Den Haag, 28 oktober 2020

HERZIENE AGENDA
Zie de toegevoegde punten 50 t/m 56, alsmede een wijziging bij agendapunt 46.
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHa-OS
BuZa
DEF
EU
EZK
I&W
J&V
KR
LNV
OCW
SZW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
donderdag 29 oktober 2020
13.45 - 14.45 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering Financiën

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

7, 35
35
35, 38, 41
35
3, 4, 5, 12, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
7, 16, 25, 35, 52
24, 35
35
35
35
35
7, 35, 53
7, 35

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijsten van de procedurevergaderingen van 6 en 7 oktober
vaststellen.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Fiche: Verordening Markten in Cryptoactiva (MiCA)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 9 oktober 2020
Fiche: Verordening Markten in Cryptoactiva (MiCA) - 22112-2937
Reeds geagendeerd voor een schriftelijk overleg, waarvoor de termijn voor het
leveren van inbreng is bepaald op maandag 2 november 2020 om 14.00 uur.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Verslag Eurogroep en Ecofinraad 5 en 6 oktober 2020

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 oktober 2020
Verslag Eurogroep en Ecofinraad 5 en 6 oktober 2020 - 21501-07-1721
Reeds geagendeerd voor het op 29 oktober 2020 te houden algemeen overleg
Eurogroep/Ecofinraad.
EU

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 3 en 4 november 2020

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 oktober 2020
Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 3 en 4 november 2020 2020Z19641
Reeds geagendeerd voor het op 29 oktober 2020 te houden algemeen overleg
Eurogroep/Ecofinraad.
EU

Agendapunt:

Stand van zaken Herstel kinderopvangtoeslag

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 13 oktober
2020
Stand van zaken Herstel kinderopvangtoeslag - 31066-712
Behandeld tijdens het op 15 oktober 2020 gehouden algemeen overleg
Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen.

Voorstel:

5.

Voorstel:

6.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 13 oktober
2020
Beantwoording vragen commissie over de derde Voortgangsrapportage
kinderopvangtoeslag - 31066-715
Behandeld tijdens het op 15 oktober 2020 gehouden algemeen overleg
Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 13 oktober
2020
Antwoorden op vragen commissie over politieke besluitvorming rondom de
vorming van het CAF-team - 31066-714
Behandeld tijdens het op 15 oktober 2020 gehouden algemeen overleg
Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, van Huffelen - 13 oktober 2020
Antwoorden op vragen commissie over het afschrift Besluit
Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken en Verzamelbesluit
Toeslagen - 31066-713
Behandeld tijdens het op 15 oktober 2020 gehouden algemeen overleg
Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen.

(Voortgang) wet- en regelgeving
7.

Agendapunt:
Noot:

Pakket Belastingplan 2021
Op 16 oktober jl. ontving de Kamer de Nota's naar aanleiding van de
verslagen over de zeven van de acht wetsvoorstellen die deel uitmaken van
het Pakket Belastingplan 2021; op 20 oktober ontving de Kamer ook de Nota
n.a.v. het verslag over het achtste wetsvoorstel (Wet verbetering
uitvoerbaarheid toeslagen), alsmede een aanvullende nota n.a.v. het verslag
over het wetsvoorstel Belastingplan 2021, waarin is ingegaan op de
Baangerelateerde investerinsgkorting (BIK). Op 22 oktober ontving de Kamer
vervolgens de ambtelijke adviezen over de BIK.
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Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 september 2020
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan
2021) - 35572
Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen op 26 oktober en 2
november 2020 en tevens aanmelden voor plenaire behandeling op 10-11
november 2020.
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
J.A. Vijlbrief - 16 oktober 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35572-17
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
J.A. Vijlbrief - 20 oktober 2020
Aanvullende nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van enkele
belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021) - 35572-18
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 22 oktober 2020
Ambtelijke adviezen over de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) 35572-19
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel 35572
(Belastingplan 2021).
BiZa, EZK, SZW
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 september 2020
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale
maatregelen 2021) - 35573
Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen op 26 oktober en 2
november 2020 en tevens aanmelden voor plenaire behandeling op 10-11
november 2020.
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
J.A. Vijlbrief - 16 oktober 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35573-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 16 oktober
2020
Nota van wijziging - 35573-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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
Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen op 26 oktober en 2
november 2020 en tevens aanmelden voor plenaire behandeling op 10-11
november 2020.
SZW, VWS
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
J.A. Vijlbrief - 20 oktober 2020
35574 Nota naar aanleiding van het verslag inzake 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) - 2020Z19291
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
SZW, VWS
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Zaak:

Voorstel:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 september 2020
Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet Milieubeheer
voor de invoering van een CO2-heffing voor de industrie (Wet CO2-heffing
industrie) - 35575
Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen op 26 oktober en 2
november 2020 en tevens aanmelden voor plenaire behandeling op 10-11
november 2020.
EZK
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
J.A. Vijlbrief - 16 oktober 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35575-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 16 oktober
2020
Nota van wijziging - 35575-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 september 2020
Wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wet differentiatie
overdrachtsbelasting) - 35576
Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen op 26 oktober en 2
november 2020 en tevens aanmelden voor plenaire behandeling op 10-11
november 2020.
BiZa
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
J.A. Vijlbrief - 16 oktober 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35576-6
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
Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen op 26 oktober en 2
november 2020 en tevens aanmelden voor plenaire behandeling op 10-11
november 2020.
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
J.A. Vijlbrief - 16 oktober 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35577-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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
Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen op 26 oktober en 2
november 2020 en tevens aanmelden voor plenaire behandeling op 10-11
november 2020.
BiZa
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
J.A. Vijlbrief - 16 oktober 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35578-9
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

Volgcommissie(s):
Zaak:

8.

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren - 7 oktober 2020
Nota van wijziging - 35578-7
Betrokken bij de op 9 oktober 2020 door de commissie geleverde inbreng voor
het Nader verslag over het wetsvoorstel.
BiZa
Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15
september 2020
Wijziging van de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie in verband
met de vaststelling van tarieven voor de jaren 2021 en 2022 - 35579
Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen op 26 oktober en 2
november 2020 en tevens aanmelden voor plenaire behandeling op 10-11
november 2020.
EZK

Voorstel:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
J.A. Vijlbrief - 16 oktober 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35579-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 september 2020
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met het
voorkomen van langdurig uitstel van verliesneming ingevolge de liquidatie- en
stakingsverliesregeling en het inperken van de reikwijdte van deze regelingen
(Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling) - 35568
Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen op 26 oktober en 2
november 2020 en tevens aanmelden voor plenaire behandeling op 10-11
november 2020.
De commissie besloot in een e-mailprocedure deze wet te behandelen met het
Pakket Belastingplan 2021 op 26 oktober, 2 november (WGO's) en 10-11
november 2020 (plenaire behandeling).

Voorstel:

Noot:

Zaak:

Voorstel:

9.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
J.A. Vijlbrief - 16 oktober 2020
Nota naar aanleiding van het nader verslag - 35578-10
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
J.A. Vijlbrief - 16 oktober 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35568-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

(Gewijzigd) 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)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, B.A.W. Snels (GroenLinks) - 10 juli
2020
Voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de
dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de
invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele
eindafrekening dividendbelasting) - 35523
Ter bespreking ligt de vraag voor welke termijn de commissie wenst vast te
stellen voor het leveren van inbreng voor het verslag over het (gewijzigde)
initiatiefwetsvoorstel.

Voorstel:
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10.

Agendapunt:

Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 juli 2020
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende nadere regels met
betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet nadere
beloningsmaatregelen financiële ondernemingen) - 35514
Ter bespreking is of de commissie het wetsvoorstel gereed acht voor
mondelinge behandeling en of zij het wetsvoorstel daartoe wil aanmelden voor
plenaire behandeling, dan wel wil agenderen voor een wetgevingsoverleg.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

11.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, W.B.
Hoekstra - 9 oktober 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35514-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de
invoering van een verbod op dienstverrichting door
derdelandverzekeraars

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 oktober 2020
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de invoering
van een verbod op dienstverrichting door derdelandverzekeraars - 35599
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op vrijdag 20 november 2020 om
14.00 uur.
U ontvangt op vrijdag 13 november 2020 een wetgevingsrapport.

Voorstel:
Noot:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
12.

Agendapunt:

Vertrouwelijke brieven over de heffing van douanerechten

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 juli 2020
Vertrouwelijke brief over de heffing van douanerechten - 21501-03-143
Alsnog voor kennisgeving aannemen.
Deze mededeling van 1 juli jl. dat een vertrouwelijke brief ter inzage is gelegd,
is enkele malen aangehouden op verzoek van het lid Omtzigt (CDA).
EU

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Voorstel:
Noot:

13.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 21 september 2020
Heffing douanerechten - 2020Z16814
Alsnog voor kennisgeving aannemen.
Deze brief van 21 september jl., waarin is gemeld dat een (tweede)
vertrouwelijke brief ter inzage is gelegd welke een toelichting bevat op de
reden van de vertrouwelijkheid van de op 1 juli jl. ter inzage gelegde brief
over deheffing van douanerechten, is enkele malen aangehouden op verzoek
van het lid Omtzigt (CDA).

Agendapunt:

Nederlandse inzet tijdens IMF jaarvergadering op 15 oktober 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 oktober 2020
Geannoteerde agenda voor de inzet tijdens IMF jaarvergadering op 15 oktober
2020 - 26234-243
Reeds behandeld tijdens een schriftelijk overleg met de minister, waarbij de
inbreng is geleverd op 12 oktober jl. en de beantwoording is ontvangen op 14
oktober jl.

Voorstel:
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Zaak:

14.

Voorstel:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 14 oktober 2020
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de inzet
tijdens IMF jaarvergadering op 15 oktober 2020 - 2020Z18828
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Rapport van de 16e Studiegroep Begrotingsruimte

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 oktober 2020
Rapport van de 16e Studiegroep Begrotingsruimte - 35570-48
Overlaten aan individuele fracties.
Het lid Sneller (D66) stelt voor om over dit rapport een rondetafelgesprek te
houden; dat voorstel wordt besproken in het besloten gedeelte van deze
procedurevergadering.

Voorstel:
Noot:

Zaak:
Voorstel:
Noot:

15.

Agendapunt:

Stand van zaken uitvoering moties inzake steunmaatregelen KLM

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 oktober 2020
Stand van zaken uitvoering moties inzake steunmaatregelen KLM - 29232-43
Agenderen voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen op 24 november
2020.
De brief is ook betrokken bij de op 13 oktober jl. gehouden besloten
technische briefing over toekomstscenario's voor de KLM.

Voorstel:
Noot:

16.

Agendapunt:

Samenstelling van de raad van bestuur en raad van commissarissen
Invest-NL

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 oktober 2020
Samenstelling van de raad van bestuur en raad van commissarissen Invest-NL
- 35123-36
Voor kennisgeving aannemen.
EZK

Voorstel:
Volgcommissie(s):

17.

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 23 oktober 2020
Stafnotitie - Rapport 16e Studiegroep Begrotingsruimte - 2020Z19547
Ter informatie.
• Deze stafnotitie belicht een aantal aspecten uit het rapport van de
Studiegroep Begrotingsruimte en de daarbij behorende beleidsdoorlichting,
die gevolgen hebben voor de informatiepositie of het budgetrecht van de
Kamer. Waar mogelijk is vermeld hoe de aanbevelingen zich verhouden tot
lopende discussies over begroten en verantwoorden. Individuele fracties
kunnen de notitie betrekken bij hun gedachtevorming.
• In de bijlage bij de stafnotitie zijn enkele in de media verschenen reacties
op het rapport opgenomen.

Agendapunt:

Moties en toezeggingen op het terrein van financiële markten najaar
2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 oktober 2020
Moties en toezeggingen op het terrein van financiële markten najaar 2020 32545-121
Betrokken bij het algemeen overleg Financiële markten/Financiële
dienstverlening en consumentenbelangen op 28 oktober 2020.

Voorstel:
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Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Fiscaliteit en Belastingdienst
18.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het gebruik van nationaliteit in
risicomodellen en selectieregels bij de Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 13 oktober 2020
Het gebruik van nationaliteit in risicomodellen en selectieregels bij de
Belastingdienst - 31066-707
Desgewenst betrekken bij het plenair debat over fraudeopsporing door de
Belastingdienst.
Het plenaire debat is aangevraagd door het lid Leijten (SP) tijdens de Regeling
van werkaamheden van 3 maart 2020.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

19.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over o.a. informatie over de Fraude
Signalering Voorziening (FSV) en het gebruik van FSV binnen de
Belastingdienst (Kamerstuk 31066-681)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 13 oktober 2020
Beantwoording vragen commissie over o.a. informatie over de Fraude
Signalering Voorziening (FSV) en het gebruik van FSV binnen de
Belastingdienst (Kamerstuk 31066-681) - 31066-710
Desgewenst betrekken bij het plenair debat over fraudeopsporing door de
Belastingdienst.

Voorstel:

20.

Agendapunt:

Onderzoek naar projectcode 1043

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 13 oktober 2020
Onderzoek naar projectcode 1043 - 31066-711
Desgewenst betrekken bij het plenair debat over fraudeopsporing door de
Belastingdienst.

Voorstel:

21.

Agendapunt:

Concept plan van aanpak ‘Herstellen, Verbeteren en Borgen’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 13 oktober 2020
Concept plan van aanpak ‘Herstellen, Verbeteren en Borgen’ - 31066-709
Desgewenst betrekken bij het plenair debat over fraudeopsporing door de
Belastingdienst.
Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst en Belastingen op
woensdag 2 december 2020.
In het concept-Plan van aanpak schrijven de staatssecretarissen van Financiën
dat een belangrijk vertrekpunt daarvoor is neergelegd in hun brief aan de
Kamer van 14 september 2020 ('Op weg naar de beste Belastingdienst voor
Nederland'). Deze brief is reeds geagendeerd voor het op 2 december 2020 te
houden algemeen overleg.

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

22.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 13 oktober 2020
Antwoorden op vragen commissie over rectificatie van de brief van 28 april
2020 over Voortgangsrapportage Toeslagen (Kamerstuk 31066-637) - 31066708
Desgewenst betrekken bij het plenair debat over fraudeopsporing door de
Belastingdienst.

Agendapunt:

OESO peer review rapport country by country reporting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 13 oktober 2020
OESO peer review rapport country by country reporting - 25087-261
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23.

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Belastingontwijking op donderdag 19
november 2020.

Agendapunt:

Reactie van de Mediafederatie naar aanleiding van het rapport van het
CBS naar de prijsontwikkeling bij digitale publicaties

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 14 oktober 2020
Reactie van de Mediafederatie naar aanleiding van het rapport van het CBS
naar de prijsontwikkeling bij digitale publicaties - 35572-11
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

24.

Agendapunt:

Rapportages 'hand aan de kraan' - fiscale stimulering emissievrije
auto's

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 16 oktober 2020
Rapportages 'hand aan de kraan' - fiscale stimulering emissievrije auto's 2020Z19180
Agenderen voor het algemeen overleg Autobelastingen op 4 november 2020.
I&W

Agendapunt:

Tussenrapportage onderzoek Betalen naar gebruik

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 16 oktober 2020
Tussenrapportage onderzoek Betalen naar gebruik - 2020Z19184
Agenderen voor het algemeen overleg Autobelastingen op 4 november 2020.
EZK

Voorstel:

25.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

26.

27.

Agendapunt:

Uitkomsten aanvullend onderzoek en overleg met autobranche over
budgettair neutrale omzetting naar WLTP

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 16 oktober 2020
Uitkomsten aanvullend onderzoek en overleg met autobranche over budgettair
neutrale omzetting naar WLTP - 2020Z19190
Agenderen voor het algemeen overleg Autobelastingen op 4 november 2020.

Agendapunt:

Kabinetsreactie box 3 2013 - 2016

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 16 oktober 2020
Kabinetsreactie box 3 2013 - 2016 - 2020Z19194
Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel aanpassing box 3 (35577)
De staatssecretaris kondigt in deze brief aan, na vragen hierover uit de
Kamer, dat hij juridisch advies gaat inwinnen bij deskundigen voor een
mogelijke tegenbewijsregeling in box 3 en streeft ernaar begin 2021 een beeld
te hebben van de mogelijkheden.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 januari 2020
Reactie op verzoek commissie inzake vermogensrendementsheffing in box 3 32140-64
Voor kennisgeving aannemen.
• Deze brief, waarmee was aangekondigd welke deskundigen waren
gevraagd een oordeel te geven over arresten van de Hoge Raad en een
reflectie op de conclusie terzake van de parlementair advocaat, is
aangehouden tijdens de procedurevergadering op 5 februari 2020, in
afwachting van nadere informatie van de regering over box 3.
• Voorgesteld wordt deze brief thans alsnog voor kennisgeving aan te
nemen.
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Zaak:

Voorstel:
Noot:

28.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 24 april 2020
Vermogensrendementsheffing in box 3 - advies deskundigen en notitie CPB
2013-2016 - 32140-69
Ter informatie.
• Met deze brief had de staatssecretaris van Financiën de Kamer het advies
inzake de vermogensrendementsheffing van de deskundigen Barkhuysen,
Van Amersfoort en Happé aangeboden.
• Eveneens bood de staatssecretaris met deze brief de CPB-notitie aan
inzake rendementen op spaargeld en staatsobligaties 2013-206.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over samenloop loon- en
inkomstenbelasting bij meerdere pensioenen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 26 oktober 2020
Reactie op verzoek commissie over samenloop loon- en inkomstenbelasting bij
meerdere pensioenen - 2020Z19586
Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

Voorstel:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Toeslagen en Douane
29.

Agendapunt:

Toezending van een aantal specifieke documenten inzake de
kinderopvangtoeslagaffaire

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 14 oktober
2020
Toezending van een aantal specifieke documenten inzake de
kinderopvangtoeslagaffaire - 2020Z18871
Betrokken bij het op 15 oktober 2020 gehouden algemeen overleg
Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen.

Voorstel:

30.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt om toezending van een
intern memo inzake de CAF 11-zaak uit 2017 en van documenten
waarnaar in een NRC-artikel was verwezen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 20 oktober
2020
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens het Algemeen
Overleg Voortgang hersteloperatie Kinderopvangtoeslag op 15 oktober 2020,
over een intern memo inzake de CAF-11 zaak uit 2017 en documenten waarin
verwezen wordt in het NRC-artikel van 9 juli 2020 - 2020Z19334
(Desgewenst) betrekken bij het nog te plannen VAO Hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen.
Het lid Omtzigt heeft naar aanleiding van de toezending van het interne memo
op 22 oktober jl. schriftelijke vragen gesteld.
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 tweemandelijks 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.

Voorstel:
Noot:
Voorstel:

Noot:
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31.

Agendapunt:

Opvolging toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Douane
van 22 september 2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 15 oktober
2020
Opvolging toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Douane van 22
september 2020 - 2020Z19054
Ter bespreking.
• Deze brief dient ter uitvoering van een aantal toezeggingen, die de
staatssecretaris heeft gedaan tijdens het Algemeen Overleg Douane op 22
september 2020.
• Daarnaast vormt de brief een reactie op het na de procedurevergadering
van 7 oktober jl. aan de staatssecretaris verzonden verzoek van de
commissie (2020Z18441) om een nadere brief te zenden ter voorbereiding
op de voortzetting van het bedoelde algemeen overleg. In die
procedurevergadering heeft de commissie de wens uitgesproken na het
herfstreces, en na ommekomst van de aan de staatssecretaris gevraagde
nadere brief, een notaoverleg te willen houden als voortzetting van het op
22 september jl. gehouden algemeen overleg.

Voorstel:
Noot:

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

Geen agendapunten
Rijksuitgaven
32.

Agendapunt:

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

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 13 oktober 2020
Rapport "Verzekerd van Zinnige Zorg; De bijdrage van het programma Zinnige
Zorg aan gepast gebruik van het basispakket 2014-2019" - 29689-1083
Ter informatie.
Voortouwcommissie: VWS
Procedurevergadering d.d. 4 november 2020
Voorstel: nog niet bekend

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 12 oktober 2020
Vizier op de vervanging van de onderzeeboten; De studiefase doorgelicht 34225-27
Ter informatie.
Voortouwcommissie: DEF
Procedurevergadering d.d. 15 oktober 2020
Besluit: Ministerie van Defensie verzoeken om een technische briefing waarin
een update van de huidige stand van zaken m.b.t. het project wordt gegeven
en waarin wordt ingegaan op het gestelde in het rapport van de ARK (incl.
vertrouwelijke bijlage).
Besluit: Desgewenst betrokken bij technische briefing Second opinion
vervanging onderzeeboten op 14 oktober 2020.
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33.

Agendapunt:

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

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 14 oktober 2020
Aanbieding vooruitblik op de controle ERK m.b.t. steun voor kmo's 2020Z18911
Ter informatie.
Voortouwcommissie: EZK
Procedurevergadering d.d. 27 oktober 2020
Voorstel: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg d.d. 17 november
2020 ter voorbereiding op de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) 26
en 27 november 2020.

Voorstel:
Noot:

34.

Agendapunt:

Brief van de vaste commissie voor Financiën over de jaarrapportage
over de begrotingscyclus 2019

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, J.Z.C.M. Tielen (VVD) - 8 oktober 2020
Brief van de vaste commissie voor Financiën over de jaarrapportage over de
begrotingscyclus 2019 - 31865-179
Ter informatie.
De commissie heeft in de vorige procedurevergadering besloten deze
jaarrapportage begrotingscyclus 2019 aan te bieden aan de Kamer.

Voorstel:
Noot:

35.

Agendapunt:

Brief rapporteurs Inzicht in Kwaliteit over wetenschappelijke 3.1CWtoets

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief commissie - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 12 oktober 2020
Aan de vaste en algemene Kamercommissies - Brief rapporteurs Inzicht in
Kwaliteit over wetenschappelijke 3.1CW-toets - 2020Z18525
De staf verzoeken conform de aanbeveling van de rapporteurs een
voorselectie van kwalificerende voorstellen te maken, waaruit de commissie in
een volgende procedurevergadering een keuze kan maken.
• In de brief doen de rapporteurs Inzicht in Kwaliteit een oproep om
wetenschappers te laten meekijken naar de onderbouwing van voorstellen
die de commissie binnenkort behandelt, conform een recent
gepresenteerde toetsprocedure. Hierin wordt getoetst op de vereisten
conform artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016.
• Nadat de commissie een voorstel selecteert, zal de staf middels het
netwerk Parlement en Wetenschap wetenschappers benaderen om de
toets uit te voeren. Aan hen zal worden verzocht de resultaten met de
commissie te delen voorafgaand aan de verdere inhoudelijke behandeling.
• Indien de commissie tussentijds geïnformeerd wenst te worden over de
keuze voor de wetenschappers, kan zij ervoor kiezen hiertoe een of enkele
rapporteurs te benoemen
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Agendapunt:

Tweede publicatie rond coronarekening

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 7 oktober 2020
Tweede publicatie rond coronarekening - 35420-149
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

Noot:

36.

Voorstel:
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37.

Agendapunt:

Focusonderwerp verantwoording 2020

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 26 oktober 2020
Focusonderwerp verantwoording 2020 - 31865-180
Betrekken bij het periodiek overleg van de commissie met het college van de
Algemene Rekenkamer op 5 november 2020.

Voorstel:

Europa
38.

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in
tweede kwartaal 2020

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 juli 2020
Stand van zaken implementatie richtlijnen 2de kwartaal 2020 - 21109-246
Ter informatie.
De commissie Europese Zaken heeft besloten dit overzicht door te
geleiden naar de commissies op wier terreinen een (dreigende) overschrijding
van de implementatietermijn en/of formele ingebrekestelling aan de orde is,
waaronder de commissie Financiën.
BuZa

Agendapunt:

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2020, commissie Financiën

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 8 oktober 2020
Lijst nieuwe EU-voorstellen 2020, commissie Financiën d.d. 23 oktober 2020 2020Z18241
Behandelvoorstellen volgen, die in de lijst zijn opgenomen (de lijst bevat zes
voorstellen).
EU

Voorstel:
Noot:

39.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

40.

Agendapunt:

Stand van zaken wijzigingsovereenkomst ESM-verdrag,
gemeenschappelijke achtervang en single limb CAC's

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 oktober 2020
Stand van zaken wijzigingsovereenkomst ESM-verdrag, gemeenschappelijke
achtervang en single limb CAC's - 21501-07-1722
Betrokken bij het op 29 oktober 2020 gehouden algemeen overleg
Eurogroep/Ecofinraad.
Met deze brief geeft de minister van Financiën uitvoering aan een toezegging
van de minister-president, gedaan tijdens het zogenoemde terugkeerdebat
van 9 september jl. over de Europese top (17-21 juli 2020). Bij die
gelegenheid is de Kamer nadere informatie toegezegd over de stappen die het
kabinet reeds heeft genomen en van plan is te nemen om Italië te bewegen
akkoord te gaan met introductie per 1 januari 2022 van zogenoemde
Collective Action Clauses (CAC´s) met single-limb aggregation.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

41.

Agendapunt:

Adviescommissie inzake de vormgeving en werking van de Europese
economie

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 oktober 2020
Adviescommissie inzake de vormgeving en werking van de Europese economie
- 2020Z18745
Voor kennisgeving aannemen.
BuZa, EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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42.

Agendapunt:

Publicatie 'Focus op de nettobetalingspositie van Nederland; Saldo
betalingen en ontvangsten Nederland in de EU'

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 14 oktober 2020
Publicatie 'Focus op de nettobetalingspositie van Nederland; Saldo betalingen
en ontvangsten Nederland in de EU' - 21501-03-150
De minister van Financiën verzoeken om een reactie op dit rapport over de
nettobetalingspositie van Nederland aan de Kamer te sturen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

Volgcommissie(s):

43.

Agendapunt:

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

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 oktober 2020
Uitvoeringsbesluit Hongarije in het kader van de Europese COVID-19
crisismaatregel SURE - 35466-12
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Agendapunt:

Negende en tiende aanvullende EU-begroting 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 oktober 2020
Negende en tiende aanvullende EU-begroting 2020 - 21501-03-151
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:

44.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

45.

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 23 oktober 2020
Stafnotitie - Publicatie Algemene Rekenkamer 'Focus op nettobetalingspositie
van Nederland' - 2020Z19552
Zie de beslispunten in de notitie; deze bevat een conceptbrief aan de minister
van Financiën, indien wordt ingestemd met het voorstel de minister om een
reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer te vragen.
EU

Agendapunt:

Reactie van de minister van Financiën op de publieke consultatie door
de Europese Commissie over de herziening van de Solvency II
Directive

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 oktober 2020
Reactie op EU Consultatie Solvency II Review - 2020Z19595
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Overig

Geen agendapunten
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Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën
46.

Agendapunt:

Wetgevingsoverleggen, notaoverleggen en algemene overleggen

Voorstel:

Ter informatie
wo 28-10-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Financiële
markten/Financiële dienstverlening en consumentenbelangen [uitgesteld;
opnieuw in te plannen]
do 29-10-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
ma 02-11-2020 11.00 - 23.00 2e Wetgevingsoverleg Belastingplan 2021
wo 04-11-2020 18.30 - 21.30 Algemeen overleg Autobelastingen
wo 18-11-2020 13.30 - 17.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van
Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
do 19-11-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Exportkredietverzekering
do 19-11-2020 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Belastingontwijking
di 24-11-2020 17.00 - 20.00 Algemeen overleg Staatsdeelnemingen
wo 25-11-2020 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
[Datum gewijzigd}]
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 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Bestrijding witwassen en
terrorismefinanciering
do 14-01-2021 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

Noot: GEWIJZIGD

Zaak:

Voorstel:

47.

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg
(D66) - 26 oktober 2020
Voorstel van het lid Van Weyenberg (D66) tot uitstel van het overleg over zijn
initiatiefnota "Naar een stelsel zonder toeslagen" - 2020Z19627
Het op 18 november a.s. geplande notaoverleg uitstellen tot een nader te
bepalen datum in december en de staf verzoeken enkele weken daaraan
voorafgaand het voorbereidende rondetafelgesprek te organiseren, zo mogelijk
per videoverbinding.

Agendapunt:

Overige commissieactiviteiten

Voorstel:

Ter informatie
Geplande activiteiten:
do 05-11-2020 11.30 - 12.30 Besloten gesprek over mogelijkheden pilots
integratie brede welvaart (via videoverbinding)
do 05-11-2020 16.30 - 18.00 Periodiek overleg met de Algemene
Rekenkamer
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)

Noot:

Nog niet geplande activiteiten, waartoe de commisse eerder heeft
besloten:
Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde
[een nieuwe uitnodiging wordt 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

15

(Opnieuw) te plannen werkbezoeken
Werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht)
Werkbezoek aan Belastingdienst (inclusief Toeslagen)
Zaak:

Voorstel:

48.

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 26 oktober 2020
Stafnotitie - Alternatief voor het beoogde werkbezoek aan AFM en DNB 2020Z19656
Instemmen met het houden van besloten gesprekken met AFM en DNB op 23
november per videoverbinding.

Agendapunt:

Plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 23
oktober 2020)

Voorstel:

Ter informatie.
a) Wetgeving
10, 11 en 12 november (week 46)
- Belastingplan 2021
24, 25 en 26 november (week 48)
- 35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

Noot:

Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
- 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)
b) tweeminutendebatten:
3, 4 en 5 november (week 45)
-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 BuHAOS)
15. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank
(Omtzigt) (minister Financiën)
32. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister
Financiën, minister SZW)
49. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een
beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister,
staatssecretaris Financiën)
55. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het
terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
64. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries)
(minister Financiën)
67. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een
vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt)
(staatssecretaris Financiën)
72. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering
kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
82. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude
(Leijten) (minister, staatssecretaris Financiën)
89. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek
heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben
aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
93. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten
van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
94. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toevalAmerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
115. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten)
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(staatssecretaris Financiën)
118. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten)
(staatssecretarissen Financiën)
120. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur
en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM
(Nijboer) (minister Financiën)
121. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij
de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen
Financien)
134. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een
witwasschandaal (Alkaya) (minister Financiën)
136. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse
belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten)
(staatssecretaris Financiën)
137. Debat over het groeifonds (Nijboer) (minister Financiën)
d)

Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
27. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op
elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister MW)
29. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in
het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
50. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM
door de Nederlandse staat (Van Raan) (minister Financiën)
55. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van
belastingontwijking in Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
66. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen
van het coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)

49.

Agendapunt:

Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Noot:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
10-09-2020 - Verzoek om informatie over het overleg met de groep SBF'ers
(2020Z16067)
25-09-2020 - Verzoek om een brief met nadere duiding en analyse van de situatie
waarin de Belastingdienst verkeert (2020Z17270)
09-10-2020 - Verzoek om reactie op bevindingen rapporteurs bij ontwerpbegroting
Financiën en Nationale Schuld (IX) 2021 (2020Z18475)
09-10-2020 - Verzoek om spoedige beantwoording van het schriftelijk overleg het
rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens (2020Z18502)
09-10-2020 - Vragen over opzet beleidsdoorlichtingen begrotingsartikelen 4 en 6
(2020Z18471)
09-10-2020 - Verzoek om uiteenzetting over het in gang zetten van de procedure
tot openbaarmaking van staatsgeheime documenten (2020Z18473)
09-10-2020 - Verzoek om tussenrapportage over varianten van rekeningrijden voor
het AO Autobelastingen in te dienen (2020Z18501)
21-10-2020 - Verzoek om nadere informatie over het internationale
winstbelastingsysteem voor het AO Belastingontwijking toe te zenden
(2020Z19450)
22-10-2020 - Verzoek inzake position paper NLFI (2020Z19651)

Toegevoegde agendapunten
50.

Agendapunt: NIEUW Implementatiewet kapitaalvereisten 2020
Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 september 2020
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met implementatie
van Richtlijn 2019/878/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20
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Voorstel:

Noot:

Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

51.

Voorstel:
Noot:

Nota van wijziging - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 oktober 2020
35559 Nota van wijziging inzake Implementatiewet kapitaalvereisten 2020 2020Z19783
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 oktober 2020
Evaluatie Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) - 2020Z19722
Agenderen voor het opnieuw te plannen algemeen overleg Financiële
markten/Financiële dienstverlening en consumentenbelangen.
Mede naar aanleiding van de ontvangst van deze brief heeft de commissie
door middel van een e-mailprocedure op 27 oktober jl. besloten het op 28
oktober geplande algemeen overleg Financiële markten/Financiële
dienstverlening en consumentenbelangen uit te stellen.

Agendapunt: NIEUW Onderzoeksrapport niet-bancaire kredietverlening
Zaak:
Voorstel:
Volgcommissie(s):

53.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, W.B.
Hoekstra - 27 oktober 2020
35559 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Implementatiewet
kapitaalvereisten 2020 - 2020Z19782
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt: NIEUW Evaluatie Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Zaak:

52.

mei 2019 tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot
vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings,
beloning, toezichtsmaatregelen en -bevoegdheden en
kapitaalconserveringsmaatregelen (PbEU 2019, L 150) en ter uitvoering van
Verordening (EU) 2019/876 van het Europees Parlement en de Raad van 20
mei 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de
hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen
vermogen en in aanmerking komende passiva, tegenpartijkredietrisico,
marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan
instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en
openbaarmakingsvereisten, en van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU
2019, L 150) (Implementatiewet kapitaalvereisten 2020) - 35559
Ter bespreking is of de commissie het wetsvoorstel gereed acht voor
mondelinge behandeling en of zij het wetsvoorstel daartoe wil aanmelden voor
plenaire behandeling, dan wel wil agenderen voor een wetgevingsoverleg.
De termijn voor implementatie van (de meeste onderdelen van) Richtlijn
2019/878/EU op 29 december 2020.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 oktober 2020
Onderzoeksrapport niet-bancaire kredietverlening - 2020Z19725
Agenderen voor het opnieuw te plannen algemeen overleg Financiële
markten/Financiële dienstverlening en consumentenbelangen.
EZK

Agendapunt: NIEUW Overzicht van maatregelen ten behoeve van de financiële

weerbaarheid van Nederlandse huishoudens
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 oktober 2020
Overzicht van maatregelen ten behoeve van de financiële weerbaarheid van
Nederlandse huishoudens - 2020Z19689
Agenderen voor het opnieuw te plannen algemeen overleg Financiële
markten/Financiële dienstverlening en consumentenbelangen.
SZW
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54.

Agendapunt: NIEUW Voortgang digitale euro
Zaak:
Voorstel:

55.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 oktober 2020
Voortgang digitale euro - 2020Z19730
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 25 november
2020.

Agendapunt: NIEUW Opvolging van de motie Ronnes c.s. over hertoetsen van bestuurders

in de bankensector
Zaak:

Voorstel:

56.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 oktober 2020
Opvolging van de motie van het lid Ronnes c.s. over bij een schikking
hertoetsen van bestuurders in de bankensector (Kamerstuk 31477-34) 2020Z19823
Agenderen voor het algemeen overleg Bestrijding witwassen en
terrorismefinanciering op 10 december 2020.

Agendapunt: NIEUW Actualisering webdossier kredietcrisis
Zaak:

Voorstel:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 28 oktober 2020
Actualisering webdossier kredietcrisis - 2020Z19799
Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg over staatsdeelnemingen op
dinsdag 24 november 2020.

Rondvraag

Geen agendapunten
Besloten
57.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Sneller (D66) om een rondetafelgesprek te
houden over de rapporten van de studiegroep Begrotingsruimte en de
Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 20
oktober 2020
Voorstel van het lid Sneller (D66) voor rondetafelgesprek Studiegroep
Begrotingsruimte en Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen
- 2020Z19325
Ter bespreking.

Voorstel:

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2020A03898
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