Den Haag, 6 mei 2022

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

BuHaOS
BuZa
EU
EZK
J&V

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 11 mei 2022
10.00 - 11.00 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering Financiën

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

16
4, 6
5, 6, 14, 21, 23
6, 8
10

Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:
Noot:

Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van
werkzaamheden
Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de
werkdag voor de dag van de procedurevergadering worden aangemeld.

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
2.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 21 april 2022
vaststellen.

Brievenlijst
3.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
4.

Agendapunt:

Fiche: Wijziging verordening centrale effectenbewaarinstellingen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 22 april
2022
Fiche: Wijziging verordening centrale effectenbewaarinstellingen 2022Z08296
Reeds geagendeerd voor een schriftelijk overleg, waarvoor de inbrengtermijn
is bepaald op vrijdag 20 mei 2022.
BuZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

5.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Eurogroep 3 mei 2022

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 25 april 2022
Geannoteerde agenda Eurogroep 3 mei 2022 - 21501-07-1839
Reeds behandeld in het schriftelijk overleg Eurogroep d.d. 3 mei 2022,
waarvoor de inbreng is geleverd op donderdag 28 april 2022.
EU

Agendapunt:

Uitvoeringsbesluiten RRF voor Bulgarije en Zweden

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 26 april 2022
Uitvoeringsbesluiten RRF voor Bulgarije en Zweden - 2022Z08442
Desgewenst betrokken bij het schriftelijk overleg over de Extra Eurogroep over
de bankenunie d.d. 3 mei 2022.
Uit de brief waarmee de minister de uitvoeringsbesluiten heeft aangeboden,
blijkt dat op 3 mei ook een extra Ecofinraad zou worden gehouden.
EZK, EU, BuZa

Voorstel:

6.

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

(Voortgang) wet- en regelgeving
7.

Agendapunt:

Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 19 april
2022
Nota van wijziging - 35929-10
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
In de aanbiedingsbrief verzoekt de staatssecretaris de commissie om het
wetsvoorstel, waarin met deze Nota van wijziging alleen een aanpassing van
de inwerkingtredingsdatum is opgenomen (die door het aanhouden van het
wetsvoorstel noodzakelijk is geworden), opnieuw aan te melden voor plenaire
behandeling.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

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 bespreking.
• Op voorstel van het lid Alkaya (SP) heeft de commissie in de vorige
procedurevergadering uitgesproken het gewijzigde wetsvoorstel Wet
aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten te betrekken in een nog
te plannen commissiedebat over werknemersparticipatie.
• Gezien deze uitspraak zou u kunnen overwegen het wetsvoorstel te
agenderen voor behandeling in een wetgevingsoverleg en daarbij de nog
te ontvangen kabinetsreactie op de voorstellen van CNV over
werknemersparticipatie te betrekken.
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8.

Agendapunt:

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake LNG invoercapaciteit
in de Eemshaven

Zaak:

Begroting - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 26 april 2022
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor
het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake LNG
invoercapaciteit in de Eemshaven) - 36087
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen ten behoeve van het
verslag vaststellen op woensdag 25 mei 2022 te 14.00 uur.

Voorstel:

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 26 april 2022
Garantie drijvende LNG-terminal Gasunie - 29023-303
Betrekken bij de inbreng feitelijke vragen ten behoeve van het verslag bij de
tweede incidentele suppletoire begroting inzake LNG invoercapaciteit in de
Eemshaven.
EZK

Agendapunt:

Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 28 april 2022
Wijziging van enkele belastingwetten (Wet aanvullende fiscale
koopkrachtmaatregelen 2022) - 36088
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op maandag 16 mei 2022 om
14.00 uur.
In de hieronder opgenomen brief van dinsdag 19 april jl. kondigde de
staatssecretaris aan dat hij voornemens was het onderhavige wetsvoorstel
rond het begin van het meireces in te dienen. Hij vermeldde daarbij dat een
spoedige behandeling door de Kamer op prijs zou worden gesteld. Met het oog
daarop wordt voor dit wetsvoorstel, dat op donderdag 28 april is ontvangen,
een korte inbrengtermijn voorgesteld.

Voorstel:

9.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 19 april 2022
Stand van zaken indiening wetsvoorstel aanvullende fiscale
koopkrachtmaatregelen 2022 - 35925-IX-28
Voor kennisgeving aannemen.

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
10.

Agendapunt:

Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) maart
2022

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 19 april 2022
Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) maart 2022 2022Z07870
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Bestrijding
witwassen en terrorismefinanciering.
Op de voorlopige agenda van dit commissiedebat staan vier brieven.
J&V

Agendapunt:

Vooruitblik beheer staatsdeelnemingen 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 19 april 2022
Vooruitblik beheer staatsdeelnemingen 2022 - 28165-369
Agenderen voor het commissiedebat Staatsdeelnemingen op woensdag 22 juni
2022.

Voorstel:
Noot:

11.

Voorstel:
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12.

13.

Agendapunt:

Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Van der Lee over
regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening
kunnen openen zonder repercussies voor banken

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 19 april 2022
Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Van der Lee over regelen dat
Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen
zonder repercussies voor banken - 31477-75
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Faillissement Amsterdam Trade Bank

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 23 april 2022
Faillissement Amsterdam Trade Bank - 36045-68
Agenderen voor het commissiedebat Financiële markten - stabiliteit en
instituties op 30 juni 2022.

Voorstel:

14.

Agendapunt:

Stabiliteitsprogramma 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 26 april 2022
Stabiliteitsprogramma 2022 - 21501-07-1840
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de nog te ontvangen
Voorjaarsnota 2022.
Ter bespreking: de Afdeling Advisering biedt de commissie Financiën een
besloten gesprek aan over de advisering. Wenst de commissie gebruik te
maken van dit aanbod?
• De Raad van State stelt dit jaar niet twee, maar drie
begrotingsrapportages op. Er volgt een extra rapportage in juni, gelet op
het meerjarige karakter van de uiterlijk op 1 juni 2022 te ontvangen
Voorjaarsnota.
• Voor de jaren na 2022 zal de Afdeling haar rapportagecyclus opnieuw
bezien, afhankelijk van de uiteindelijke inrichting van de begrotingscyclus
(met name in het voorjaar). De commissie voor de Rijksuitgaven heeft de
kabinetsbrief met voorstellen over aanpassingen aan de begrotingscyclus
aangehouden tot de procedurevergadering van 25 mei, waarvoor een
notitie zal worden opgesteld.
• Indien de commissie besluit nu geen gesprek in te plannen met de Raad
van State, zou kunnen worden overwogen alvast een gesprek in te
plannen kort na ontvangst van de junirapportage.
EU

Voorstel:
Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Fiscaliteit en Belastingdienst
15.

Agendapunt:

Rechtsherstel en overbruggingswetgeving box 3

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 28 april 2022
Rechtsherstel en overbruggingswetgeving box 3 - 32140-106
Agenderen voor de voortzetting van het commissiedebat Opties voor
rechtsherstel box 3 op donderdag 12 mei 2022 (tweede termijn).

Voorstel:
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16.

Agendapunt:

Onafhankelijke review naar veiligheidssituatie LNG project
Mozambique

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 6 mei 2022
Onafhankelijke review naar veiligheidssituatie LNG project Mozambique 26485-396
Voor kennisgeving aannemen.
De uitkomsten van deze onafhankelijke review worden verwacht in het derde
kwartaal van 2022.
BuHaOS

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Toeslagen en Douane
17.

Agendapunt:

Analyse van het risicoclassificatiemodel Toeslagen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 21 april 2022
Analyse van het risicoclassificatiemodel Toeslagen - 31066-1008
Agenderen voor het commissiedebat Toeslagen op 22 juni 2022.

Voorstel:

18.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de wijziging van de TIRovereenkomst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 6 mei 2022
Antwoorden op vragen commissie over de wijziging van de
Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder
dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst); Genève, 15 oktober 2020 36039-(R2163)-3
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

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

Geen agendapunten
Europa
19.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Richtlijn tegengaan
misbruik doorstroomvennootschappen op fiscaal vlak en aanpassing
van administratieve samenwerkingsrichtlijn (Kamerstuk 22112-3349)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 6 mei 2022
Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Richtlijn tegengaan misbruik
doorstroomvennootschappen op fiscaal vlak en aanpassing van
administratieve samenwerkingsrichtlijn (Kamerstuk 22112-3349) - 221123397
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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20.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over Fiches inzake voorstellen
kapitaalmarktunie (o.a. Kamerstuk 22112-3265)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 20 april 2022
Antwoorden op vragen commissie over Fiches inzake voorstellen
kapitaalmarktunie (o.a. Kamerstuk 22112-3265) - 22112-3390
Agenderen voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op 19 mei 2022.

Voorstel:

21.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda
Eurogroep 3 mei 2022 (Kamerstuk 21501-07-1839) en benoeming van
een nieuwe directeur van het ESM

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 2 mei 2022
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Eurogroep 3
mei 2022 (Kamerestuk 21501-07-1839) en benoeming van een nieuwe
directeur van het ESM - 2022Z08608
Agenderen voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op 19 mei 2022.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

22.

Agendapunt:
Noot:

23.

Het nog te ontvangen verslag van de extra vergaderingen van de
Eurogroep en Ecofinraad op 3 mei 2022
Voorstel: agenderen voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op 19 mei
2022.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Financiën

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 6 mei 2022
Lijst met EU-voorstellen d.d. 06-05-2022 - 2022Z08826
Behandelvoorstellen volgen zoals in de lijst opgenomen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Overig
24.

Agendapunt:

Rapport Versterking Functies Tweede Kamer

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.G. van der Staaij (SGP) 16 december 2021
Brief van de werkgroep versterking functies Tweede Kamer bij haar rapport
"Versterking functies Tweede Kamer. Meer dan de som der delen" - 35992-1
Ter bespreking.
• Het lid Kamminga, lid van de werkgroep-Van der Staaij, zal dit agendapunt
toelichten. Daarbij komen de volgende vragen aan de orde: 1. Met welke
aanbevelingen is de commissie al van start gegaan? 2. Wat zijn daarmee
de ervaringen tot nu toe? 3. Zijn er al best practices dan wel
verbeteringen/suggesties te noemen?
• Mede naar aanleiding van het rapport-Van der Staaij heeft de commissie
Financiën in februari 2022 een commissiedebat gehouden over de
beleidsprioriteiten van de bewindspersonen. De commissie heeft
daarnaast, tezamen met de commissie voor de Rijksuitgaven, de minister
en de staatssecretarissen van Financiën verzocht om een (geactualiseerde)
planningsbrief, teneinde die te kunnen betrekken bij een na het meireces
te houden strategische procedurevergadering.

Voorstel:
Noot:
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25.

Agendapunt:

Werkbezoek vaste commissie Financiën aan Brussel (september 2022)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 29 april 2022
Werkbezoek vaste commissie Financiën aan Brussel (september 2022) 2022Z08549
Ter bespreking.
• Uw commissie sprak eerder het voornemen uit een werkbezoek te willen
brengen aan Brussel. Nu niet langer reisbeperkingen gelden, stelt de staf
voor de voorbereidingen ter hand te nemen en daarvoor een
voorbereidingsgroep in te stellen.
• Mogelijke reisdata zouden, volgens de staf, maandag 5 of maandag 12
september 2022 kunnen zijn.

Voorstel:
Noot:

26.

Agendapunt:

Brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer naar aanleiding van de
behandeling van een verzoekschrift over de afhandeling door de
Belastingdienst van een verzoek om kwijtschelding.

Zaak:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, V.A. Bergkamp (D66) - 22
april 2022
Brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer aan de voorzitter commissie
Financiën inzake het verzoek erop toe te zien dat belastingwet- en regelgeving
goed worden toegepast, - 2022Z08307
Uitspreken dat de commissie de in de brief vermelde aanbeveling van de
Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven onderschrijft, te
weten dat de commissie Financiën erop toeziet dat belastingwetgeving goed
wordt toegepast, dat de Belastingdienst adequaat met belastingplichtigen
communiceert en dat bij de uitvoering door de Belastingdienst de menselijke
maat niet uit het oog mag worden verloren.

Voorstel:

27.

Agendapunt:

Werkbezoek vaste commissie Financiën aan de Uitvoeringsorganisatie
Herstel Toeslagen (UHT)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 6 mei 2022
Conceptprogramma werkbezoek UHT - 2022Z08788
Ter bespreking.

Voorstel:
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Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën
28.

Agendapunt:
Voorstel:

Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en
notaoverleggen
Ter informatie.
1. do 12-05-2022 10.00-11.30 Commissiedebat Voortzetting
commissiedebat Opties voor rechtsherstel box 3 (tweede termijn)
2. do 12-05-2022 14.00-17.00 Commissiedebat Financiële markten consumenten en dienstverlening
3. do 19-05-2022 10.00-13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
4. do 19-05-2022 13.30-17.30 Commissiedebat Hersteloperatie
kinderopvangtoeslag
5. wo 08-06-2022 10.00-13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
6. ma 13-06-2022 14.00-17.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya
(SP) Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter
verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening”
7. wo 15-06-2022 15.00-17.00 Commissiedebat Fatca
8. wo 22-06-2022 13.00-16.00 Commissiedebat Toeslagen
9. wo 22-06-2022 17.00-20.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
10. wo 29-06-2022 10.00-14.00 Commissiedebat Contouren box 3-heffing op
basis van werkelijk rendement
11. do 30-06-2022 10.00-13.00 Commissiedebat Financiële markten stabiliteit en instituties
12. di 05-07-2022 16.30-19.30 Commissiedebat
Doorstroomvennootschappen [verplaatst; was gepland op 12 mei 2022]
13. do 07-07-2022 10.15-13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
14. wo 07-09-2022 10.00-13.00 Commissiedebat Belastingdienst
15. do 08-09-2022 10.00-13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
[nieuw]

29.

Agendapunt:
Voorstel:

Nog te plannen commissiedebatten waartoe de commissie reeds heeft
besloten
Ter informatie.
1. Commissiedebat Autobelastingen [in de procedurevergadering van 23 maart
is besloten dit te houden na het zomerreces]
2. Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
3. Commissiedebat Betalingsverkeer
4. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
5. Commissiedebat Europese btw
6. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket
van de Europese Commissie
7. Commissiedebat PwC-onderzoek naar het memo-Palmen
8. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel
zonder toeslagen
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30.

Agendapunt:
Voorstel:

Overige commissieactiviteiten
Ter informatie.
Procedurevergaderingen:
1. wo 25-05-2022 15.00-16.00 Procedurevergadering
2. wo 08-06-2022 15.30-16.30 Procedurevergadering
3. do 23-06-2022 10.00-11.00 Procedurevergadering
4. wo 06-07-2022 15.30-16.30 Procedurevergadering
NB: de datum van de te houden strategische procedurevergadering wordt nog
bepaald.
Overige activiteiten:
1. wo 11-05-2022 11.15-12.45 Technische briefing Tiende
Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag
2. ma 16-05-2022 10.00-13.15 Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële
Markten te Amsterdam
3. ma 16-05-2022 13.45-17.00 Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank te
Amsterdam
4. di 17-05-2022 18.00-19.30 Technische briefing PwC-rapporten over de
Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) van de Belastingdienst
5. vr 20-05-2022 10.00-13.00 Werkbezoek Nederlandse Spoorwegen
6. di 24-05-2022 18.00-19.30 Technische briefing over de CPB Policy Brief
over Ongelijkheid en herverdeling
7. wo 01-06-2022 14.30-16.45 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM
over de financiële stabiliteit in Nederland
8. wo 08-06-2022 16.45-17.45 Gesprek met de voormalig National
Taxpayers Advocate uit VS, mevrouw Olson

31.

Agendapunt:
Voorstel:

Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de
langetermijnagenda)
Ter informatie.
Dinsdag 10 mei 2022
- 16.40 - 17.00 uur: Tweeminutendebat Ministeriële regeling inspectie
belastingen, toeslagen en douane (Kamerstuk 31 066, nr. 922)
- 17.00 - 22.00 uur: Plenair debat over het Nederlandse conceptplan voor het
coronaherstelfonds
Donderdag 12 mei 2022
- Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van
Financiën (IXB) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting
inzake financiële steun Oekraïne via Wereldbank) (36048)
7, 8 en 9 juni 2022 (week 23)
- 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)
Nog niet geagendeerd:
- 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee 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)
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32.

Agendapunt:
Voorstel:

Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda)
Ter informatie.
Meerderheidsdebatten:
6. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de
Belastingdienst (Omtzigt) (minister en staatssecretaris Financiën)
21. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (minister Financiën)
Dertigledendebatten/interpellaties:
2. Dertigledendebat over de uitspraken en voorstellen van oud-minister van
Financiën Hoogervorst inzake de euro (Omtzigt) (minister Financiën)
6. Interpellatie-Wilders over de hoge inflatie en de compensatie daarvan
(Wilders) (Minister-president)
8. Dertigledendebat over exportkredietverzekeringen (Van Raan)
(staatssecretaris Financiën, minister BHO)
9. Dertigledendebat over een handleiding bij de Belastingdienst met
discriminerende instructies (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)

33.

Agendapunt:
Voorstel:

Nog niet beantwoorde commissiebrieven
Ter informatie.
1. 07-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om de
aangekondigde voortgangsbrief FATCA uiterlijk een week voor het
commissiedebat toe te zenden (2022Z06918)
2. 07-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om een
kabinetsreactie op de CPB Policybrief over ongelijkheid en herverdeling
(2022Z06917)
3. 21-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om een
kabinetsreactie op de voorstellen van CNV over werknemersparticipatie
(2022Z08227)
4. 21-04-2022 - Aan de minister en de staatssecretarissen van Financiën Verzoek om een planningsbrief (2022Z08230)
5. 21-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om de in de
week van 9 mei openbaar te maken stukken [handleidingen FSV] zo
mogelijk eerder aan de Kamer te zenden (2022Z08228)
6. 22-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om reactie
op het artikel in Trouw van 12 april 2022 ("Fiscus wist van discriminerende
criteria, maar zweeg") (2022Z8272)
7. 25-04-2022 - Aan de minister van Financiën - Verzoek om toezending van
werkinstructies met betrekking tot vorderingen van de POK (2022Z08383)
8. 25-04-2022 - Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Verzoek om toezending van werkinstructies met betrekking tot
vorderingen van de POK (2022Z08384)

Toegevoegde agendapunten

Geen agendapunten
Rondvraag

Geen agendapunten
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Besloten

Geen agendapunten

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2021A07537
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