Den Haag, 2 november 2021

HERZIENE AGENDA – i.v.m. toevoeging agendapunten/zaken

extra zaken bij agendapunten 1 en 44

toegevoegde agendapunten 50 t/m 56
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHaOS
BuZa
DEF
DiZa
EU

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

EZK
I&W
J&V
KR
LNV
OCW
RU
SZW
VWS

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

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 3 november 2021
10.00 - 11.00 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering Financiën

7, 11, 30, 31, 41, 42
21, 41
41, 56
41
25, 41
4, 5, 6, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 52, 53, 54,
57
4, 7, 16, 18, 35, 41
41
12, 29, 31, 41, 42
41
41
41
41
13, 31, 41
31, 41

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
- 1 november 2021
Overzicht van de aangemelde verzoeken voor de commissie-regeling van
werkzaamheden op 3 november 2021 - 2021Z19149
Ter bespreking.

Voorstel:
Zaak:
NIEUW

Voorstel:
Noot:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, H.
Nijboer (PvdA) - 1 november 2021
Voorstel van het lid Nijboer voor het organiseren van een rondetafelgesprek
Cumex - 2021Z19080
Ter bespreking.
Indien de commissie instemt met het voorstel tot het organiseren van dit
rondetafelgesprek, wordt in overweging gegeven een voorbereidingsgroep in
te stellen, aan welke wordt verzocht het voorstel verder uit te werken.

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
2.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 13 oktober 2021
vaststellen.

Brievenlijst
3.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
4.

Agendapunt:

Aanbieding jaarverslag 2020 van ERK

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 26 oktober 2021
Aanbieding jaarverslag 2020 van ERK - 2021Z18515
Betrokken bij de technische briefing door dhr. Brenninkmeijer op dinsdag
26 oktober jl.
Desgewenst betrokken bij het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op
dinsdag 2 november 2021.
EU, EZK

Agendapunt:

Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 oktober 2021

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 oktober 2021
Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 oktober 2021 - 21501-07-1787
Reeds behandeld in het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op dinsdag
2 november 2021.
EU

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 8 en 9 november 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 oktober 2021
Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 8 en 9 november 2021 2021Z18852
Reeds behandeld in het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op dinsdag
2 november 2021.
EU

Voorstel:
Voorstel:

5.

Voorstel:

6.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

(Voortgang) wet- en regelgeving
7.

Agendapunt:

Pakket Belastingplan 2022

Noot:

Op 15 oktober 2021 ontving de Kamer zeven nota's naar aanleiding van de
verslagen over de verschillende wetsvoorstellen uit het pakket Belastingplan
2022, alsmede nota's van wijziging met betrekking tot drie van deze zeven
wetsvoorstellen.
Op 23 oktober ontving de Kamer voorts de derde nota van wijziging op het
wetsvoorstel Belastingplan 2022, in verband met de verwerking van de op 15
oktober aangekondigde aanpassingen in de energiebelasting.

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 oktober 2021
Drie nota’s van wijziging inzake het pakket Belastingplan 2022 - 35927-15
Ter informatie.
BiZa, EZK

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
J.A. Vijlbrief - 15 oktober 2021
Nota naar aanleiding van het verslag - 35927-10
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 oktober
2021
Tweede nota van wijziging - 35927-12
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 23 oktober
2021
Derde nota van wijziging - 35927-13
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
EZK
Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 21 september 2021
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan
2022) - 35927
Ter informatie.
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
J.A. Vijlbrief - 15 oktober 2021
Nota naar aanleiding van het verslag - 35928-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 oktober
2021
Tweede nota van wijziging - 35928-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 21 september 2021
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale
maatregelen 2022) - 35928
Ter informatie.
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
J.A. Vijlbrief - 15 oktober 2021
Nota naar aanleiding van het verslag - 35929-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 21 september 2021
Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 tot wijziging van de fiscale
regeling voor aandelenoptierechten met het oog op het wegnemen van een
liquiditeitsprobleem in het geval van het verstrekken van
aandelenoptierechten als loon (Wet aanpassing fiscale regeling
aandelenoptierechten) - 35929
Ter informatie.
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
J.A. Vijlbrief - 15 oktober 2021
Nota naar aanleiding van het verslag - 35930-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 21 september 2021
Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet
1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een
tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen
tegemoetkoming schrijnende gevallen) - 35930
Ter informatie.
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Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

8.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
J.A. Vijlbrief - 15 oktober 2021
Nota naar aanleiding van verslag - 35931-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 21 september 2021
Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969, de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet
bronbelasting 2021, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Wet
implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking in verband met de
implementatie van Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot
wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft de maatregel om
mismatches door een omgekeerde hybride tegen te gaan (PbEU 2017, L
144/1) (Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn
antibelastingontwijking) - 35931
Ter informatie.
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 oktober 2021
Nota naar aanleiding van het verslag - 35932-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa
Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 oktober
2021
35932 Nota van wijziging inzake wijziging van de Wet maatregelen
woningmarkt 2014 II (verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse
wijziging bedragen heffingsverminderingen) - 2021Z18148
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren - 21 september 2021
Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (verlaging tarief
verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen
heffingsverminderingen) - 35932
Ter informatie.
BiZa
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
J.A. Vijlbrief - 15 oktober 2021
Nota naar aanleiding van het verslag - 35933-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Voorstel:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 21 september 2021
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het
tegengaan van enkele mismatches die ontstaan bij de toepassing van het
zakelijkheidsbeginsel in de vennootschapsbelasting (Wet tegengaan
mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel) - 35933
Ter informatie.

Agendapunt:

Intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
J.A. Vijlbrief - 15 oktober 2021
Nota naar aanleiding van het verslag - 35873-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Voorstel:
Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 24 juni 2021
Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de

4

Voorstel:
Noot:

9.

Agendapunt:

Verzoek, tijdens het wetgevingsoverleg op 25 oktober 2021 gedaan,
om nader advies van de Raad van State op onderdelen pakket
Belastingplan 2022

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 27 oktober 2021
Nader advies van Raad van State op onderdelen pakket Belastingplan 2022 2021Z18670
Betrokken bij het op 1 november 2021 gehouden tweede wetgevingsoverleg
over het Pakket Belastingplan 2022.

Voorstel:

10.

Agendapunt:

Toezending advies Afdeling advisering Raad van State bij concept Wet
hersteloperatie toeslagen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 25 oktober
2021
Toezending advies Afdeling advisering Raad van State bij wetsvoorstel Wet
hersteloperatie toeslagen - 2021Z18401
Desgewenst betrokken bij de wetgevingsoverleggen over het pakket
Belastingplan 2022, waarvan het wetsvoorstel Wet delegatiebepalingen
tegemoetkoming schrijnende gevallen een onderdeel is.
De regering heeft het voorstel van wet waarop het advies van de Afdeling
advisering van de Raad van State betrekking heeft, niet bij de Kamer
ingediend.

Voorstel:

Noot:

11.

Agendapunt:

Schriftelijke beantwoording van een deel van de vragen die zijn
gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 25 oktober 2021 over het
pakket Belastingplan 2022

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 28 oktober 2021
Schriftelijke beantwoording van een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens
het wetgevingsoverleg van 25 oktober 2021 over het pakket Belastingplan
2022 - 2021Z18915
Betrokken bij het op 1 november 2021 gehouden tweede wetgevingsoverleg
over het Pakket Belastingplan 2022.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

12.

volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de
Baangerelateerde Investeringskorting - 35873
Ter informatie.
In de vorige procedurevergadering besloot de commissie, vooruitlopend op de
indiening van de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel
inzake de intrekking van de BIK, dit wetsvoorstel tezamen met het pakket
Belastingplan te behandelen (vanaf het wetgevingsoverleg dat op 25 oktober
is gehouden).

Agendapunt:

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de
Faillissementswet in verband met de bevoegdheid om vast te stellen
of een bank of beleggingsonderneming faalt of waarschijnlijk zal falen
en in verband met de verificatie van interesten die lopen vanaf de
faillietverklaring van een bank of beleggingsonderneming

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 oktober 2021
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet in
verband met de bevoegdheid om vast te stellen of een bank of
beleggingsonderneming faalt of waarschijnlijk zal falen en in verband met de
verificatie van interesten die lopen vanaf de faillietverklaring van een bank of
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Volgcommissie(s):

beleggingsonderneming ter uitvoering van Richtlijn nr. 2014/59/EU alsmede
ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 806/2014 - 35945
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 18 november 2021
om 14:00 uur.
Een wetgevingsrapport wordt uiterlijk 11 november 2021 verspreid.
J&V

Agendapunt:

Wijzigingswet financiële markten 2022

Zaak:

Volgcommissie(s):

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 25 oktober 2021
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel
toezicht 2019 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten
(Wijzigingswet financiële markten 2022) - 35950
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 18 november 2021
om 14:00 uur.
Een wetgevingsrapport wordt uiterlijk 11 november 2021 verspreid.
SZW

Agendapunt:

Wetsvoorstel spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting

Zaak:

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, B.A.W. Snels (GroenLinks) - 26 oktober
2021
Tweede nota van wijziging - 35523-13
Betrekken bij de verdere plenaire behandeling van het wetsvoorstel.
Het wetsvoorstel is op 19 mei 2021 aangemeld voor plenaire behandeling

Voorstel:
Noot:

13.

Voorstel:
Noot:

14.

Voorstel:
Noot:
Zaak:

Voorstel:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, B.A.W. Snels (GroenLinks) - 10 juli
2020
Voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de
dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de
invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele
eindafrekening dividendbelasting) - 35523
Ter informatie.

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
15.

Agendapunt:

Overzicht van de wijze waarop vijf toezeggingen op het terrein van de
financiële markten zijn uitgevoerd

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 oktober 2021
Overzicht van de wijze waarop vijf toezeggingen op het terrein van de
financiële markten zijn uitgevoerd - 32545-148
Agenderen voor het commissiedebat Financiële markten op woensdag
8 december 2021.

Voorstel:

16.

Agendapunt:

Voortgang Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 oktober 2021
Voortgang Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment - 2021Z18874
Agenderen voor het commissiedebat Financiële markten op woensdag
8 december 2021.
EZK

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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17.

Agendapunt:

Negatieve spaarrente 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 oktober 2021
Negatieve spaarrente 2021 - 32013-251
Agenderen voor het commissiedebat Financiële markten op woensdag
8 december 2021.

Voorstel:

18.

Agendapunt:

Voortgangsbrief FinTech-actieplan

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 oktober 2021
Voortgangsbrief FinTech-actieplan - 32013-250
Agenderen voor het commissiedebat Financiële markten op woensdag
8 december 2021.
EZK

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Fiscaliteit en Belastingdienst
19.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de voortgang vormgeving
inspectie belastingen, toeslagen en douane

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 oktober 2021
Antwoorden op vragen commissie over de voortgang vormgeving inspectie
belastingen, toeslagen en douane - 31066-908
Besluiten tot het voeren van een schriftelijk overleg over de nog te ontvangen
ministeriële regeling inzake de oprichting per 1 januari 2022 van de Inspectie
Belastingen, Toeslagen en Douane (IBTD); in deze brief is aangekondigd dat
de minister ernaar streeft de ministeriële regeling "medio november" aan de
Kamer te zenden.
Indien de commissie een schriftelijk overleg zou wensen te voeren over de
aangekondigde ministeriële regeling, zou daarbij - gezien de beoogde
oprichtingsdatum van de IBTD - een korte inbrengtermijn moeten worden
vastgesteld.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat over de
Belastingdienst.
U vindt de voorlopige agenda voor het nog niet geplande debat hier.

Voorstel:

Noot:

Voorstel:
Noot:

20.

Agendapunt:

Uitkomsten van de vergadering van het Inclusive Framework op 8
oktober 2021 over de herziening van het internationale
belastingsysteem

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 oktober 2021
Uitkomsten van de vergadering van het Inclusive Framework op 8 oktober
2021 over de herziening van het internationale belastingsysteem - 25087-284
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Belastingen.
U vindt de voorlopige agenda voor het nog niet geplande commissiedebat hier.

Voorstel:
Noot:

21.

Agendapunt:

Kabinetsreactie naar aanleiding van het rapport “Strengthening of tax
systems in developing countries” van de directie Internationaal
Onderzoek en Beleidsevaluatie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 28 oktober 2021
Kabinetsreactie naar aanleiding van het rapport “Strengthening of tax systems
in developing countries” van de directie Internationaal Onderzoek en
Beleidsevaluatie - 2021Z18847
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Belastingen.
BuHaOS

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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22.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van de dhr. J.B. met
betrekking tot het belastingverdrag met Duitsland

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 19 oktober 2021
Reactie op verzoek commissie over de brief van de dhr. J.B. met betrekking
tot het belastingverdrag met Duitsland - 2021Z18261
Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

Voorstel:

23.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Van der Plas c.s. over het instellen van
een loket familiebedrijven bij de Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 25 oktober 2021
Reactie op de motie van het lid Van der Plas c.s. over het instellen van een
loket familiebedrijven bij de Belastingdienst - 35724-15
Desgewenst betrokken bij de op 26 oktober 2021 gehouden stemming over de
motie (de motie is aangenomen).

Voorstel:

24.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een gedwongen uitkering van
levensloopregeling

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 28 oktober 2021
Reactie op verzoek commissie over een gedwongen uitkering van
levensloopregeling - 2021Z18833
Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

Voorstel:

25.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens
over FSV

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 29 oktober 2021
Kabinetsreactie op het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over
Fraude Signalering Voorziening (FSV) - 31066-911
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Fraudeopsporing
door de Belastingdienst
• Ter bespreking is of u dit commissiedebat reeds wilt inplannen, mede gelet
op de aankondiging aan het slot van deze brief dat de Kamer op korte
termijn de voortgangsrapportage over het programma Herstellen,
verbeteren en borgen (HVB) zal ontvangen.
• Op de agenda van dat commissiedebat staat vooralsnog slechts één brief,
te weten een brief over de Stand van zaken Herstellen, Verbeteren,
Borgen (HVB) van 27 januari 2021.
DiZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Toeslagen en Douane
26.

Agendapunt:

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt inzake het PwC-onderzoek
naar het zogenoemde memo Palmen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 15 oktober
2021
Antwoord op vraag van het lid Omtzigt, gesteld tijdens het notaoverleg over
hersteloperatie kinderopvangtoeslag van 12 oktober 2021, inzake het PwC
onderzoek naar het memo Palmen - 35510-89
Desgewenst betrokken bij de op 29 oktober 2021 door de commissie gestelde
feitelijke vragen over het PwC onderzoek: Reconstructie en tijdlijn van het
'memo-Palmen'

Voorstel:
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27.

Agendapunt:

Beantwoording vraag 73 n.a.v. het feitenonderzoek PwC naar
memorandum vaktechnisch coördinator

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 26 oktober
2021
Beantwoording vraag 73 n.a.v. het feitenonderzoek PwC naar memorandum
vaktechnisch coördinator - 35510-88
Desgewenst betrokken bij de op 29 oktober 2021 door de commissie gestelde
feitelijke vragen over het PwC onderzoek: Reconstructie en tijdlijn van het
'memo-Palmen'.

Voorstel:

28.

29.

Agendapunt:

Reactie op brief van LAS Legal inzake aanmaningskosten en
invorderingsrente

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 15 oktober
2021
Reactie op brief van LAS Legal inzake aanmaningskosten en invorderingsrente
- 31066-905
Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

Agendapunt:

Alimentatieschulden in Beleidsbesluit private schulden

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 20 oktober
2021
Alimentatieschulden in Beleidsbesluit private schulden - 31066-906
Agenderen voor het eerstvolgende, nog te plannen commissiedebat
Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag.
J&V

Voorstel:
Volgcommissie(s):

30.

Agendapunt:

Reactie op het rapport 'Xenophobic Machines' van Amnesty
International

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 26 oktober
2021
Reactie op het rapport 'Xenophobic Machines' van Amnesty International 2021Z18489
De commissie Digitale Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.
• Op voorstel van de commissie Digitale Zaken heeft de Kamer op 5 oktober
2021 besloten een plenair debat te houden over de digitale uitgaven van
de overheid.
• De commissie Financiën besloot in juni jl. om zaken betreffende het
onderwerp 'algoritmische besluitvorming' in principe over te dragen aan de
commissie Digitale Zaken, zie 2021D25096.
BiZa

Agendapunt:

Nieuwe regelingen gedupeerden

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 29 oktober
2021
Nieuwe regelingen gedupeerden - 2021Z19013
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op vrijdag 12 november 2021 om 14.00 uur, en de staatssecretaris
verzoeken de beantwoording van de vragen uiterlijk tegelijk met de
eerstvolgende voortgangsrapportage over de Hersteloperatie
kinderopvangtoeslag aan de Kamer te zenden.
SZW, VWS, BiZa, J&V

Voorstel:
Noot:

31.

Voorstel:

Volgcommissie(s):
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Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
32.

Agendapunt:

Reacties van de minister-president op verzoek van de commissie
inzake brieven van burgers naar aanleiding van een artikel in de
Volkskrant over de Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 19 oktober 2021
Reactie op verzoek commissie inzake het artikel 'Vermorzeld door de raderen
van de fiscus' - 31066-902
Desgewenst betrekken bij het eerstvolgende, nog te plannen commissiedebat
over de Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 27 oktober 2021
Reactie op verzoek commissie over afschriften van antwoorden op brieven van
burgers naar aanleiding van artikel in de Volkskrant over de Belastingdienst 2021Z18622
Desgewenst betrekken bij het eerstvolgende, nog te plannen commissiedebat
over de Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag.

Europa
33.

Agendapunt:

Aanbieding advies ERK over het wetgevingsvoorstel voor een
verordening van de Raad tot wijziging van de
terbeschikkingstellingsverordening

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 5 oktober 2021
Aanbieding advies ERK over het wetgevingsvoorstel voor een verordening van
de Raad tot wijziging van de terbeschikkingstellingsverordening - 2021Z17729
Desgewenst betrekken bij het commissiedebat Eurogroep/Ecofin op donderdag
2 december 2021.

Voorstel:

34.

Agendapunt:

Update Europese Investeringsbank: jaarvergadering, bevindingen
Audit Comité, terug- en vooruitblik

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 14 oktober 2021
Update Europese Investeringsbank: jaarvergadering, bevindingen Audit
Comité, terug- en vooruitblik - 21501-07-1785
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

35.

Agendapunt:

Uitvoeringsbesluiten RRF voor Estland, Finland en Roemenië, tevens
Geannoteerde Agenda Ecofinraad 28 oktober

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 oktober 2021
Uitvoeringsbesluiten RRF voor Estland, Finland en Roemenië, tevens
Geannoteerde Agenda Ecofinraad 28 oktober - 21501-07-1788
Betrokken bij het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op dinsdag 2
november 2021.
EZK, EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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36.

Agendapunt:

Uitwerking motie-Inge van Dijk c.s. over voorlichting Raad van State
over hervorming Stabiliteits- en Groeipact

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 28 oktober 2021
Motie-Inge van Dijk c.s. over voorlichting Raad van State over hervorming
Stabiliteits- en Groeipact - 2021Z18793
Ter bespreking: wie wil zitting nemen in de voorbereidingsgroep die de
voorlichtingsvragen aan de Raad van State namens de commissie zal
uitwerken?
Nadat de Kamer de motie Inge van Dijk c.s. had aangenomen, heeft het
Presidium de commissie verzocht de nadere uitwerking ter hand te nemen.

Voorstel:

Noot:

37.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op terrein van de commissie Financiën

Zaak:

Volgcommissie(s):

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 29 oktober 2021
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein Financiën d.d. 28 oktober 2021
- 2021Z18983
Behandelvoorstellen volgen zoals in de lijst opgenomen.
EU

Agendapunt:

Fiche: Herziening Richtlijn Solvency II

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 29 oktober
2021
Fiche: Herziening Richtlijn Solvency II - 2021Z19027
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op dinsdag 23 november 2021 te 14.00 uur.
Op donderdag 18 november om 10.00 uur ontvangt de commissie een
technische briefing over de herziening van Solvency II.
EU

Agendapunt:

Fiche: Richtlijn herstel en afwikkeling verzekeraars

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 29 oktober
2021
Fiche: Richtlijn herstel en afwikkeling verzekeraars - 2021Z19025
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op dinsdag 23 november 2021 te 14.00 uur.
EU

Agendapunt:

Stand van zaken Digitale Euro

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 29 oktober 2021
Stand van zaken Digitale Euro - 2021Z19021
Desgewenst betrekken bij het commissiedebat Digitale euro op donderdag 11
november 2021.

Voorstel:

38.

Voorstel:
Noot:

39.

Voorstel:

40.

Voorstel:

41.

Agendapunt:

EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2022 Europese
Commissie

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 29 oktober 2021
Stafnotitie - EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2022 Europese
Commissie - 2021Z19043
Ter bespreking is of uw commissie ermee instemt de EU-prioriteiten van de
commissie per e-mail te inventariseren na ommekomst van de
kabinetsappreciatie.

Voorstel:
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Noot:

•
•

De kabinetsappreciatie van het werkprogramma van de Europese
Commissie 2022 is nog niet ontvangen. Deze wordt begin december 2021
verwacht.
Het lid Kamminga (VVD) is bereid om namens de commissie Europese
Zaken in een procedurevergadering het doel en proces van de EUprioritering toe te lichten. U wordt in overweging gegeven het lid
Kamminga daartoe voor een volgende procedurevergadering uit te
nodigen.

Volgcommissie(s):

EU

Zaak:

Brief commissie - griffier, H.P.C. Buisman - 28 oktober 2021
Brief aan vakcommissies - werkprogramma van de Europese commissie voor
2022. - 2021Z18798
Ter informatie.
BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, DiZa, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, RU,
SZW, VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Overig
42.

Agendapunt:

Advies van de Venetië Commissie van de Raad van Europa over de
rechtsbescherming van burgers in Nederland

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, J.Z.C.M. Tielen (VVD) - 18 oktober 2021
Reactie van de Venetië-Commissie van de Raad voor Europa over een
adviesaanvraag rechtsbescherming van burgers in Nederland - 35510-85
De commissie Binnenlandse Zaken verzoeken de behandeling van het op
verzoek van de Kamer uitgebrachte advies van de Venetië Commissie over te
nemen (en daarbij de commissies Financiën en Justitie en Veiligheid als
volgcommissies aan te merken).
• De commissie Financiën sprak in haar procedurevergadering van 14 april
2021 reeds uit, naar aanleiding van de eerste (procedurele) reactie van de
Venetië Commissie op het verzoek van de Kamer om advies uit te
brengen, dat na ontvangst van het definitieve advies zou kunnen worden
bezien of het voortouw bij de behandeling daarvan aan de commissie voor
Binnenlandse Zaken moest worden overgedragen. In de
procedurevergadering van 13 oktober 2021, vooruitlopend op de
ontvangst van het conceptadvies, bevestigde de commissie dat
uitgangspunt.
• Gezien de inhoud van het advies, dat zich niet specifiek op het
beleidsterrein van de commissie Financiën richt, lijkt overdracht van de
behandeling aan de commissie Binnenlandse Zaken in de rede te liggen.
• De regeling van werkzaamheden van dinsdag 26 oktober 2021 leidde, na
een verzoek van het lid Omtzigt, tot het toevoegen aan de Kameragenda
van een dertigledendebat over het rapport van de Venetië-Commissie, te
houden met de minister-president, de minister van BZK en de minister van
JV.
• Het advies van de Venetië Commissie van 15 oktober 2021, is reeds aan
de orde geweest tijdens de behandeling van de begroting van
Binnenlandse Zaken op 27 en 28 oktober 2021.
J&V, BiZa

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):
43.

Agendapunt:

Voorstel brief aan minister met aandachtspunten ontwerpbegroting IX
2022

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 29 oktober 2021
Voorstel brief aan minister met aandachtspunten ontwerpbegroting IX 2022 2021Z18982
Instemmen met het voorstel de bewindspersonen een brief te sturen met een
aantal vragen naar aanleiding van de bevindingen van de rapporteurs, zoals
verwoord in bijlage 1.

Voorstel:
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Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën
44.

Agendapunt:
Noot:

Zaak:
Voorstel:
Zaak:
NIEUW

Voorstel:

45.

Agendapunt:
Noot:

46.

Agendapunt:
Noot:

Geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en
notaoverleggen
Voorstel: Ter bespreking.
1. di 02-11-2021 18.30 - 21.30 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
2. do 11-11-2021 14.30 - 16.30 Commissiedebat Digitale euro
3. wo 17-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
4. do 25-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Autobelastingen
5. do 02-12-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
6. wo 08-12-2021 14.30 - 17.30 Commissiedebat Financiële markten
Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 29 oktober 2021
[Stafnotitie] - Planning van twee specifieke commissiedebatten - 2021Z19046
Ter bespreking (zie de bespreekpunten in de stafnotitie).
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F.L. Idsinga (VVD) - 2
november 2021
Voorstel van het lid Idsinga (VVD) tot uitstel van het commissiedebat
Autobelastingen van 25 november 2021 - 2021Z19238
Ter bespreking.

Nog niet geplande commissiedebatten tot het houden waartoe de
commissie reeds heeft besloten
Voorstel: Ter bespreking
Noot: in de vorige procedurevergadering is ten aanzien van het onder 9
genoemde commissiedebat besloten om na het plenaire debat over het Fit for
55-klimaatpakket van de Europese Commissie (inmiddels gehouden op 27
oktober 2021) te bezien of dit nog moet worden gehouden.
1. Commissiedebat Accountancy
2. Commissiedebat Belastingdienst
3. Commissiedebat Belastingen
4. Commissiedebat Betalingsverkeer
5. Commissiedebat Brexit
6. Commissiedebat Douane
7. Commissiedebat Europese btw
8. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
9. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55pakket van de Europese Commissie
10. Commissiedebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst
11. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel
zonder toeslagen
12. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya: Van ‘neutrale’ arbiter naar
consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de
structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Overige commissieactiviteiten
Voorstel: Ter bespreking.
Noot: jaarlijks in juni houdt de commissie Financiën een openbaar gesprek
met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland.
Teneinde daarvoor tijdig een reservering in de agenda te maken, wordt
voorgesteld dit gesprek in 2022 te organiseren op woensdag 1 juni 2022 van
14.30 tot 16.45 uur.
1. di 02-11-2021 13.15 - 13.35 Aanbieding rapporten door Milieudefensie en
Eerlijke Geldwijzer m.b.t. klimaat-inzet financiële sector d.d. 19 oktober
2021
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2. ma 15-11-2021 16.00 - 18.00 Rondetafelgesprek Staatsdeelnemingen en
maatschappelijk verantwoord ondernemen
3. wo 17-11-2021 18.30 - 20.00 Gesprek Rapport 'Recht vinden bij de
rechtbank' van Raad voor de rechtspraak
4. do 18-11-2021 10.00 - 11.00 Technische briefing over herziening Solvency
II
5. di 30-11-2021 13.15 - 13.25 Aanbieding petitie 'Vergoed ook de leningen
voor toeslagen-gedupeerden'
6. wo 08-12-2021 18.30 - 20.00 Gesprek met de Nationale ombudsman, dhr.
Van Zutphen, over klachtbehandeling door de Uitvoeringsorganisatie
Herstel Toeslagen (UHT)

47.

Agendapunt:
Noot:

Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de
langetermijnagenda van 29 oktober 2021)
Voorstel: Ter informatie.
9, 10 en 11 november 2021 (week 45)
- Belastingplan 2022 (incl. stemmingen)
7, 8 en 9 december (week 49)
- stemmingen over alle begrotingen (7 december)
- Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD
09/09)
- 35 862, nr. 1 (Burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’)
Nog niet geagendeerd
- VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)
- 35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)
- 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)
- 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)
- 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)
- 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen
op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen
door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)
(re- en dupliek)

48.

Agendapunt:
Noot:

Nog niet geagendeerde plenaire debatten (gebaseerd op de
langetermijnagenda van 29 oktober 2021)
Voorstel: Ter informatie.
Meerderheidsdebatten:
25. Debat over het bericht dat het PwC-onderzoek naar een verdwenen memo
in de toeslagenaffaire is afgezwakt (Azarkan) (minister en staatssecretaris
Financiën)
26. Debat over de Pandora papers (Omtzigt) (minister en staatssecretaris
Financiën)
Dertigledendebatten:
17. Dertigledendebat over het bericht dat investeringsbedrijf Blackstone in
Nederland geen belastingen betaalt (Azarkan) (staatssecretaris Financiën)
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49.

Agendapunt:
Noot:

Nog niet beantwoorde commissiebrieven
Voorstel: ter informatie.
23-06-2021 - Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën m.b.t. de
openbare raadpleging door de Europese Commissie inzake bestrijding van het
gebruik van brievenbusmaatschappijen en constructies voor
belastingdoeleinden (2021Z11554)
07-07-2021 - Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën inzake stand van
zaken actiepunten aangifte erfbelasting (2021Z13477)
05-10-2021 - Vragen aan de staatssecretaris van Financiën over het plan van
aanpak voor de beleidsdoorlichting van artikel 5 (ekv) (2021Z17156)

Toegevoegde agendapunten
50.

Agendapunt:

Enkele vraagpunten voor de plenaire behandeling van het Pakket
Belastingplan 2022

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 2 november 2021
Enkele vraagpunten voor de plenaire behandeling van het Pakket
Belastingplan 2022 - 2021Z19236
Ter bespreking.

Voorstel:

51.

Agendapunt:

Appreciatie motie Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van
misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan
(Kamerstuk 35925-VII-17)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen –
1 november 2021
Appreciatie motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers
van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan
(Kamerstuk 35925-VII-17) - 31066-910
Betrokken bij de op 2 november 2021 gehouden stemming over de motie
(35925-VII-17).

Voorstel:

52.

Agendapunt:

Verslag Ecofinraad 28 oktober 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 november 2021
Verslag van de Ecofinraad van 28 oktober 2021 - 21501-07-1789
Betrokken bij het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op dinsdag
2 november 2021.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

53.

Agendapunt:

Vervolgproces met betrekking tot het Nederlandse Recovery and
Resilience Plan (RRP)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 november 2021
Afspraken vervolgproces met betrekking tot het Nederlandse Recovery and
Resilience Plan (RRP) - 21501-07-1790
Agenderen voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofin op donderdag
2 december 2021.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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54.

Agendapunt:

Onderhandelingen Europese jaarbegroting 2022 en zesde aanvullende
Europese begroting voor 2021

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 november 2021
Onderhandelingen Europese jaarbegroting 2022 en zesde aanvullende
Europese begroting voor 2021 - 2021Z19222
Voor kennisgeving aannemen.
• De minister zegt toe de Kamer per brief te zullen informeren over de
uitkomsten van de op 12 november 2021 te houden Begrotingsraad,
waarmee de zogeheten conciliatieperiode van onderhandelingen tussen de
Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement over de Europese
begroting voor 2022 wordt afgerond.
• Wat betreft de aanpassing van de Europese begroting voor 2021 vermeldt
de minister in zijn brief dat de budgettaire verwerking van het effect dat
deze aanpassing heeft op de Nederlandse afdrachten zal worden verwerkt
bij de Najaarsnota.
EU

Agendapunt:

Verslag Financieel Stabiliteitscomité 8 oktober 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 november 2021
Verslag Financieel Stabiliteitscomité 8 oktober 2021 - 2021Z19190
Agenderen voor het commissiedebat Financiële markten op woensdag 8
december 2021.

Voorstel:
Noot:

55.

Voorstel:

56.

Agendapunt:

Protocol tot wijziging van het verdrag van 12 april 2012 tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het
vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan
van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen zoals
gewijzigd door het Protocol van 11 januari 2016; 's-Gravenhage, 24
maart 2021

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 2 november
2021
Protocol tot wijziging van het verdrag van 12 april 2012 tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van
dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met
betrekking tot belastingen naar het inkomen zoals gewijzigd door het Protocol
van 11 januari 2016; 's-Gravenhage, 24 maart 2021 - 2021Z19211
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 25 november 2021 te 14.00 uur.
Dit protocol is ter stilzwijgende goedkeuring overlegd. De wens dat het
protocol 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
2 december 2021. Het voeren van schriftelijk overleg doorbreekt de
stilzwijgende goedkeuring niet.
BuZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Rondvraag

Geen agendapunten
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Besloten
57.

Agendapunt:

Voorstel van de voorbereidingsgroep voor een rondetafelgesprek over
het Stabiliteits- en Groeipact.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 29 oktober 2021
Voorstel van de leden Van Dijk (CDA) en Ephraim (Groep Van Haga) voor een
rondetafelgesprek over toekomst van het Stabiliteits- en Groeipact 2021Z19047
Ter bespreking; stemt de commissie in met de opzet en planning van het
rondetafelgesprek en de daarvoor uit te nodigen instanties/personen, zoals
door de voorbereidingsgroep voorgesteld?
EU

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2021A04711
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