Den Haag, 12 november 2020

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHa-OS
BuZa
CGVS
EU
EZK
I&W
LNV
SZW
VWS

Document:
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Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 29 oktober 2020
wordt vastgesteld.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling Nieuw Actieplan Kapitaalmarktunie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 oktober 2020
Fiche: Mededeling Nieuw Actieplan Kapitaalmarktunie - 22112-2953
Reeds geagendeerd voor een schriftelijk overleg, waarvoor de inbrengtermijn is
vastgesteld op vrijdag 20 november 2020 om 14.00 uur.
EU

Agendapunt:

Vier BNC-fiches inzake het Digital Finance Package

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 oktober 2020
Fiche: Mededeling strategie voor retailbetalingen - 22112-2952
Reeds geagendeerd voor een schriftelijk overleg, waarvoor de inbrengtermijn is
vastgesteld op vrijdag 27 november 2020 om 14.00 uur.
EU

Besluit:

4.

Besluit:
Volgcommissie(s):

Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

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

5.

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 november 2020
Gedeeltelijke afwezigheid van de minister van Financiën bij het debat over het
nieuwe steunpakket als gevolg van de coronamaatregelen - 2020Z20279
Betrokken bij het op 3 november 2020 gehouden plenaire debat met de
ministers van SZW, EZK en Financiën over het nieuwe steunpakket.

Agendapunt:

Verlenging versoepeld uitstelbeleid tot 1 januari 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 3 november 2020
Verlenging versoepeld uitstelbeleid tot 1 januari 2021 - 35420-180
Betrokken bij het op 3 november 2020 gehouden plenaire debat met de
ministers van SZW, EZK en Financiën over het nieuwe steunpakket.

Agendapunt:

Schriftelijke beantwoording van een deel van de vragen die zijn gesteld
tijdens het wetgevingsoverleg van 26 oktober 2020 over het pakket
Belastingplan 2021

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 29 oktober 2020
Schriftelijke beantwoording van een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens
het wetgevingsoverleg van 26 oktober 2020 over het pakket Belastingplan
2021 - 35572-23
Betrokken bij het tweede wetgevingsoverleg over het Pakket Belastingplan
2021.
BiZa, EZK

Agendapunt:

Nadere toelichting over de systematiek van de autonome vergroening

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 4 november 2020
Nadere toelichting over de systematiek van de autonome vergroening 2020Z20541
Betrokken bij het algemeen overleg over autobelastingen op woensdag 4
november 2020.

Besluit:

8.

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 oktober 2020
Fiche: Mededeling EU-Strategie voor het digitale geldwezen - 22112-2949
Reeds geagendeerd voor een schriftelijk overleg, waarvoor de inbrengtermijn is
vastgesteld op vrijdag 27 november 2020 om 14.00 uur.
EU
Gedeeltelijke afwezigheid van de minister van Financiën bij het debat
over het nieuwe steunpakket.

Besluit:

7.

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 oktober 2020
Fiche: Verordening Pilot regime voor marktinfrastructuren gebaseerd op
distributed ledger technology (DLT) - 22112-2950
Reeds geagendeerd voor een schriftelijk overleg, waarvoor de inbrengtermijn is
vastgesteld op vrijdag 27 november 2020 om 14.00 uur.
EU

Agendapunt:

Besluit:

6.

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 oktober 2020
Fiche: Verordening digitale operationele weerbaarheid (DORA) - 22112-2951
Reeds geagendeerd voor een schriftelijk overleg, waarvoor de inbrengtermijn is
vastgesteld op vrijdag 27 november 2020 om 14.00 uur.
EU

Besluit:
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(Voortgang) wet- en regelgeving
9.

Agendapunt:

Pakket Belastingplan 2021 + Wet beperking liquidatie- en
stakingsverliesregeling

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 29 oktober
2020
Derde nota van wijziging - 35572-22
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:
Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 5 november
2020
Vierde nota van wijziging - 35572-30
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 30 oktober 2020
Uitvoeringstoetsen Baangerelateerde investeringskorting - 35572-24
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 september 2020
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan
2021) - 35572
Ter informatie.
Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 5 november
2020
Tweede nota van wijziging - 35573-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 september 2020
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale
maatregelen 2021) - 35573
Ter informatie.
Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 5
november 2020
Tweede nota van wijziging - 35574-11
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
SZW, VWS
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
Ter informatie.
SZW, VWS
Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 29 oktober
2020
35576 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet op belastingen van
rechtsverkeer (Wet differentiatie overdrachtsbelasting) - 35576-11
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 september 2020
Wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wet differentiatie
overdrachtsbelasting) - 35576
Ter informatie.
BiZa
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Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

10.

Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 29 oktober
2020
Nota van wijziging - 35577-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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
Ter informatie.
Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren - 2 november 2020
Tweede nota van wijziging - 35578-15
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa
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
Ter informatie.
BiZa
Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 5 november
2020
Nota van wijziging - 35568-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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 informatie.
Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 9 november
2020
Tweede nota van wijziging - 35575-15
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
EZK

Agendapunt:

Wijziging van de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële
instellingen in verband met de toepassing van de
onderzoeksbevoegdheden van de Algemene Rekenkamer ten aanzien
van de financiële instellingen onder beheer bij de stichting
administratiekantoor beheer financiële instellingen

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 oktober 2020
Wijziging van de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële
instellingen in verband met de toepassing van de onderzoeksbevoegdheden van
de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de financiële instellingen onder
beheer bij de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen 35614
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op maandag 7 december 2020 om
14.00 uur.
U ontvangt op maandag 30 november 2020 een wetgevingsrapport.

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

Agendapunt:

Overzichten met titels van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte
rapporten over het eerste halfjaar 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 oktober 2020
Overzichten met titels van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten
over het eerste halfjaar 2020 - 32802-49
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over beheer Staatsdeelnemingen
2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 oktober 2020
Antwoorden op vragen commissie over beheer Staatsdeelnemingen 2020 28165-331
Agenderen voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen, dat zal worden
uitgesteld tot een nader te bepalen datum en een duur zal hebben van vier uur.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Herstructureringsplan KLM

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 november 2020
Goedkeuring herstructureringsplan KLM - 2020Z20450
Agenderen voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen, dat zal worden
uitgesteld tot een nader te bepalen datum en een duur zal hebben van vier uur.
I&W

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 31 oktober 2020
Stand van zaken herstructureringsplan KLM - 2020Z20201
Betrokken bij het Vragenuur op dinsdag 3 november 2020, waarin mondelinge
vragen zijn gesteld aan de minister van Financiën over de ontstane situatie bij
KLM.
I&W

Agendapunt:

Voortgang Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 oktober 2020
Voortgang Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment - 32013-240
Agenderen voor het algemeen overleg Financiële markten/Financiële
dienstverlening en consumentenbelangen op donderdag 19 november 2020.
EZK, BiZa, LNV, I&W

Agendapunt:

Werking en verantwoording artikel 2 Financiële-verhoudingswet

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 oktober 2020
Werking en verantwoording artikel 2 Financiële-verhoudingswet - 35570-B-8
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de Najaarsnota 2020.

Besluit:

14.

Besluit:

15.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de plannen van aanpak van de
beleidsdoorlichtingen 2021 van artikel 4 (Internationale financiële
betrekkingen) en artikel 6 (Btw-compensatiefonds)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 november 2020
Beantwoording vragen commissie over de plannen van aanpak van de
beleidsdoorlichtingen 2021 van artikel 4 (Internationale financiële
betrekkingen) en artikel 6 (Btw-compensatiefonds) - 31935-64
Voor kennisgeving aangenomen.

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

Agendapunt:

Stukken t.b.v. behandeling Pakket Belastingplan 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 5 november 2020
Beantwoording vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 2 november
2020 over het pakket Belastingplan 2021 - 35572-33
Desgewenst betrekken bij de plenaire afronding van de behandeling van het
pakket Belastingplan 2021.
EZK, BiZa

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

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

18.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 5 november 2020
Reactie op verzoek commissie over het artikel in het NRC van 29 oktober 2020
over belastingontwijking - 25087-262
Desgewenst betrekken bij de plenaire afronding van de behandeling van het
pakket Belastingplan 2021.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 9 november 2020
Tweede deel beantwoording vragen wetgevingsoverleg pakket Belastingplan
2021 - 35572-34
Desgewenst betrekken bij de plenaire afronding van de behandeling van het
pakket Belastingplan 2021.
BiZa, SZW, VWS
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 9 november 2020
Beantwoording vragen gesteld tijdens het algemeen overleg over
autobelastingen van 4 november 2020 - 32800-71
Desgewenst betrekken bij de plenaire afronding van de behandeling van het
pakket Belastingplan 2021.

Agendapunt:

Voorhangprocedure conceptbesluit tot invoering van artikel 22a van
het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 5 november 2020
Conceptbesluit tot invoering van artikel 22a van het Uitvoeringsbesluit
inkomstenbelasting 2001 - 31066-730
Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst en Belastingen op 2
december 2020 (zowel de aanbiedingsbrief als het conceptbesluit zelf).
Deze wijziging is in juni per brief aangekondigd (Kamerstuk 31066, nr. 677).
Die brief is geagendeerd voor het AO Belastingdienst en Belastingen op 2
december 2020. Deze datum valt nog binnen de voorhangtermijn.

Besluit:
Noot:

19.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 5 november 2020
Afwikkeling levensloopregeling - 35572-31
Desgewenst betrekken bij de plenaire afronding van de behandeling van het
pakket Belastingplan 2021.
SZW

Agendapunt:

Uitkomsten plenaire vergadering Inclusive Framework – blauwdrukken
en een nieuw tijdpad voor herziening van het internationale
belastingsysteem

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 5 november 2020
Uitkomsten plenaire vergadering Inclusive Framework – blauwdrukken en een
nieuw tijdpad voor herziening van het internationale belastingsysteem 2020Z20705
Agenderen voor het algemeen overleg Belastingontwijking op donderdag 10
december 2020.

Besluit:
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20.

Agendapunt:

Oprichting inspectie op de domeinen belastingen, toeslagen en douane

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 6 november 2020
Oprichting inspectie op de domeinen belastingen, toeslagen en douane 31066-731
Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst en Belastingen op
woensdag 2 december 2020.
Agenderen voor het nog te plannen notaoverleg Douane.
Het lid Lodders (VVD) verzoekt de griffier dit notaoverleg (waarvan een deel in
beslotenheid zal worden gevoerd) zo mogelijk nog in december te laten
plannen.

Besluit:
Besluit:
Noot:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Toeslagen en Douane
21.

Agendapunt:

Stand van zaken Herstel kinderopvangtoeslag

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 3 november
2020
Stand van zaken Herstel kinderopvangtoeslag - 31066-727
Betrokken bij het op 5 november 2020 gehouden VAO Hersteloperatie
kinderopvangtoeslag.
De staatssecretaris verzoeken om een zo concreet mogelijke planning aan de
commissie te zenden van de volgende voortgangrapportages over de
hersteloperatie.
• Eerder heeft de staatssecretaris geschreven tweemaandelijks over de
hersteloperatie kinderopvangtoeslag te zullen rapporteren. Uw commissie
heeft besloten deze rapportages na een feitelijkevragen-ronde steeds te
willen agenderen voor behandeling in een algemeen overleg (AO).
• De vorige (derde) rapportage was toegezegd in september en is uiteindelijk
ontvangen op 29 september 2020. Gelet op de in november te verwachten
ontvangst van de vierde voortgangsrapportage is reeds een datum bepaald
voor een volgend AO: dat is gepland op 9 december a.s., zodat een
eventueel gewenst VAO in de laatste vergaderweek voor het kerstreces zou
kunnen plaatsvinden.

Besluit:
Besluit:

Noot:

22.

Agendapunt:

Toezegging over douanetoezicht op wapendoorvoer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 4 november
2020
Toezegging over douanetoezicht op wapendoorvoer - 31934-37
Agenderen voor het nog te plannen notaoverleg Douane.
• Met deze brief komt de staatssecretaris tegemoet aan een toezegging, die
zij tijdens het algemeen overleg Douane op 22 september 2020 heeft
gedaan aan het lid Lodders.
• Mevrouw Lodders heeft naar aanleiding van berichtgeving door de Groene
Amsterdammer bij de regeling van werkzaamheden van 26 september 2018
een plenair debat aangevraagd over het tekortschieten van de Nederlandse
controle op wapendoorvoer. Zij verzoekt de griffier aan de Griffie Plenair
door te geven dat dit debat van de lijst van te agenderen plenaire debatten
kan worden afgevoerd.
BuHa-OS

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
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Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
23.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie inzake de Rapportage onderzoek
signalen kinderopvangtoeslag

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 27 oktober 2020
Beantwoording vragen commissie inzake de Rapportage onderzoek signalen
kinderopvangtoeslag - 31066-716
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (op voorstel van het lid
Slootweg).
De commissie SZW heeft in haar procedurevergadering van 4 november jl.
besloten de behandeling over te dragen aan de commissie Financiën.

Besluit:
Noot:

Rijksuitgaven
24.

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 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 4 november 2020
Opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 4.1
Energiebesparing en duurzaamheid en 4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit 30985-44
Ter informatie.
Voortouwcommissie: BiZa
Procedurevergadering d.d. 12 november 2020
Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

Besluit:
Noot:

25.

Agendapunt:

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

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 2 november 2020
Publicatie Focus op Digitaal thuiswerken - 35420-181
Ter informatie.
Voortouwcommissie: SZW
Procedurevergadering d.d. 17 november 2020
Voorstel: nog niet bekend.

Besluit:
Noot:

26.

Agendapunt:

Aanbod algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek 'steun aan
individuele bedrijven in coronacrisis' d.d. donderdag 12 november

Besluit:

Besloten digitale technische briefing inplannen op donderdag 12 november
2020 van 13.00 uur tot 14.00 uur.
• De Algemene Rekenkamer is voornemens om op donderdag 12 november
a.s. deel 2 te publiceren van een onderzoek naar enkele actuele gevallen
van individuele steun aan bedrijven tijdens de coronacrisis. Dit rapport
maakt deel uit van een tweeluik over individuele steunverlening aan
bedrijven. Deel 1 is gepubliceerd op 26 juni 2020 als brief aan de Tweede
Kamer: Steun aan grote ondernemingen – Leren van het verleden
(Kamerstuk 35420, nr. 85).
• Gezien de planning is deelname voor deze technische briefing reeds
geïnventariseerd onder de leden van de commissies FIN, EZK en IW.

Noot:
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27.

Agendapunt:

Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek
'Coronacrisis: de risico’s van garanties en leningen voor de
overheidsfinanciën' d.d. 25 november 2020

Zaak:

Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 4 november 2020
Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek 'Coronacrisis: de
risico’s van garanties en leningen voor de overheidsfinanciën' d.d. 25 november
2020 - 2020Z20668
Deze besloten digitale technische briefing inplannen op woensdag 25 november
2020 van 10.00 uur tot 11.00 uur.
Deelname zal per e-mail worden geïnventariseerd. Direct aansluitend op het
voorgestelde tijdstip vindt de volgende procedurevergadering plaats - eveneens
digitaal.

Besluit:
Noot:

28.

Agendapunt:

Reactie op brief van het Presidium over een verzoekonderzoek door de
Algemene Rekenkamer naar de Uitvoeringsorganisatie Herstel
Toeslagen

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 6 november 2020
Reactie op brief van het Presidium over een verzoekonderzoek door de
Algemene Rekenkamer naar de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen 31066-732
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Europa
29.

Agendapunt:

De in het Algemeen Overleg Eurogroep/Ecofinraad van 29 oktober 2020
toegezegde brief over het via een schriftelijke procedure vaststellen
van Raadsconclusies van de Ecofinraad

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 oktober 2020
Proces Raadsconclusies Ecofinraad naar aanleiding van het Algemeen Overleg
Eurogroep/Ecofinraad van 29 oktober 2020 - 21501-07-1724
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op woensdag 25
november 2020.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

30.

Agendapunt:

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

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 november 2020
Eerste follow-up aanbevelingen van de ESRB met betrekking tot de
Nederlandse huizenmarkt - 32545-124
Agenderen voor het algemeen overleg Financiële markten/Financiële
dienstverlening en consumentenbelangen op 19 november 2020.
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op woensdag 25
november 2020.
BiZa

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

31.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het BNC-fiche: inzake de Zesde
wijziging administratieve samenwerkingsrichtlijn op het gebied van
belastingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 5 november 2020
Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Zesde wijziging
administratieve samenwerkingsrichtlijn op het gebied van belastingen
(Kamerstuk 22112-2929) - 2020Z20680
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Besluit:

32.

Noot:

Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op woensdag 25
november 2020.
Uit de beantwoording van vragen van de VVD-fractie blijkt dat wordt verwacht
dat het richtlijnvoorstel op de Ecofinraad van 1 december 2020 zal worden
besproken.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling Actieplan douane-unie

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 6 november 2020
Fiche: Mededeling Actieplan douane-unie - 22112-2970
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op dinsdag 1 december 2020 om 14.00 uur.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig
33.

Agendapunt:

Stafnotitie - Werkwijze voor het vaststellen van een kennisagenda voor
2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 6 november 2020
Stafnotitie - Werkwijze voor het vaststellen van een kennisagenda voor 2021 2020Z20887
Ingestemd met de in de stafnotitie voorgestelde werkwijze voor het proces tot
vaststelling van de Kennisagenda 2021 van de commissie Financiën en het
Werkprogramma rijksuitgaven 2021.
Het lid Sneller kondigt aan, voorafgaand aan het na de Kamerverkiezingen
vaststellen van een kennisagenda, de commissie een voorstel te willen doen
voor het in januari/februari organiseren van een kennisactiviteit op het terrein
van de zorguitgaven.

Besluit:

Noot:

Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën
34.

Agendapunt:

Wetgevingsoverleggen, notaoverleggen en algemene overleggen

Besluit:

Onderstaand overzicht is besproken, waarbij - mede naar aanleiding van het
voorstel van mevrouw Lodders - wensen ten aanzien van de planning zijn
uitgesproken.
Geplande debatten:
do 19-11-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Exportkredietverzekering
do 19-11-2020 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Financiële
markten/Financiële dienstverlening en consumentenbelangen
di 24-11-2020 17.00 - 20.00 Algemeen overleg Staatsdeelnemingen
wo 25-11-2020 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
wo 02-12-2020 10.00 - 15.30 Algemeen overleg Belastingdienst en
Belastingen
wo 09-12-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen
do 10-12-2020 09.30 - 12.30 Algemeen overleg Belastingontwijking
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:

Opnieuw/alsnog in te plannen debatten:
Algemeen overleg Toeval-Amerikanen (zie onderstaand voorstel van mevrouw
Lodders)
Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Weyenberg "Naar een stelsel
zonder toeslagen" (te plannen in december)
Notaoverleg Douane (zo mogelijk in december te plannen, doch in elk geval
niet later dan in januari)
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Notaoverleg Fraudeopsporiing en gebruik van tweede nationaliteit door de
Belastingdienst (te plannen in januari/februari)
Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 6
november 2020
Voorstel van het lid Lodders (VVD) tot het verplaatsen van het AO
Exportkredietverzekering en het op het vrijkomende tijdstip inplannen van het
AO Toeval-Amerikanen - 2020Z20917
Het AO Exportkredietverzekeringen, gepland op 19 november aanstaande,
wordt niet uitgesteld; het AO Toeval-Amerikanen wordt zo spoedig mogelijk
gehouden, zo mogelijk op het tijdstip waarop het AO Staatsdeelnemingen zou
plaatsvinden.
BuZa, CGVS

Agendapunt:

Overige commissieactiviteiten

Besluit:
Noot:

Onderstaand overzicht is besproken.
Geplande activiteiten:
di 11-11-2020 16.00 - 17.00 Besloten digitale technische briefing door de
Europese Commissie over de voorstellen inzake de kapitaalmarktenunie
do 12-11-2020 13.00 - 14.00 Besloten digitale technische briefing Algemene
Rekenkamer over onderzoek steun aan individuele bedrijven in coronacrisis
(zie agendapunt 26)
ma 16-11-2020 10.30 - 11.30 Technische briefing URENCO
ma 16-11-2020 12.30 - 14.30 Rondetafelgesprek Staatsdeelnemingen
ma 16-11-2020 15.00 - 16.00 Openbaar gesprek met het bestuur van NFLI
ma 23-11-2020 11.15 - 12.45 Besloten gesprek met de Autoriteit Financiële
Markten (AFM)
ma 23-11-2020 14.00 - 17.00 Besloten gesprek met De Nederlandsche Bank
(DNB)
wo 25-11-2020 10.00 - 11.00 Besloten digitale technische briefing Algemene
Rekenkamer briefing over onderzoek 'Coronacrisis: de risico’s van garanties en
leningen voor de overheidsfinanciën' (zie agendapunt 27)

Besluit:

35.

Nog niet geplande activiteiten, waartoe de commisse eerder heeft
besloten:
Rondetafelgesprek Alternatieven voor het toeslagenstelsel [een nieuw
datumvoorstel wordt z.s.m. aan de commissie voorgelegd]
Rondetafelgesprek over de rapporten van Studiegroep begrotingsruimte en
Studiegroep Interbestuurlijke Financiële Verhoudingen [in voorbereiding]
Technische briefing en openbaar gesprek over de Spoedwet conditionele
eindafrekening dividendbelasting [in afwachting van voorstel van de leden
Omtzigt en Snels]
Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde
[een nieuwe uitnodiging is verzonden]
Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni
Technische briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid.
Technische briefing Aandelenstructuur AF-KLM [een datumvoorstel wordt
z.s.m. aan de commissie voorgelegd]
Gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens over het onderzoek
"Belastingdienst/Toeslagen - De verwerking van de nationaliteit van
aanvragers van kinderopvangtoeslag"
(Opnieuw) te plannen werkbezoeken
Werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht)
Werkbezoek aan Belastingdienst (inclusief Toeslagen)
Zaak:
Besluit:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 10 november 2020
Besloten gesprekken met de AFM en DNB op 23 november 2020 - 2020Z21113
Ingestemd met het in de stafnotitie neergelegde voorstel voor de organisatie
van deze (fysieke) commissieactiviteiten op 23 november 2020.
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Noot:

Per e-mail wordt de belangstelling onder de leden voor deelname aan deze
gesprekken geïnventariseerd.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 10 november 2020
Invulling van het rondetafelgesprek over de adviezen van de studiegroepen
Begrotingsruimte en Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen 2020Z21108
Ingestemd met het in de stafnotitie neergelegde voorstel voor de opzet van
deze commissieactiviteit, met dien verstande dat de griffier wordt verzocht een
alternatieve tijd en/of datum van het gesprek met de Studiegroep
Begrotingsruimte aan de commissie voor te leggen.
BiZa

Besluit:

Volgcommissie(s):

36.

Agendapunt:

Plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 6
november 2020)

Besluit:
Noot:

Ter informatie.
a) Wetgeving
10, 11 en 12 november (week 46)
- Gezamenlijke behandeling van het Pakket Belastingplan 2021, plus de Wet
beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling
24, 25 en 26 november (week 48)
- 35 216 Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking
8, 9 en 10 december (week 50)

- 35 514 Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen
Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
- 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)
b) tweeminutendebatten:
1, 2 en 3 december (week 49)
-VAO Douane (AO d.d. 22/09)
[dit VAO zal geen doorgang vinden indien een Notaoverleg Douane wordt
gehouden ter voortzetting van het AO.]
15, 16 en 17 december (week 51)
-VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)
c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
8. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle
op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
13. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank
(Omtzigt) (minister Financiën)
29. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister
Financiën, minister SZW)
45. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een
beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister, staatssecretaris Financiën)
51. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het
terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
60. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries)
(minister Financiën)
63. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding
betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt)
(staatssecretaris Financiën)
68. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering
kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
77. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude
(Leijten) (minister, staatssecretaris Financiën)
84. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek
heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben
aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
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88. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van
de zorg (Wilders) (minister Financiën)
89. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toevalAmerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
110. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten)
(staatssecretaris Financiën)
113. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister
en staatssecretaris SZW; staatssecretaris Financiën)
115. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de
hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (minister
Financiën)
116. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de
aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)
129. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een
witwasschandaal (Alkaya) (minister Financiën)
131. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor
ontwikkelingslanden (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
132. Debat over het groeifonds (Nijboer) (minister Financiën)
d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
26. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische
auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister MW)
28. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het in
het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)

37.

Agendapunt:

Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Besluit:
Noot:

Ter informatie.
Voor de brieven genoemd onder 1, 2, 3, 4, 6 en 7 is na de
procedurevergadering van 29 oktober een rappèl gestuurd aan de
desbetreffende bewindspersoon.
1. 21-11-2019 - Verzoek inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot artikel

3.1 CW 2016 (2019Z22978)
07-07-2020 - Verzoek om reactie op NOB-opinie inzake box 3 (2020Z13686)
[reactie inmiddels ontvangen]
3. 10-09-2020 - Verzoek om informatie over het overleg met de groep SBF'ers
(2020Z16067)
4. 25-09-2020 - Verzoek om een brief met nadere duiding en analyse van de situatie
waarin de Belastingdienst verkeert (2020Z17270)
5. 09-10-2020 - Verzoek om reactie op bevindingen rapporteurs bij ontwerpbegroting
Financiën en Nationale Schuld (IX) 2021 (2020Z18475)
6. 09-10-2020 - Verzoek om spoedige beantwoording van het schriftelijk overleg het
rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens (2020Z18502)
7. 09-10-2020 - Verzoek om uiteenzetting over het in gang zetten van de procedure
tot openbaarmaking van staatsgeheime documenten (2020Z18473)
8. 21-10-2020 - Verzoek om nadere informatie over het internationale
winstbelastingsysteem voor het AO Belastingontwijking toe te zenden
(2020Z19450)
9. 22-10-2020 - Verzoek inzake position paper NLFI (2020Z19651) [inmiddels
ontvangen]
10. 29-10-2020 - Verzoek m.b.t. de instelling van een adviescommissie inzake de
vormgeving en werking van de Europese economie (2020Z20104)
11. 30-10-2020 - Verzoek om een reactie op de publicatie van de Algemene
Rekenkamer over de nettobetalingspositie van Nederland (2020Z20125)

2.
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Toegevoegde agendapunten
38.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van de commissie over de toekomst van de
Volksbank

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 november 2020
Reactie op het verzoek van de commissie over de toekomst van de Volksbank 28165-333
Agenderen voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen, dat zal worden
uitgesteld tot een nader te bepalen datum en een duur zal hebben van vier uur.

Besluit:

39.

40.

Agendapunt:

Pilot vindbaarheid CW 3.1 Financiën

Zaak:
Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 november 2020
Pilot vindbaarheid CW 3.1 Financiën - 2020Z21026
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en de werkgroep begroten en
verantwoorden vragen een voorstel voor te bereiden voor de behandeling van
deze brief.

Agendapunt:

Alternatieve verantwoording Europese middelen in gedeeld beheer

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 november 2020
Alternatieve verantwoording Europese middelen in gedeeld beheer 2020Z21010
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Voor de volgende procedurevergadering zal ook het jaarverslag van de
Europese Rekenkamer worden geagendeerd.
EU

Agendapunt:

Intern memo CAF 11

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 10
november 2020
Intern memo CAF 11 - 2020Z21101
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Besluit:
Noot:

41.

Besluit:

42.

Agendapunt:

Beantwoording vragen, gesteld tijdens het VAO van 5 november 2020,
over Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 10
november 2020
Beantwoording vragen, gesteld tijdens het VAO van 5 november 2020, over
Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagen - 2020Z21093
Agenderen voor het algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen
op woensdag 9 december 2020.
Zie ook agendapunt 21.

Besluit:
Noot:

43.

Besluit:

De Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag verzoeken
deze brief bij haar werkzaamheden te betrekken.

Agendapunt:

Kabinetsreactie werkgroep Discontovoet

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 november 2020
Kabinetsreactie werkgroep Discontovoet - 2020Z21112
(Desgewenst) betrekken bij het debat over de Najaarsnota 2020.

Besluit:
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Rondvraag
44.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Van Dijck (PVV) om een reactie te vragen aan de
minister van Financiën op het Jaarverslag van de Europese Rekenkamer

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 10 november
2020
Aanbieding jaarverslag 2019 van ERK - 2020Z21160
De minister van Financiën verzoeken om, voorafgaand aan het op woensdag 25
november 2020 te houden algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad, een reactie
aan de Kamer te zenden op het jaarverslag van de Europese Rekenkamer over
de Europese begroting 2019, teneinde deze reactie te kunnen agenderen ter
behandeling in dat overleg.
EU, LNV

Besluit:

Volgcommissie(s):

Besloten
Geen agendapunten

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2020A03899
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