Den Haag, 10 juni 2021

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

BiZa
BuZa
EU
EZK
J&V
KR
SZW

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 10 juni
2021

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

26
5, 6, 21
12, 27, 28, 29, 44
25, 27, 42
13
6
9, 42

Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van
werkzaamheden

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, A.H.M. Weeber 7 juni 2021
Overzicht van de aangemelde verzoeken voor de commissie-regeling van
werkzaamheden - 2021Z09859
De verzoeken van het lid Hammelburg (D66) en het lid Van Weyenberg (D66)
(zie de zaken hieronder) zijn door een meerderheid van de commissie
gesteund.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid,
S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 8 juni 2021
Verzoek van het lid Van Weyenberg om de staatssecretaris van Financiën te
vragen de toegezegde reactie op het Aanvalsplan Belastingontwijking voor het
commissiedebat Belastingen van 30 juni aan de Kamer te zenden. 2021Z10200
Het verzoek wordt gehonoreerd; de staatssecretaris wordt verzocht de
toegezegde reactie op het Aanvalsplan belastingontwijking voor het
commissiedebat van 30 juni 2021 aan de kamer te zenden.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, A.R.
Hammelburg (D66) - 4 juni 2021
Verzoek van het lid Hammelburg (D66) tot uitstel van het commissiedebat
Staatsdeelnemingen - 2021Z09854
Het verzoek wordt gehonoreerd; het commissiedebat Staatsdeelnemingen, dat
was gepland op 15 juni 2021, wordt uitgesteld tot na het zomerreces.

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
2.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 26 mei 2021 is
vastgesteld.

Brievenlijst
3.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
4.

Agendapunt:

Voorjaarsnota 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 mei 2021
Voorjaarsnota 2021 - 35850-1
Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen op donderdag 10 juni 2021 te
14.00 uur.
• Het plenaire debat over de Voorjaarsnota zal plaatsvinden in de laatste
vergaderweek voor het zomerreces.
• In de procedurevergadering van de commissie EZK (d.d. 8 juni 2021) ligt
een voorstel voor om de eerste suppletoire begroting inzake het Nationaal
Groeifonds (XIX) te behandelen in een WGO met de ministers van EZK en
Financiën, voorafgaand aan het plenaire debat over de Voorjaarsnota.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:

Begroting - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 31 mei 2021
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de
begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota) - 35850-IX
Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen op donderdag 10 juni 2021 te
14.00 uur.

(Voortgang) wet- en regelgeving
5.

Agendapunt:

Belastingverdrag Nederland-Polen

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 mei 2021
Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen tot
wijziging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van
het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen,
ondertekend te Warschau op 13 februari 2002 en het Protocol, ondertekend te
Warschau op 13 februari 2002; Warschau, 29 oktober 2020 - 35843
Niet controversieel verklaren.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 17 juni 2021 om 14.00 uur.
Dit verdrag is ter stilzwijgende goedkeuring overlegd. De wens dat het verdrag
aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal (behandelen als een
wetsvoorstel) wordt onderworpen kan door of namens één van de Kamers of
door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de
Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 24 juni 2021. Het voeren
van schriftelijk overleg doorbreekt de stilzwijgende goedkeuring niet.
BuZa

Besluit:
Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

6.

Agendapunt:

Wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het internationale
vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 27 mei 2021
Wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van
goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst); Genève, 6
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Volgcommissie(s):

februari 2020 - 35846-(R2155)-1
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op .donderdag 17 juni 2021 om 14.00 uur.
Dit verdrag is ter stilzwijgende goedkeuring overlegd. De wens dat het verdrag
aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal (behandelen als een
wetsvoorstel) wordt onderworpen kan door of namens één van de Kamers of
door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de
Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 26 juni 2021. Het voeren
van schriftelijk overleg doorbreekt de stilzwijgende goedkeuring niet.
BuZa, KR

Agendapunt:

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
J.A. Vijlbrief - 31 mei 2021
Nota naar aanleiding van het nader verslag - 35496-9
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:
Noot:

7.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Besluit:

8.

Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 31 mei 2021
35496 Nota van wijzing inzake wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001
en de Invorderingswet 1990 ter bestrijding van belastinguitstel en -afstel als
gevolg van excessief lenen bij een eigen vennootschap (Wet excessief lenen bij
eigen vennootschap) - 2021Z09336
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 17 juni 2020
Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Invorderingswet 1990 ter
bestrijding van belastinguitstel en –afstel als gevolg van excessief lenen bij een
eigen vennootschap (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap) - 35496
Aanmelden voor plenaire behandeling.
De staatssecretaris van Financiën verzoeken voorafgaand aan de plenaire
behandeling van dit wetsvoorstel de Kamer per brief te informeren over de
gevolgen van de coronapandemie op onder meer het aantal ondernemers dat
naar verwachting door dit wetsvoorstel wordt geraakt.

Agendapunt:

Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht
beleggingsondernemingen

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, W.B.
Hoekstra - 1 juni 2021
35783 Nota naar aanleiding van het verslag inzake 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) - 2021Z09429
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:
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
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Besluit:

9.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding
van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 4 juni 2021
Ontwerpbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet
afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven - 2021Z09928
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering, die plaatsvindt op woensdag
23 juni 2021.
• Met de aanbieding van dit ontwerpbesluit heeft de staatssecretaris van
Financiën de voorhangperiode van vier weken, die is gebaseerd op artikel
III van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven, laten
aanvangen.
• In het ontwerpbesluit wordt de datum van inwerkingtreding van
de afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven (een maatregel
uit het Belastingplan 2020) bepaald op 1 januari 2022. Deze fiscale aftrek
wordt vervangen door de Subsidieregeling STAP-budget.
• Uit de aanbiedingsbrief blijkt dat uiterlijk 2 juli 2021 duidelijkheid
moet bestaan over de vraag of de fiscale aftrek van scholingsuitgaven per 1
januari 2022 wordt afgeschaft. Is deze duidelijkheid er niet op 2 juli,
dan kan deze aanpassing niet tijdig worden verwerkt in de voorlopige
aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2022. Het eerstvolgende moment
waarop zowel de inwerkingtreding van de Subsidiereling STAP-budget als de
afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven dan alsnog zou
kunnen ingaan, is 1 januari 2023.
• Uit de aanbiedingsbrief blijkt echter tevens dat het nog niet zeker is of
verantwoorde invoering van de Subsidieregeling STAP-budget begin 2022
mogelijk is: daarover wordt nog gesproken in een bestuurlijk overleg tussen
UWV en DUO op 16 juni a.s. De staatssecretaris vermeldt dat daarbij "ook
de eerste uitkomsten van de uitgevoerde BIT-toets [worden] betrokken".
Tevens schrijft hij dat de minister van SZW de Kamer uiterlijk 18 juni zal
informeren over de inwerkingtreding van STAP.
SZW

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

10.

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
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Agendapunt:

Beantwoording vragen van de commissie Financiën over de
Verantwoordingsstukken

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 juni 2021
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet
Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2020 (Kamerstuk 35830-IX) 2021Z10031
Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag Financiën
en Nationale Schuld IX 2020.
Vooruitlopend op de ontvangst van de bij de beantwoording van de vragen over
de in de Slotwet aangekondigde vierde Incidentele Suppletoire Begroting,
waarin de budgettaire vertaling van het voorgenomen private schuldenbeleid
voor toeslaggedupeerden wordt opgenomen, besluit de commissie tot een
behandelwijze die het mogelijk maakt deze begrotingswet te behandelen tijdens
het reeds geplande wetgevingsoverleg op 28 juni 2021 over andere incidentele
suppletoire begrotingen inzake kwijtschelding publieke schulden
toeslaggedupeerden. De commissie stelt de inbrengdatum voor feitelijke vragen
over de genoemde, nog te ontvangen begrotingswet thans reeds vast op
woensdag 23 juni 2021 om 14.00 uur, en besluit thans reeds om de
staatssecretaris te verzoeken de beantwoording van die vragen op donderdag

Besluit:
Besluit:
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24 juni 2021 uiterlijk om 18.00 uur aan de Kamer te zenden.
Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 juni 2021
Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Financiën
en Nationale Schuld 2020 (Kamerstuk 35830-IX-1) - 2021Z10028
Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag Financiën
en Nationale Schuld IX 2020.
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 juni 2021
Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten
verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Financiën en Nationale
Schuld (Kamerstuk 35830-IX-2) - 2021Z10027
Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag Financiën
en Nationale Schuld IX 2020.
Brief regering - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 8 juni
2021
Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over
het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van
Financiën en Nationale Schuld - 35830-IX-5
Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag Financiën
en Nationale Schuld IX 2020.

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

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over toezending Planningsbrief 2021
inzake overzicht van de wetsvoorstellen en beleidsvoornemens

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 25 mei 2021
Reactie op verzoek commissie over toezending Planningsbrief 2021 inzake
overzicht van de wetsvoorstellen en beleidsvoornemens - 35570-IX-46
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Jaarlijkse Informatiebrief risico's DNB en de Nederlandse staat als
gevolg van ECB beleid

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 mei 2021
Jaarlijkse Informatiebrief risico's DNB en de Nederlandse staat als gevolg van
ECB beleid - 21501-07-1759
Agenderen voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op 16 juni 2021.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

13.

Agendapunt:

Totstandkoming transactie ABN Amro en de rol die de Staat heeft als
aandeelhouder van ABN Amro

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 mei 2021
Totstandkoming transactie ABN Amro en de rol die de Staat heeft als
aandeelhouder van ABN Amro - 31789-102
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Bestrijding witwassen en
terrorismefinanciering op donderdag 9 september 2021.
Agenderen voor het na het zomerreces te houden commissiedebat
Staatsdeelnemingen.
J&V

Besluit:
Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
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14.

Agendapunt:

Groene obligatie rapportage 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 mei 2021
Groene obligatie rapportage 2020 - 35570-IX-47
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Financiële markten op donderdag 10 juni
2021.

Besluit:
Besluit:

15.

Agendapunt:

Eindrapportage rentederivaten Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 juni 2021
Eindrapportage rentederivaten Autoriteit Financiële Markten (AFM) - 31311-238
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Financiële markten op donderdag 10 juni
2021.

Besluit:
Besluit:

16.

Agendapunt:

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) jaarrapportage 2020
en Bereikbaarheidsmonitor

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 juni 2021
Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) jaarrapportage 2020 en
Bereikbaarheidsmonitor - 27863-92
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Betalingsverkeer.

Besluit:
Besluit:

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

Agendapunt:

Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen over de
zwarte lijst van de Belastingdienst en plan van aanpak Herstellen,
Verbeteren en Borgen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 26 mei 2021
Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen over de zwarte
lijst van de Belastingdienst (Kamerstuk 28362-41) en plan van aanpak
Herstellen, Verbeteren en Borgen (HVB) - 31066-826
Niet controversieel verklaren.
Desgewenst betrekken bij het plenair debat over fraudeopsporing door de
Belastingdienst.

Besluit:
Besluit:

18.

Agendapunt:

Gewijzigde aanwijzing massaal bezwaar box 3 over belastingjaar 2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 1 juni 2021
Gewijzigde aanwijzing massaal bezwaar box 3 over belastingjaar 2020 - 342459
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat over belastingen van 30 juni 2021.

Besluit:
Besluit:

19.

Agendapunt:

Uitkomsten uitvoeringstoets inzake de beperking van de
verliesverrekening in de vennootschapsbelasting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 28 mei 2021
Uitkomsten uitvoeringstoets inzake de beperking van de verliesverrekening in
de vennootschapsbelasting - 35572-86
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Belastingdienst op dinsdag 22 juni 2021.

Besluit:
Besluit:
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20.

Agendapunt:

Intrekking Baangerelateerde Investeringskorting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 28 mei 2021
Intrekking Baangerelateerde Investeringskorting - 35572-87
Niet controversieel verklaren.
Desgewenst betrekken bij de behandeling van het nog te ontvangen
wetsvoorstel tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).
Bij de Regeling van Werkzaamheden van 1 juni jl. werd een verzoek tot een
plenair debat met de staatssecretaris van Financiën over het intrekken van de
BIK niet door een meerderheid gesteund.

Besluit:
Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Besluit:
Noot:

21.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 9 juni 2021
Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 1 juni 2021, over het intrekken van de Baangerelateerde
Investeringskorting (BIK) - 2021Z10316
Niet controversieel verklaren.
Desgewenst betrekken bij de behandeling van het nog te ontvangen
wetsvoorstel tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).
Deze brief is ontvangen na verzending van de herziene agenda van deze
procedurevergadering; op voorstel van de commissievoorzitter is deze brief aan
de agenda toegevoegd en in deze procedurevergadering besproken.

Agendapunt:

Beëindiging verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NederlandRusland

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 7 juni 2021
Beëindiging verdrag ter voorkoming van dubbele belasting Nederland-Rusland 25087-278
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Belastingen op woensdag 30 juni 2021.
BuZa

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

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

Agendapunt:

Eerste monitor van de Nationale ombudsman over klachtbehandeling
door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)

Zaak:

Brief derden - Nationale ombudsman te Den Haag - 25 mei 2021
Afschrift brief Nationale ombudsman aan staatssecretaris van Financiën m.b.t.
aanbieding 1e rapportage monitor klachtbehandeling UHT - 2021Z09195
De brief van de Nationale ombudsman aan de staatssecretaris van Financiën
van 25 mei 2021 is betrokken bij het op 27 mei 2021 gehouden
commissiedebat over de Hersteloperatie kinderopvangtoeslag.

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Besluit:
Noot:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 27 mei 2021
Afschrift brief aan de Nationale Ombudsman inzake de eerste monitor
klachtbehandeling Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) - 31066-845
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het eerstvolgende commissiedebat over de Hersteloperatie
kinderopvangtoeslag.
Deze brief was bij aanvang van het op 27 mei 2021 gehouden commissiedebat
over de Hersteloperatie kinderopvangtoeslag nog niet ontvangen.
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23.

Agendapunt:

Opvolging toezegging notaoverleg Douane inzake Douane-formatie

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 31 mei 2021
Opvolging toezegging notaoverleg Douane inzake Douane-formatie - 31934-48
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat over de Douane.

Agendapunt:

Digitale Snelweg Douane

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 4 juni 2021
Digitale Snelweg Douane - 31934-49
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat over de Douane.

Besluit:

24.

Besluit:
Besluit:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
25.

Agendapunt:

CPB Risicorapportage Financiële Markten 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 mei 2021
CPB Risicorapportage Financiële Markten 2021 - 33283-23
Betrokken bij het openbare gesprek op 2 juni 2021 met DNB, CPB en AFM over
macro-economische risico's voor het financiële stelsel.
EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):

26.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over Belastingplan 2021 rondom
woningcorporaties

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 3 juni 2021
Antwoorden op vragen commissie over Belastingplan 2021 rondom
woningcorporaties (Kamerstuk 29453-525) - 29453-536
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen.
BiZa

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Europa
27.

Agendapunt:

Informatievoorziening herstelplannen Recovery and Resilience Facility

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 31 mei 2021
Informatievoorziening herstelplannen Recovery and Resilience Facility - 2150107-1760
Agenderen voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op woensdag 16 juni
2021.
Desgewenst betrekken bij het rondetafelgesprek op 30 juni 2021 over de
Recovery and Resilience Facility (RRF).
EZK, EU

Agendapunt:

Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 21 en 22 mei 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 juni 2021
Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 21 en 22 mei 2021 - 21501-071761
Agenderen voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op woensdag 16 juni

Besluit:
Besluit:

28.

Besluit:
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Noot:

Volgcommissie(s):

29.

2021.
In de brief waarmee heeft de minister het verslag van de vorige vergaderingen
van de Eurogroep/Ecofinraad aan de Kamer heeft gezonden, heeft hij ook
enkele inhoudelijke mededelingen gedaan.
EU

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van de commissie
Financiën d.d. 7 juni 2021

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 7 juni 2021
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van de commissie Financiën d.d.
7 juni 2021 - 2021Z09986
Behandelvoorstellen gevolgd zoals opgenomen in de lijst.
Op deze lijst zijn drie nieuwe EU-voorstellen opgenomen, ten aanzien waarvan
het voorstel telkens is om deze voor kennisgeving aan te nemen.
EU

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):

Overig
30.

Agendapunt:

Vaststelling van de Kennisagenda van de commissie Financiën voor
2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 7 juni 2021
Kennisagenda van de commissie Financiën voor 2021 - 2021Z09985
Ingestemd met de vaststelling van de Kennisagenda 2021 en publicatie daarvan
op de website van de Kamer.
In de procedurevergadering van 26 mei 2021 stemde de commissie reeds in
met de suggesties voor kennisthema's en kennisactiviteiten, die in de bij die
gelegenheid voorgelegde stafnotitie waren opgenomen. De kennisagenda is
nadien gereedgemaakt voor publicatie.

Besluit:
Noot:

Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën
31.

Agendapunt:
Noot:

Geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en
notaoverleggen
Besluit: ter informatie
1. do 10-06-2021 14.15 - 17.15 Commissiedebat Financiële markten
2. di 15-06-2021 19.00 - 22.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen [
Uitgesteld tot na het zomerreces; zie agendapunt 1 ]
3. wo 16-06-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
4. di 22-06-2021 18.00 - 22.00 Commissiedebat Belastingdienst
5. do 24-06-2021 10.00 - 12.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag/Slotwet
Financiën en Nationale Schuld IX 2020
6. ma 28-06-2021 15.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Incidentele suppletoire
begrotingen inzake kwijtschelding publieke schulden
toeslagengedupeerden
7. wo 30-06-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Belastingen
8. do 08-07-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
9. wo 08-09-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
10. do 09-09-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Bestrijding witwassen en
terrorismefinanciering
11. do 30-09-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
12. ma 25-10-2021 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Belastingplan 2022
13. ma 01-11-2021 11.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Belastingplan 2022
14. do 04-11-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
15. do 02-12-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
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32.

Agendapunt:
Noot:

33.

Agendapunt:
Noot:

Nog niet geplande commissiedebatten tot het houden waartoe de
commissie reeds heeft besloten
Besluit: ter informatie.
1. Commissiedebat Accountancy
2. Commissiedebat Autobelastingen
3. Commissiedebat Betalingsverkeer
4. Commissiedebat Brexit
5. Commissiedebat Douane
6. Commissiedebat Europese btw
7. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
8. Commissiedebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst
9. Commissiedebat IMF [ te houden voor de najaarsvergadering van het
IMF ]
10. Commissiedebat Informatievoorziening door de regering
11. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel
zonder toeslagen

Overige commissieactiviteiten
Besluit 1: ingestemd met het houden van enkele aanvullende activiteiten; op
het gebied van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane; zie de besluiten bij
onderstaande stafnotitie.
Besluit 2: het werkbezoek aan AFM en DNB wordt gehouden op maandag 6
september, waarbij in de ochtend AFM wordt bezocht en in de middag DNB.
Besluit 3: het kennismakingsgesprek van de commissie Financiën en
Rijksuitgaven met de Raad van State wordt gehouden op donderdag 9
september 2021, van 16.00 tot 18.00 uur bij de Raad van State.
Reeds geplande activiteiten:
ma 14-06-2021 - 16.30-18.00 Technische briefing Internationale hervorming
bedrijfsbelastingen
ma 28-06-2021 - 12.30-14.30 Kennismakingsgesprek de Nationale
ombudsman en de Kinderombudsvrouw
wo 30-06-2021 - 15.00-16.30 Rondetafelgesprek Recovery and Resilience
Facility (RRF)
do 30-09-2021 - 14.00- 15.15 Besloten gesprek met de Raad van State over
de Najaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht

Zaak:
Besluit:

Besluit:

34.

Agendapunt:
Noot:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 7 juni 2021
Stafnotitie - Activiteiten Belastingdienst/Toeslagen/Douane - 2021Z09956
Ingestemd met het houden van een technische briefing op donderdag 24 juni
2021, 18.30 - 20.30 uur, over de op 22 juni 2021 te ontvangen Zevende
voortgangsrapportage over de Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag; die
voortgangsrapportage wordt geagendeerd voor behandeling in een op 1 juli
2021 te houden commissiedebat; van het stellen van feitelijke vragen over deze
rapportage wordt afgezien. Tevens wordt ingestemd met het voeren van een
gesprek met vertegenwoordigers van vakbonden over de situatie van
medewerkers van het ministerie van Financiën.de Belastingdienst n.a.v. de
CAF-zaak.
Gesprekken met de kwartiermaker voor de inspectie op de domeinen
belastingen, toeslagen en douane en met de begeleidingscommissie van het
wetenschappelijk onderzoek Integriteit Douane worden na het zomerreces
gepland.

Nog niet geagendeerde meerderheidsdebatten (gebaseerd op de
langetermijnagenda van 4 juni 2021)
Besluit: ter informatie.
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5. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister
Financiën)
12. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister
Financiën, minister SZW)
21. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een
beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister, staatssecretaris Financiën)
27. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries)
(minister Financiën)
30. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding
betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt)
(staatssecretaris Financiën)
37. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude
(Leijten) (minister, staatssecretaris Financiën)
40. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek
heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben
aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
43. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van
de zorg (Wilders) (minister Financiën)
53. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten)
(staatssecretaris Financiën)
55. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister
en staatssecretaris SZW; staatssecretaris Financiën)
57. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de
hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (minister
Financiën)
58. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de
aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)
64. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een
witwasschandaal (Alkaya) (minister Financiën)
66. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor
ontwikkelingslanden (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
67. Debat over het groeifonds (Nijboer) (minister Financiën)
72. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie
kinderopvangtoeslag (Marijnissen) (minister-president, minister Financiën)

35.

Agendapunt:
Noot:

Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties (gebaseerd
op de langetermijnagenda van 4 juni 2021)
Besluit: ter informatie.
13. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische
auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister MW)
15. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het
Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
28. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de
Nederlandse staat (Van Raan)
38. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het
coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)
43. Dertigledendebat over de verklaring van de Franse minister van transport
inzake Air-France-KLM (Graus) (minister Financiën, minister IW)
53. Dertigledendebat over vermogensongelijkheid in Nederland (Simons)
(minister Financiën)

36.

Agendapunt:
Noot:

Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de
langetermijnagenda van 4 juni 2021)
Besluit: ter informatie.
Week 23
9 juni 2021 - Verantwoordingsdebat 2021
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Week 24 ( 15, 16 en 17 juni)
- 35 708 (Wijziging van enkele belastingwetten (Fiscale verzamelwet 2022))
- 35 216 (Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet
milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij
elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking))
Nog niet geagendeerd:
- VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)
- 35 514 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende nadere
regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen
(Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen))
- 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de
Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal
aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
- 35 523 (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))

37.

Agendapunt:
Noot:

Nog niet beantwoorde commissiebrieven
Besluit: ter informatie.
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)
15-04-2021 - Verzoek om informatie over de stand van zaken van enkele
(fiscale) onderzoeken (2021Z06145)
17-05-2021 - Verzoek om een appreciatie van een CBS-bericht over
vermogensongelijkheid (2021Z08162)
26-05-2021 - Verzoek om alsnog de schriftelijke vragen van het lid Omtzigt
over leenbijstand te beantwoorden (2021Z08998)

Toegevoegde agendapunten
38.

Agendapunt:

Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van
beleggingsinstellingen en icbe’s

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 8 juni 2021
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van Richtlijn
(EU) 2019/1160 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot
wijziging van Richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU met betrekking tot de
grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging
(PbEU 2019, L 188) (Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende
distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s) - 35858
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 1 juli 2021 om 14.00
uur

Besluit:

39.

Agendapunt:

Actieve provisietransparantie

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 juni 2021

12

Besluit:
Besluit:

40.

Agendapunt:

Voortgang van de toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg
FATCA van 10 februari 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 8 juni 2021
Voortgang van de toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA
van 10 februari 2021 - 25087-279
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor een commissiedebat, zo mogelijk nog te houden voor het
zomerreces met de minister en de staatssecretaris van Financiën (met een duur
van twee uur), over Toeval-Amerikanen.

Besluit:
Besluit:

41.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie op de brief van Stichting Allianz
DinPlanDupe

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 8 juni 2021
Reactie op verzoek commissie op de brief van Stichting Allianz DinPlanDupe 2021Z10180
Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Besluit:

42.

Agendapunt:

Correctie op de Kamerbrief over het steun- en herstelpakket ten
aanzien van Caribisch Nederland

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 8 juni 2021
Correctie op de Kamerbrief over het steun- en herstelpakket ten aanzien van
Caribisch Nederland - 2021Z10068
Voor kennisgeving aangenomen.
Deze brief van de minister van Financiën verwijst naar de brief van de minister
van Economische Zaken van 27 mei 2021, die is betrokken bij het plenaire
debat over het economisch steunpakket op 2 juni 2021.
EZK, SZW

Agendapunt:

Verslag over het burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’

Zaak:

Verzoekschrift - , - 8 februari 2021
Verslag over het burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’ - 35586-5
Aanmelden voor plenaire behandeling.
• Uit contact met de indieners van dit burgerinitiatief is de commissiestaf
gebleken dat zij prijs zouden stellen op het aanwezig kunnen zijn bij een
plenair debat teneinde hun initiatief mondeling nader toe te lichten.
• Dit burgerinitiatief betreft een verzoek om iets te doen aan de onduidelijke
kosten van kapitaalverzekeringen. De indieners van het burgerinitiatief
doen het voorstel om verzekeraars te verplichten aan consumenten op
verzoek een gestandaardiseerd overzicht te verstrekken met betrekking tot
hun kapitaalverzekering.

Besluit:
Noot:

43.

Besluit:
Noot:

44.

Actieve provisietransparantie - 2021Z10047
Niet controversieel verklaren.
Agenderen voor het commissiedebat Financiële markten op donderdag 10 juni
2021.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de Fiche: Richtlijn toekenning
uitvoeringsbevoegdheden btw

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 9 juni 2021
Antwoorden op vragen commissie over de Fiche: Richtlijn toekenning
uitvoeringsbevoegdheden btw (Kamerstuk 22112-3043) - 2021Z10243
Agenderen voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad van woensdag 16

Besluit:
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Volgcommissie(s):

juni 2021.
EU

Rondvraag
Geen agendapunten
Besloten
45.

Agendapunt:

Voorstel voor een kennismaking met het ambtelijk apparaat van het
ministerie

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 7 juni 2021
Uitwerking van het aanbod voor een kennismaking met het ambtelijk apparaat
van het ministerie - 2021Z09981
Er bestaat in voldoende mate belangstelling voor een kennismaking met
onderdelen van het ministerie; de commissie verzoekt de staf om in overleg
met het ministerie een bijeenkomst te plannen na het zomerreces en daarbij te
bezien of de bijeenkomst kan worden ingekort.

Besluit:

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2021A01527
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