het financiële stelsel op
woensdag 2 juni 2021, van 10.00 tot 12.15 uur.
• Over de vorm waarin het gesprek plaatsvindt (fysiek, per videoverbinding of
in hybride vorm) kan op een later moment worden besloten. Datum en tijd
zijn afgestemd met de berokken instanties.
• Voorafgaand aan het gesprek zal worden geïnventariseerd welke leden aan
het gesprek wensen deel te nemen; het gesprek vindt alleen plaats indien
ten minste vijf commissieleden (inclusief de commissievoorzitter)
voornemens zijn deel te nemen.

Besluit:
Besluit:
Noot:
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31.

Agendapunt:

Herkapitalisatie Air France-KLM

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 6 april 2021
Herkapitalisatie Air France-KLM - 2021Z05348
Niet controversieel verklaren.
De minister van Financiën verzoeken de commissie door middel van een
besloten en vertrouwelijke technische briefing, voor de woordvoerders
staatsdeelnemingen, nader vertrouwelijk te informeren, overeenkomstig de
werkafspraken die de commissie en de minister eerder hebben vastgesteld voor
het delen van informatie met een potentieel koersgevoelige aard.
• In deze brief hebben de ministers van Financiën en van Infrastructuur en
Waterstaat vermeld dat het kabinet de Kamer in de afgelopen maanden
over eventuele herkapitalisatie van Air France-KLM vertrouwelijk heeft
geïnformeerd. Deze informatievoorziening heeft plaatsgevonden met
gebruikmaking van de werkafspraken die de minister en de commissie in
2020 hebben vastgesteld voor situaties waarbij koersgevoelige informatie
aan de orde zou kunnen zijn.
• In de brief is opgenomen dat het kabinet, indien wenselijk, de Kamer verder
vertrouwelijk kan informeren. Tijdens de procedurevergadering is gebeleken
dat een aantal woordvoerders van die mogelijkheid gebruik zou willen
maken.
• De commissie neemt zich voor op een later moment te bezien of er al dan
niet aanleiding is de werkafspraken voor het vertrouwelijk delen van
koersgevoelige informatie aan te passen.
I&W, EU

Besluit:
Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

32.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda over
de IMF voorjaarsvergadering van het International Monetary and
Financial Committee (IMFC) op 8 april 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 april 2021
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda over de inzet
van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de IMF voorjaarsvergadering van
het International Monetary and Financial Committee (IMFC) op 8 april
(Kamerstuk 26234-249) - 26234-251
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

33.

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 9 april 2021
Stafnotitie - Toelichting op vertrouwelijke informatievoorziening aan de Kamer
over herkapitalisatie Air France-KLM - 2021Z05652
Betrokken bij de bespreking van de kabinetsbrief inzake herkapitalisatie Air
France-KLM.

Agendapunt:

Uitnodiging vaste commissie voor Financiën en de commissie voor de
Rijksuitgaven voor ambtelijke kennismaking

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 april 2021
Uitnodiging vaste commissie voor Financiën en de commissie voor de
Rijksuitgaven voor ambtelijke kennismaking - 2021Z05684
De commissie spreekt haar belangstelling uit voor een kennismaking met het
ambtelijk apparaat van het ministerie en verzoekt de commissiestaf om, in
overleg met het ministerie, een opzet daarvoor uit te werken en aan de
commissie voor te leggen.
RU

Besluit:

Volgcommissie(s):

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

8

34.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie inzake uitvoering van de motie van
de leden Asscher en Van Weyenberg over een privaat fonds voor
compensatie bij blijvende gezondheids- of financiële schade

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 11 februari 2021
Antwoorden op vragen commissie inzake uitvoering van de motie van de leden
Asscher en Van Weyenberg over een privaat fonds voor compensatie bij
blijvende gezondheids- of financiële schade - 25295-991
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen.
VWS

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

35.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de nieuwe groepsregeling in de
vennootschapsbelasting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 11 februari 2021
Antwoorden op vragen commissie over de nieuwe groepsregeling in de
vennootschapsbelasting - 32140-84
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat over Belastingen.

Besluit:
Besluit:

36.

Agendapunt:

Stand van zaken besprekingen over de voortgang van de notificatie van
de BIK bij de Europese Commissie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 12 februari 2021
Stand van zaken besprekingen over de voortgang van de notificatie van de BIK
bij de Europese Commissie (Kamerstuk 32659) - 2021Z03104
Niet controversieel verklaren.
De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst verzoeken de
Kamer nader te informeren over deze brief.
EU

Agendapunt:

Invulling Commissie doorstroomvennootschappen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 12 februari 2021
Invulling Commissie doorstroomvennootschappen - 32140-83
Niet controversieel verklaren.
De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst verzoeken in te
gaan op de stand van zaken van enkele toegezegde onderzoeken.

Besluit:
Besluit:

37.

Besluit:
Besluit:

38.

Agendapunt:

Stand van zaken inspectie op de domeinen belastingen, toeslagen en
douane

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 12 februari 2021
Stand van zaken inspectie op de domeinen belastingen, toeslagen en douane 31066-787
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat over de
Belastingdienst.

Besluit:
Besluit:

39.

Agendapunt:

Keuzewijzer Autobelastingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 9 april 2021
Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Autobelastingen van 4
november 2020, over de Keuzewijzer Autobelastingen - 32800-74
Niet controversieel verklaren.

Besluit:

9

Besluit:
Volgcommissie(s):

40.

Agendapunt:

Kwartiermaker inspectie op de domeinen belastingen, toeslagen en
douane

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 26 maart 2021
Kwartiermaker inspectie op de domeinen belastingen, toeslagen en douane 31066-801
Niet controversieel verklaren.
Het aanbod van een gesprek met de kwartiermaker voor de inspectie op de
domeinen belastingen, toeslagen en douane wordt door de commissie
aanvaard; de commissiestaf wordt verzocht in overleg met het ministerie een
datum daarvoor te zoeken en de belangstelling onder de commissieleden voor
deelname aan dat gesprek per e-mail te inventariseren.

Agendapunt:

Ten onrechte niet-verminderde vervolgingskosten en invorderingsrente

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 19 februari 2021
Ten onrechte niet-verminderde vervolgingskosten en invorderingsrente 31066-798
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat over de
Belastingdienst.

Besluit:

41.

Besluit:
Besluit:

42.

Agendapunt:

Overzicht van alle wetten waaraan de Belastingdienst zich de afgelopen
zeven jaar niet gehouden heeft

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 12 maart 2021
Reactie op de motie van het lid Omtzigt over een overzicht van alle wetten
waaraan de Belastingdienst zich de afgelopen zeven jaar niet gehouden heeft
(Kamerstuk 31066-780) - 31066-800
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat over de
Belastingdienst.

Besluit:
Besluit:

43.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over 'Beleidsdoorlichting
dienstverlening Belastingdienst'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 19 maart 2021
Beantwoording vragen commissie over 'Beleidsdoorlichting dienstverlening
Belastingdienst' - 31935-70
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat over de
Belastingdienst.

Besluit:
Besluit:

44.

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat over
Autobelastingen.
I&W

Agendapunt:

Registratie van mensen in de Fraude Signalering Voorziening (FSV)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 25 maart 2021
Informatie over registratie van de mensen die in de Fraude Signalering
Voorziening (FSV) geregistreerd stonden - 31066-802
Niet controversieel verklaren.
Desgewenst betrekken bij het plenair debat over fraudeopsporing door de
Belastingdienst.

Besluit:
Besluit:

10

45.

Agendapunt:

Aanwijzing massaal bezwaar box 3 over belastingjaar 2020

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 25 maart 2021
Aanwijzing massaal bezwaar box 3 over belastingjaar 2020 - 34245-8
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Publicatie rapport Commissie Draagkracht

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 22 maart 2021
Publicatie rapport Commissie Draagkracht - 2021Z04823
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat over Belastingen.

Agendapunt:

Reactie op een burgerbrief over autobelastingen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 30 maart 2021
Reactie op verzoek commissie over een reactie op een burgerbrief over de
motorrijtuigenbelasting op zware campers en het verzoek om een
accijnsvrijstelling voor propaangas dat wordt gebruikt ten behoeve van het
opwekken van elektriciteit via een aggregaat - 2021Z05158
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

Agendapunt:

Hervatting analyses projectcode 1043

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 31 maart 2021
Hervatting analyses projectcode 1043 - 31066-803
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat over de
Belastingdienst.

Besluit:

46.

Besluit:

47.

Besluit:

48.

Besluit:
Besluit:

49.

Agendapunt:

Uitvoering toezegging over Koning TOTO reclame

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 1 april 2021
Uitvoering toezegging, gedaan tijdens het algemeen overleg
Staatsdeelnemingen van 3 februari 2021, over Koning TOTO reclame - 24557172
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Uitvoeringstoetsen bij amendementen pakket Belastingplan 2021

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 7 april 2021
Uitvoeringstoetsen bij amendementen pakket Belastingplan 2021 - 35572-84
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Beschouwing over de import van gebruikte motorrijtuigen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 12 februari 2021
Beschouwing over de import van gebruikte motorrijtuigen - 32800-73
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Autobelastingen.

Besluit:

50.

Besluit:

51.

Besluit:
Besluit:
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Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Toeslagen en Douane
52.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over gesprek met de
begeleidingscommissie wetenschappelijk onderzoek integriteit Douane

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 5 februari
2021
Reactie op verzoek commissie over gesprek met de begeleidingscommissie
wetenschappelijk onderzoek integriteit Douane - 2021Z02471
Voor het zomerreces een gesprek inplannen met de begeleidingscommissie van
het wetenschappelijk onderzoek integriteit Douane.

Besluit:

53.

Agendapunt:

Stand van zaken invoering en implementatie VOG politiegegevens en
continue screening Douane

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 12 februari 2021
Stand van zaken invoering en implementatie VOG politiegegevens en continue
screening Douane - 31934-47
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Douane.
J&V

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

54.

Agendapunt:

Uitbetaling van € 30.000 aan alle ouders die in aanmerking komen voor
herstel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 25 maart
2021
Uitbetaling van € 30.000 aan alle ouders die in aanmerking komen voor herstel
- 2021Z05002
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor een te zijner tijd te houden commissiedebat over de
Hersteloperatie kinderopvangtoeslag.

Besluit:
Besluit:

55.

Agendapunt:

Reactie op brief over de werkwijze met betrekking tot de voorschotten
toeslagen 2021

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 24 maart
2021
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief
over de werkwijze met betrekking tot de voorschotten toeslagen 2021 2021Z04927
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

Agendapunt:

Budgettaire Aspecten Kwijtschelden van Publieke Schulden

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 8 april 2021
Budgettaire Aspecten Kwijtschelden van Publieke Schulden - 31066-806
Niet controversieel verklaren.
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Tweede incidentele
suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden
toeslagengedupeerden.
OCW, J&V, VWS, BiZa, SZW

Agendapunt:

Zesde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag

Besluit:

56.

Besluit:
Besluit:

57.
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Zaak:
Besluit:
Besluit:
Besluit:
Besluit:

Besluit:

58.

Agendapunt:

Uitstel beantwoording vragen commissie inzake de brief van J.B. van
26 oktober 2020 over het kindgebonden budget en de alleenstaande
oudertoeslag bij co-ouderschap

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 9 april 2021
Uitstel beantwoording vragen commissie inzake de brief van J.B. van 26
oktober 2020 over het kindgebonden budget en de alleenstaande oudertoeslag
bij co-ouderschap - 2021Z05649
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

59.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 8 april 2021
Zesde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag - 31066-805
Niet controversieel verklaren.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 12
mei 2021 om 14.00 uur.
Agenderen voor het commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag dat in
de tweede helft van mei 2021 zal worden gevoerd.
Het aanbod van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane
aanvaarden om een technische briefing over de hersteloperatie
kinderopvangtoeslag te ontvangen.
De staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane verzoeken om de
Kamer voor het commissiedebat over de hersteloperatie Kinderopvangtoeslag
te informeren over een actualisatie van de zesde voortgangsrapportage
Kinderopvangtoeslag.

Agendapunt:

Uitstel toezending reactie op brief inzake noodkreet gedupeerde
toeslagen en andermans IB

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 9 april 2021
Uitstel toezending reactie op brief inzake noodkreet gedupeerde toeslagen en
andermans IB - 2021Z05654
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
60.

Agendapunt:

Reactie van de minister voor Rechtsbescherming op vragen van de
commissie Financiën naar de uitvoering van de motie van de leden
Sneller en Slootweg over een onderzoek naar het verankeren in de wet
van een vorm van besturen waarbij de belangen van alle
belanghebbenden evenwichtig betrokken worden (Kamerstuk 35570IX-13)

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 februari 2021
Reactie op verzoek commissie inzake de motie van de leden over een vorm van
besturen waarbij de belangen van alle belanghebbenden evenwichtig betrokken
worden in de wet (Kamerstuk 35570-IX-13) - 31083-60
Niet controversieel verklaren.
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de Voorjaarsnota 2021.

Besluit:
Besluit:

61.

Agendapunt:

De aangifte tegen zes (voormalig) bewindspersonen in de
Toeslagenaffaire

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5 maart
2021
De aangifte tegen zes (voormalig) bewindspersonen in de Toeslagenaffaire -
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Besluit:
Noot:

62.

31066-799
Ter informatie.
Het voortouw bij de behandeling van deze brief berust bij de commissie voor
Justitie en Veiligheid.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over terugbetaling kosten kinderopvang

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 12 maart 2021
Reactie op verzoek commissie over terugbetaling kosten kinderopvang - 31322427
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
FIN

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Rijksuitgaven
63.

Agendapunt:

Proces ontvlechting commissies Financiën en Rijksuitgaven

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 9 april 2021
Proces ontvlechting commissies Financiën en Rijksuitgaven - 2021Z05658
De formele taken die volgen uit de artikelen 7.4 en 7.37 van het herziene RvO
voorlopig doen uitvoeren door de commissie Financiën, in afwachting van de
start van de commissie voor de Rijksuitgaven en nadere afspraken over de
ontvlechting van de taken van beide commissies.
In een besloten gedeelte van de (fysieke) eerste vergadering van de commissie
voor de Rijksuitgaven, die vermoedelijk een dezer weken zal plaatsvinden,
verder vergaderen over de ontvlechting van beide commissies, de taakopvatting
en de praktische werkwijze van de commissie voor de Rijksuitgaven.

Besluit:

Besluit:

64.

Agendapunt:

Behandeling van de verantwoording over 2020 en de eerste suppletoire
begrotingen over 2021 in de commissies

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, J.Z.C.M.
Tielen (VVD) - 9 februari 2021
Behandeling van de verantwoording over 2020 en de eerste suppletoire
begrotingen over 2021 in de commissies - 2021Z02627
Het jaarverslag Financiën en Nationale Schuld (IX) behandelen in een
wetgevingsoverleg, in te plannen in de tweede helft van juni 2021.
De commissie besluit de leden Sneller (D66) en Snels (GroenLinks) aan te
stellen als rapporteurs bij het jaarverslag Financiën en Nationale Schuld (IX)
2020.
• Gebruikelijk is dat de rapporteurs in het wetgevingsoverleg als eerste hun
bevindingen namens de commissie overbrengen aan de minister, waarna
ieder afzonderlijk lid (inclusief de rapporteurs) inbreng kan leveren namens
de eigen fractie.
• Conform het herziene Reglement van Orde, artikel 7.13, tweede lid, dienen
commissies voortaan bij het vaststellen van de kennisagenda te besluiten
over de behandelwijze van de departementale jaarverslagen en de
benoeming van rapporteurs. Omdat de kennisagenda's in dit verkiezingsjaar
niet in januari/februari, maar in juni worden vastgesteld, wordt deze
besluitvorming nu gevraagd. Over de behandelwijze van het
departementaal jaarverslag over 2021 besluit de commissie in een van de
eerste procedurevergaderingen van het nieuwe jaar.
• De commissie heeft voorafgaand aan het verkiezingsreces reeds besloten
om op Verantwoordingsdag een besloten technische briefing door de
Algemene Rekenkamer in te plannen over de belangrijkste rijksbrede
resultaten en het Verantwoordingsonderzoek over het jaarverslag van het
ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX), alsmede een openbare

Besluit:
Besluit:

Noot:
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Volgcommissie(s):

65.

Agendapunt:
Noot:

technische briefing door het CBS over de Monitor Brede Welvaart en SDG's
2021.
BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS
Aanbod Algemene Rekenkamer: besloten technische briefing over brief
inzake onderzoek belastingontwijking
Besluit: een besloten digitale technische briefing door de Algemene
Rekenkamer inplannen op donderdag 15 april 2021 van 14.00 uur tot 15.00
uur (voorafgaand aan het periodiek overleg). Deelname is reeds
geïnventariseerd.
Noot: de Algemene Rekenkamer publiceert op 15 april 2021 een brief naar
aanleiding van het verzoekonderzoek naar maatregelen ter voorkoming van
belastingontwijking.

66.

Agendapunt:
Noot:

Aanbod Algemene Rekenkamer: besloten technische briefing over
onderzoek inzake Operatie Inzicht in Kwaliteit
Besluit: een besloten digitale technische briefing door de Algemene
Rekenkamer inplannen op woensdag 21 april 2021 van 16.30 uur tot 17.30
uur.
Inventarisatie deelname sluit vrijdag 16 april om 12.00 uur.
Noot: in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is afgesproken om het
inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid te vergroten. Onder
de noemer Operatie Inzicht in Kwaliteit zijn diverse initiatieven in gang gezet
om te komen tot een betere onderbouwing van beleid vooraf, monitoring,
bijsturing, tussentijdse evaluatie gedurende de uitvoering van beleid en een
goede evaluatie achteraf. Het doel van de operatie is om de maatschappelijke
toegevoegde waarde van publiek geld te vergroten door meer inzicht in de
impact van beleid te krijgen en daar naar te handelen. De Algemene
Rekenkamer voert een onderzoek uit naar de Operatie Inzicht in Kwaliteit. Op
21 april 2021 publiceert de Rekenkamer de resultaten in een brief aan de
Tweede Kamer.

67.

Agendapunt:

Plan van aanpak 'Verankering Brede Welvaarts-denken in
begrotingssystematiek van Kabinet en Kamer' van CPB, PBL en SCP

Zaak:

Brief derden - Centraal Planbureau (CPB) te Den Haag - 8 februari 2021
Aanbieding plan van aanpak 'Verankering Brede Welvaarts-denken in
begrotingssystematiek van Kabinet en Kamer' van CPB, PBL en SCP 2021Z02680
De planbureaus verzoeken een, zo mogelijk openbare, (digitale) technische
briefing te verzorgen over het plan van aanpak, voorafgaand aan het
commissiedebat over begroten en verantwoorden.
• Deze brief vormt de invulling van een verzoek van de Kamer om een
verkenning uit te brengen naar de mogelijkheden voor integratie van de
Monitor Brede Welvaart in de begrotings- en verantwoordingssystematiek
(Kamerstuk 34298, nr. 29) en is tevens te vinden op de website van het
CPB.
• Het verzoek vindt zijn oorsprong in een voorstel vanuit de werkgroep
begroten en verantwoorden. Het voorstel om een technische briefing in te
plannen komt eveneens vanuit deze werkgroep.
• Op maandag 10 mei organiseert de commissie Financiën een
'startevenement begroten en verantwoorden' voor (nieuwe) Kamerleden,
medewerkers en overige belangstellenden, waarin ook ontwikkelingen rond
de Monitor Brede Welvaart aan bod zullen komen.
BiZa, LNV, SZW, EZK, I&W, VWS

Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):
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Zaak:

68.

Besluit:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 1 april 2021
Integratie indicatoren Brede Welvaart in begrotings-en beleidscyclus 2021Z05294
Ter informatie.

Agendapunt:

Verslag van werkzaamheden over 2020 van de Algemene Rekenkamer

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 31 maart 2021
Verslag van werkzaamheden over 2020 van de Algemene Rekenkamer - 31865185
Betrekken bij het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer op
donderdag 15 april 2021.

Besluit:

69.

70.

Agendapunt:

Jaarrapportage Grote Projecten

Zaak:
Besluit:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 8 april 2021
Jaarrapportage Grote Projecten - 2021Z05529
De commissie stemt in met de inhoud van bijgevoegde notitie en met het
aanbieden van de vastgestelde jaarrapportage aan de Voorzitter van de Tweede
Kamer op Verantwoordingsdag 2021.

Agendapunt:

Vierde voortgangsrapportage operatie Inzicht in Kwaliteit

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 maart 2021
Vierde voortgangsrapportage operatie Inzicht in Kwaliteit - 31865-184
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor een commissiedebat over begroten en verantwoorden, zo
mogelijk in te plannen aansluitend op het wetgevingsoverleg over het
jaarverslag/slotwet Financiën IX 2020, in de tweede helft van juni 2021.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 14
mei 2021 te 14.00 uur.
• Deze inbrengdatum stelt de leden in de gelegenheid om het op vrijdag 7
mei verwachte overdrachtsdocument Inzicht in Kwaliteit bij de inbreng te
betrekken.
• In het startevenement begroten en verantwoorden op maandag 10 mei a.s.
zal een deelsessie worden verzorgd over de effectiviteit van
overheidsbeleid/SEA, die aansluit op deze materie.
• De minister zal worden verzocht de beantwoording tijdig voorafgaand aan
het commissiedebat aan de Kamer toe te zenden.

Besluit:
Besluit:

Besluit:
Noot:

Zaak:
Besluit:

71.

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 9 april 2021
Vierde voortgangsrapportage Operatie Inzicht in Kwaliteit - 2021Z05636
Desgewenst betrekken bij de inbreng feitelijke vragen over de 4e
voortgangsrapportage Inzicht in Kwaliteit.

Agendapunt:

Inbreng rapporteurs bij overdrachtsdocument Operatie Inzicht in
Kwaliteit

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 9 april 2021
Inbreng rapporteurs bij overdrachtsdocument Operatie Inzicht in Kwaliteit 2021Z05680
De commissie stemt in met de voorliggende tekst van de rapporteurs als
duidelijk te onderscheiden onderdeel van het overdrachtsdocument Inzicht in
Kwaliteit.

Besluit:
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Europa
72.

Agendapunt:

Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de
Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal
van 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 januari 2021
Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse
wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2020 - 21109248
De minister van Financiën verzoeken de Kamer te informeren over de
voortgang van de implementatie van twee richtlijnen op het beleidsterrein van
zijn ministerie, ten aanzien waarvan de implementatietermijn is overschreden.
• Uit de brief van de minister van Buitenlandse Zaken over de
implementatieachterstand zoals die op 31 december 2020 gold, blijkt dat in
2020 ten aanzien van twee richtlijnen op het beleidsterrein van de minister
van Financiën de implementatietermijn is overschreden.
• Richtlijn (EU) 2018/843 van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU)
2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel
voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van
de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU kende verschillende
implementatiemomenten per onderdeel. Volgens de brief van de minister
van Buitenlandse Zaken wordt "op korte termijn" het wetsvoorstel
Implementatiewet registratie uiteindelijke belanghebbenden van trusts en
soortgelijke juridische constructies ingediend bij de Kamer. Hiermee wordt
artikel 31 van de richtlijn geïmplementeerd, waarvoor de
implementatietermijn verstreek op 10 maart 2020.
• Richtlijn (EU) 2019/879 van 20 mei 2019 tot wijziging van Richtlijn
2014/59/EU met betrekking tot de verliesabsorptie- en
herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en
beleggingsondernemingen en Richtlijn 98/26/EG
Uiterste implementatiedatum 28 december 2020 is deels geïmplementeerd
door Verordening (EU) 2019/877. Wat er overblijft, zo schreef de minister
van Buitenlandse Zaken, moet door Nederland zelf worden
geïmplementeerd. Dit gebeurt voornamelijk door wijzigingen van de Wet op
het financieel toezicht, alsmede door enkele wijzigingen van de
Faillissementswet. Over het desbetreffende implementatiewetsvoorstel
heeft tot 21 januari 2021 een publieksconsultatie opengestaan. Het
voornemen bestaat om nog in het eerste kwartaal van 2021 de Raad van
State om advies te verzoeken. De uiterste implementatiedatum was
evenwel 28 december 2020.

Besluit:

Noot:

73.

Agendapunt:

Uitvoeringsbesluit Estland in het kader van de Europese COVID-19
crisismaatregel SURE

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 maart 2021
Uitvoeringsbesluit Estland in het kader van de Europese COVID-19
crisismaatregel SURE - 35466-14
Voor kennisgeving aangenomen.
De minister heeft de Kamer eerder ook geïnformeerd over de
uitvoeringsbesluiten in het kader van SURE met betrekking tot Hongarije en
Ierland. De desbetreffende brievewn (Kamerstukken 35466, nrs. 12 en 13)
heeft uw commissie voor kennisgeving aangenomen.
EU

Agendapunt:

Nacalculatie 2020 EU-afdrachten

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 maart 2021
Nacalculatie 2020 EU-afdrachten - 21501-03-156
Voor kennisgeving aangenomen.
De Europese Commissie presenteerde op 27 januari jl. de resultaten van de

Besluit:
Noot:

74.

Besluit:
Noot:
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Volgcommissie(s):

75.

Agendapunt:

Reactie op de openbare raadpleging over de oprichting van een
Europees Single Access Point (ESAP)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 maart 2021
Reactie op de openbare raadpleging over de oprichting van een Europees Single
Access Point (ESAP) - 22112-3062
Voor kennisgeving aangenomen.
De Europese Commissie heeft een openbare consultatie gehouden over haar
voorstel tot oprichting van een Europees Single Access Point (ESAP); een
centraal toegangspunt voor bedrijfsdata. Dat voorstel maakte deel uit van het
actieplan kapitaalmarktenunie, dat de Commissie in 2020 publiceerde.

Besluit:
Noot:

76.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het speciaal verslag "Centraal
beheerde EU-interventies voor durfkapitaal: meer sturing nodig" van
ERK

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 maart 2021
Antwoorden op vragen commissie over het speciaal verslag "Centraal beheerde
EU-interventies voor durfkapitaal: meer sturing nodig" van ERK - 24202-46
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

77.

78.

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 24 oktober 2019
Aanbieding speciaal verslag "Centraal beheerde EU-interventies voor
durfkapitaal: meer sturing nodig" van ERK - 2019Z20590
Ter informatie; het schriftelijk overleg had op dit verslag van de Europese
Rekenkamer betrekking.
EZK, EU

Agendapunt:

Aanbieding speciaal verslag "Douanecontroles: onvoldoende
harmonisatie schaadt de financiële belangen van de EU" van ERK

Zaak:

Besluit:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 30 maart 2021
Aanbieding speciaal verslag "Douanecontroles: onvoldoende harmonisatie
schaadt de financiële belangen van de EU" van ERK - 2021Z05415
Desgewenst betrekken bij het te zijner tijd te houden commissiedebat Douane.

Agendapunt:

April notificatie over EMU-saldo en EMU-schuld

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 maart 2021
April notificatie over EMU-saldo en EMU-schuld - 35570-IX-44
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

79.

nacalculatie 2020 van de BTW- en BNI-afdrachten voor de periode 2016-2019.
Voor Nederland leidt de nacalculatie tot een eenmalige nabetaling van circa 45
miljoen euro in 2021.
EU

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op terrein van de commissie Financiën
d.d. 9 april 2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 9 april 2021
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op terrein van de commissie Financiën d.d. 9
april 2021 - 2021Z05687
Behandelvoorstellen volgen zoals opgenomen in de lijst.
Deze lijst bevat relatief veel nieuwe EU-voorstellen. Ten aanzien van enkele EUvoorstellen wordt de commissie geadviseerd de minister om een reactie te

Besluit:
Noot:
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Volgcommissie(s):

80.

vragen; ten aanzien van de meeste EU-voorstellen luidt het advies om deze
voor kennisgeving aan te nemen.
EU

Agendapunt:

Tweede follow-up aanbevelingen van de ESRB met betrekking tot de
Nederlandse huizenmarkt

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 31 maart 2021
Tweede follow-up aanbevelingen van de ESRB met betrekking tot de
Nederlandse huizenmarkt - 32545-132
Voor kennisgeving aangenomen.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig
81.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Van Otterloo en Van Brenk (beiden 50PLUS) tot
doorrekening door het CPB van een fiscaal alternatief voor het
toeslagenstelsel, gepresenteerd tijdens het rondetafelgesprek op 2
december 2020

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.J.P. van Otterloo
(50PLUS) - 8 februari 2021
Voorstel van de leden Van Otterloo en Van Brenk (beiden 50PLUS) tot
doorrekening door het CPB van een fiscaal alternatief voor het toeslagenstelsel,
gepresenteerd tijdens het rondetafelgesprek op 2 december 2020 2021Z02614
Besluitvorming over dit voorstel wordt, wegens afwezigheid van de fractie van
50PLUS bij deze procedurevergadering, opnieuw aangehouden; de
commissiegriffier wordt verzocht na te gaan of het huidige lid van die fractie het
voorstel wenst te handhaven.
• In de procedurevergadering van 11 februari 2021 is besloten de
besluitvorming over dit voorstel aan te houden tot een volgende
procedurevergadering van de commissie, na het aantreden van de nieuwe
Kamer.
• De commissie heeft nog niet besloten over het moment waarop zij (alsnog)
het eerder uitgestelde notaoverleg over de initiatiefnota van het lid van
Weyenberg "Naar een stelsel zonder toeslagen" (Kamerstuk 35507) wenst
te houden.

Besluit:

Noot:

82.

Agendapunt:

Ambtelijk rapport ten behoeve van de commissie Europese Zaken
inzake geldstromen MFK en herstelfonds

Zaak:

Overig - griffier, J.T.A. van Haaster - 3 februari 2021
Rapport Geldstromen rond het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en het
Herstelfonds - 2021Z02257
Ter informatie.
• Op verzoek van de commissie Europese Zaken heeft de Dienst Analyse en
Onderzoek in samenwerking met de EU-staf dit rapport opgesteld over de
geldstromen in en rond het nieuwe MFK, de vormen van toezicht daarop, en
de mogelijkheden voor de Kamer om zicht en grip te houden op de
uitvoering van het MFK.
• Behandeling van het rapport wordt overgelaten aan de commissie EUZA in
nieuwe samenstelling.
FIN

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

83.

Agendapunt:

Adviesaanvraag aan de Venetië-Commissie van de Raad voor Europa
over de rechtsstaat in Nederland
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Zaak:

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

84.

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, J.Z.C.M. Tielen (VVD) - 19 maart 2021
Reactie van de Venetië-Commissie van de Raad voor Europa over een
adviesaanvraag over de rechtsstaat in Nederland - 35510-55
Voor kennisgeving aangenomen.
De commissie spreekt uit dat na ontvangst van een inhoudelijke reactie van de
Venetië-Commissie bezien zou kunnen worden of het voortouw bij de
behandeling daarvan aan de commissie voor Binnenlandse Zaken moet worden
overgedragen.
RvE

Besluit:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 24 februari
2021
Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Venetië-Commissie
van de Raad van Europa over de rechtsstaat in Nederland - 35510-53
Ter informatie.

Agendapunt:

Startnotitie Kennisagenda commissie Financiën 2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 9 april 2021
Startnotitie Kennisagenda commissie Financiën 2021 - 2021Z05660
De minister van Financiën verzoeken de Kamer voorafgaand de
procedurevergadering van de commissie op 26 mei 2021 een planningsbrief te
sturen met betrekking tot de wetsvoorstellen en beleidsvoornemens, waarvan
de minister en de staatssecretarissen van Financiën (ondanks de demissionaire
status van het kabinet) op dit moment verwachten dat deze in 2021 aan de
Kamer zullen worden gezonden.
• De notitie bevat een eerste toelichting op het proces en de planning van de
vaststelling van de kennisagenda van de commissie.
• In de procedurevergadering van 12 mei 2021 volgt een nadere toelichting,
waarna de leden van de commissie in de procedurevergadering van 26 mei
2021 voorstellen kunnen bespreken voor de invulling van de kennisagenda.

Besluit:

Noot:

Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën
85.

Agendapunt:
Noot:

Geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en
notaoverleggen.
Besluit: Van onderstaand overzicht is kennisgenomen. De commissie spreekt
daarbij uit vast te willen houden aan de werkwijze dat maandelijks een
commissiedebat wordt gehouden in de aanloop naar vergaderingen van de
Eurogroep en de Ecofinraad. De commissie verzoekt de griffier telkens na
ontvangst van de geannoteerde agenda voor deze vergaderingen onder de
woordvoerders te inventariseren of zij het commissiedebat al dan niet willen
omzetten in een schriftelijk overleg.
wo 14-04-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
di 11-05-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
wo 16-06-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
do 08-07-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
wo 08-09-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
do 30-09-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
do 04-11-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
do 02-12-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad

86.

Agendapunt:
Noot:

Nog niet geplande commissiedebatten tot het houden waartoe de
commissie reeds heeft besloten
Besluit: het onderstaande overzicht is besproken, daarbij is besloten het
commissiedebat over revolverende fondsen (nr. 16) niet te houden en de
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daarvoor geagendeerde stukken te agenderen voor het commissiedebat over
Begroten en verantwoorden (nr. 3), dat eind juni zal worden gepland. Voor de
debatten onder nummers 13 en 17 wordt eveneens een datum bepaald.
1. Commissiedebat Accountancy
2. Commissiedebat Autobelastingen
3. Commissiedebat Begroten en verantwoorden
4. Commissiedebat Belastingdienst
5. Commissiedebat Belastingen
6. Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
7. Commissiedebat Betalingsverkeer
8. Commissiedebat Brexit
9. Commissiedebat Douane
10. Commissiedebat Europese btw
11. Commissiedebat Financiële markten
12. Commissiedebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst
13. Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen
14. Commissiedebat Informatievoorziening door de regering
15. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel
zonder toeslagen
16. Commissiedebat Revolverende fondsen
17. Commissiedebat Staatsdeelnemingen
Zaak:

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

87.

Agendapunt:
Noot:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 16 april 2019
Aanbieding rapport 'Zicht op revolverende fondsen van het Rijk' - 31865-133
Desgewenst betrekken bij het commissiedebat over begroten en verantwoorden
in de tweede helft van juni 2021.
Het afzonderlijke commissiedebat over revolverende fondsen, waarbij dit
rapport oorspronkelijk zou worden betrokken, is van de commissieagenda
gehaald.
FIN, BuZa
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 mei 2019
Nadere reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Zicht op
revolverende Fondsen van het Rijk’ - 31865-142
Agenderen voor het commissiedebat over begroten en verantwoorden in de
tweede helft van juni 2021.

Overige commissieactiviteiten
Besluit: ter informatie:
• do 15-04-2021 14.00 - 15.00 Besloten technische briefing Algemene
Rekenkamer - over brief Belastingontwijking (via videoverbinding)
• do 15-04-2021 15.30 - 17.00 Periodiek overleg met de Algemene
Rekenkamer
• wo 21-04-2021 16.30 - 17.30 Besloten technische briefing Algemene
Rekenkamer - over onderzoek naar Operatie inzicht in kwaliteit (via
videoverbinding)
• ma 10-05-2021 14.00 - 16.30 Startevenement begroten en
verantwoorden
• wo 19-05-2021 14.00 - 15.30 Besloten technische briefing Algemene
Rekenkamer - Verantwoordingsonderzoek over 2020
• wo 19-05-2021 16.00 - 17.00 Openbare technische briefing CBS - Monitor
Brede Welvaart Sustainable Development Goals
Besluit: ingestemd met het houden van de volgende commissieactiviteit:
• do 20-05-2021 11.00 - 12.00 Besloten gesprek met de Raad van State
over de voorjaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht (via
videoverbinding)
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88.

Agendapunt:
Noot:

Nog niet geagendeerde meerderheidsdebatten (gebaseerd op de
langetermijnagenda van 9 april 2021)
Besluit: ter informatie.
7. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister
Financiën)
16. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister
Financiën, minister SZW)
27. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een
beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister, staatssecretaris Financiën)
35. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries)
(minister Financiën)
38. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding
betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt)
(staatssecretaris Financiën)
43. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering
kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
49. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude
(Leijten) (minister, staatssecretaris Financiën)
54. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek
heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben
aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
57. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van
de zorg (Wilders) (minister Financiën)
58. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toevalAmerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
72. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten)
(staatssecretaris Financiën)
74. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister
en staatssecretaris SZW; staatssecretaris Financiën)
76. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de
hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (minister
Financiën)
77. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de
aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)
86. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een
witwasschandaal (Alkaya) (minister Financiën)
88. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor
ontwikkelingslanden (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
89. Debat over het groeifonds (Nijboer) (minister Financiën)
95. Debat over het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie
kinderopvangtoeslag (Marijnissen) (minister-president, minister Financiën)

89.

Agendapunt:
Noot:

Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
Besluit: ter informatie.

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
IW)
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90.

Agendapunt:
Noot:

Wetgevingsdebatten en twee minutendebatten
Besluit: ter informatie.
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
b) tweeminutendebatten:
- 13 april 2021, 17.00 uur: VAO Staatsdeelnemingen (AO d.d. 03/02/2021)
- nog niet gepland: VAO Accountancy (AO d.d. 28/09/2020)

91.

Agendapunt:
Noot:

Nog niet beantwoorde commissiebrieven
Besluit: Ter informatie.
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)
09-12-2020 - Verzoek om een afschrift te zenden van het aan de Nationale
ombudsman te zenden antwoord inzake verlaging van dwangbevelkosten
(2020Z24496)
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)
10-12-2020 - Verzoek om reactie op het uitblijven van een evaluatie van
artikel 17, tweede lid, Invorderingswet (2020Z24618)
03-02-2021 - Verzoek om beantwoording van schriftelijke vragen over Duitse
oorlogsgerelateerde uitkeringen uiterlijk op 24 februari 2021 (2021Z02241)
(Uitstelbericht ontvangen op 08-03-2021)
03-02-2021 - Verzoek om reactie op artikel over de stijgende koers van de
euro (2021Z01900)
04-02-2021 - Verzoek inzake reactie op wetenschappelijke toets
Verbetertraject Kinderopvangtoeslag (2021Z02331) (Korte reactie opgenomen
in zesde voortgangsrapportage hersteloperatie kinderopvangtoeslag,
Kamerstuk 31066, nr. 805)
11-02-2021 - Verzoek om kabinetsreactie op de inititiefnota van het lid Alkaya
met voorstellen ter verbetering van doel en structuur van het Kifid
(2021Z02319).

Toegevoegde agendapunten
Geen agendapunten
Rondvraag
92.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Alkaya (SP) voor een rondetafelgesprek met een
groep door de Belastingdienst gedupeerde ouders

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.Ö. Alkaya (SP) - 13 april
2021
Voorstel van het lid Alkaya (SP) voor een rondetafelgesprek met een groep
door de Belastingdienst gedupeerde ouders (zie ook zaken 2021Z05807 en -
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Besluit:

05808) - 2021Z05793
Ingestemd met het organiseren van een rondetafelgesprek met een nader te
bepalen groep van ouders, te houden op een moment voordat feitelijke vragen
worden gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over de Zesde
voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag (zie agendapunt 57). De leden
Alkaya en Inge van Dijk vormen een voorbereidingsgroep, die met
ondersteuning van de commissiestaf een voorstel voor de uitwerking van het
rondetafelgesprek (inclusief blokindeling) zal opstellen.

Besloten
Geen agendapunten

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2021A01106
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