Den Haag, 15 april 2022

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHaOS
EU
EZK
J&V
SZW

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
donderdag 21 april 2022
10.30 - 11.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering Financiën

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

7
16
6, 28, 29, 30, 31, 35, 36
12, 16, 17, 31, 37
12
37

Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

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.

Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, A.H.M. Weeber
- 15 april 2022
Overzicht aangemelde onderwerpen commissie-regeling van werkzaamheden 2022Z07515
Ter bespreking.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid,
M.Ö. Alkaya (SP) - 14 april 2022
Voorstel van het lid Alkaya (SP) om een kabinetsreactie te vragen op de
voorstellen van CNV over werknemersparticipatie, alsmede tot het houden van
een commissiedebat over werknemersparticipatie. - 2022Z07518
Ter bespreking.

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
2.

Agendapunt:

De besluitenlijst van 6 april 2022 vaststellen.

Brievenlijst
3.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
4.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda voor de inzet tijdens de IMF
voorjaarsvergadering op 20 en 21 april 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 8 april 2022
Geannoteerde agenda voor de inzet tijdens de IMF voorjaarsvergadering op
20 en 21 april - 26234-263
Reeds behandeld in het commissiedebat IMF d.d. 13 april 2022

Voorstel:

5.

Agendapunt:

Appreciatie gewijzigde motie van de leden Stoffer en Idsinga over
ondernemingen met toekomstperspectief de mogelijkheid bieden hun
terugbetaaltermijn te verlengen (t.v.v. 35927-121)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 12 april 2022
Appreciatie gewijzigde motie van de leden Stoffer en Idsinga over
ondernemingen met toekomstperspectief de mogelijkheid bieden hun
terugbetaaltermijn te verlengen (t.v.v. 35927-121) - 2022Z07219
Desgewenst betrokken bij de stemming op dinsdag 12 april 2022 over de
gewijzigde motie Stoffer/Idsinga (35927-124).

Voorstel:

6.

Agendapunt:

Verslag Eurogroep en Ecofinraad 4 en 5 april 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 14 april 2022
Verslag Eurogroep en Ecofinraad 4 en 5 april 2022 - 21501-07-1836
Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op
19 mei 2022.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

(Voortgang) wet- en regelgeving
7.

Agendapunt:

Tijdelijke noodwet betaalbare energie (initiatiefwet van de leden Kops
en Edgar Mulder)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A. Kops (PVV) - 23 februari 2022
Voorstel van wet van de leden Kops en Edgar Mulder tot wijziging van de Wet
op de omzetbelasting 1968 en de Belastingwet BES inzake het tijdelijk onder
het nultarief plaatsen van energie en tot wijziging van de begrotingsstaat van
het gemeentefonds voor het jaar 2022 inzake het extra compenseren van
huishoudens (Tijdelijke noodwet betaalbare energie) - 36041
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op vrijdag 13 mei om 16:00 uur.
Een wetgevingsrapport zal u uiterlijk 6 mei 2022 worden toegezonden.
BiZa

Agendapunt:

Implementatiewet omnibusrichtlijn en -verordening ESFS-review

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 13 april 2022
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische
delicten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2177 en ter uitvoering van
Verordening (EU) 2019/2175 tot wijziging van diverse richtlijnen en
verordeningen betreffende het Europees systeem voor financieel toezicht
(Implementatiewet omnibusrichtlijn en -verordening ESFS-review) - 36073
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 17 mei om 14:00 uur.
• De regering vermeldt in de memorie van toelichting het wetsvoorstel zo
spoedig mogelijk in werking te willen laten treden, aangezien de
implementatietermijn reeds is verstreken.

Voorstel:
Noot:

8.

Voorstel:
Noot:
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•

9.

Een wetgevingsrapport zal u uiterlijk op dinsdag 10 mei worden
toegezonden.

Agendapunt:

Eerste incidentele suppletoire begroting inzake financiële steun
Oekraïne via Wereldbank

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 15 april 2022
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de
begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2022
(Eerste incidentele suppletoire begroting inzake financiële steun Oekraïne via
Wereldbank) (Kamerstuk 36048) - 2022Z07645
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Noot:

Begroting - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 1 maart 2022
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
Aanmelden voor plenaire behandeling.
U zou kunnen overwegen aan de griffie plenair mee te geven dat deze
begroting als hamerstuk kan worden geagendeerd.

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

Agendapunt:

Convenant Contant geld

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 8 april 2022
Convenant Contant geld - 27863-100
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Betalingsverkeer.
Op de voorlopige agenda van dit commissiedebat staan vier brieven.

Voorstel:
Noot:

11.

Agendapunt:

Afschrift brief aan de Bond van Cannabis Detaillisten over het
probleem dat banken weigeren om de behoefte aan contact geld te
faciliteren

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 14 april 2022
Afschrift brief aan de Bond van Cannabis Detaillisten over het probleem dat
banken weigeren om de behoefte aan contact geld te faciliteren - 32545-167
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Betalingsverkeer.

Voorstel:

12.

Agendapunt:

Stand van zaken invoering van het register met gegevens van
uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten (UBO-register)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 14 april 2022
Stand van zaken invoering van het register met gegevens van uiteindelijk
belanghebbenden van juridische entiteiten (UBO-register) - 2022Z07514
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Bestrijding
witwassen en terrorismefinanciering.
• De voorlopige agenda voor dit commissiedebat staan vier brieven.
• Een volgend overzicht van de stand van zaken van het UBOregister ontvangt de Kamer over een half jaar.
• In deze brief is ook ingegaan op de uitvoering van verschillende moties
over het UBO-register.
J&V, EZK

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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13.

Agendapunt:

Reactie op het rapport van de Evaluatiecommissie Conservatrix

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 5 april 2022
Reactie op het rapport van de Evaluatiecommissie Conservatrix - 29507-158
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Financiële
markten - stabiliteit en instituties.

Voorstel:

14.

Agendapunt:

Wetgevingsbrieven DNB en AFM 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 14 april 2022
Wetgevingsbrieven DNB en AFM 2022 - 32545-166
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Financiële
markten - stabiliteit en instituties.
• Op de voorlopige agenda van dit commissiedebat staan vijf brieven.
• Ter bespreking: wenst u dit commissiedebat nog voor het zomerreces te
houden?

Voorstel:
Noot:

15.

Agendapunt:

Proces van de begrotingsbehandeling

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 13 april 2022
Proces van de begrotingsbehandeling - 2022Z07394
Ter informatie.
• Het voortouw bij deze brief ligt bij de commissie voor de Rijksuitgaven.
• In de brief worden, naast mogelijke wijzigingen aan het
begrotingsproces, tevens opties geschetst die erop zijn gericht meer tijd te
kunnen nemen voor de behandeling van het Belastingplan.
• In de commissie voor de Rijksuitgaven wordt voorgesteld de brief aan te
houden tot de volgende procedurevergadering en de staf te verzoeken een
notitie op te stellen.
FIN

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Fiscaliteit en Belastingdienst
16.

Agendapunt:

Stand van zaken uitwerking COP26-verklaring

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 7 april 2022
Stand van zaken uitwerking COP26-verklaring - 31793-205
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat
Exportkredietverzekeringen.
BuHaOS, EZK

Agendapunt:

Overzicht uitgaven en gederfde inkomsten fossiele brandstoffen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 13 april 2022
Overzicht uitgaven en gederfde inkomsten fossiele brandstoffen - 2022Z07374
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de Voorjaarsnota 2022.
EZK

Agendapunt:

Handhavingsbesluit Autoriteit Persoonsgegevens FSV

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 12 april 2022
Handhavingsbesluit Autoriteit Persoonsgegevens FSV - 31066-1001
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over het rapport over de
Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst.

Voorstel:

17.

Voorstel:

18.

Voorstel:
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19.

Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden over de brieven van de
staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst inzake
rapporten van PwC over de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 14 april 2022
Beantwoording vragen commissie over rapporten PwC over
Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) – Particulieren en externe
gegevensdeling (Kamerstuk 31066-957) en over de reactie op verzoeken
commissie over de rapporten van PwC over Fraudesignaleringsvoorziening
(FSV) – Particulieren en externe gegevensdeling (Kamerstukken 31066-960) 2022Z07524
Betrekken bij het plenaire debat over het rapport over de
Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst.

Voorstel:

20.

Agendapunt:

Planning van het voortgangsproces rond FSV

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 14 april 2022
Planning en het voortgangsproces rond FSV - 2022Z07526
Ter bespreking.
• De staatssecretaris van Financiën kondigt in deze brief aan dat hij
voornemens is in de eerste week na het meireces de
voortgangsrapportage Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB) aan de Kamer
te zenden. De toegezegde brief over vormgeving van de mogelijke
tegemoetkoming in de FSV wordt begin juni aan de Kamer gezonden.
• De staatssecretaris is voornemens om de beantwoording van de op
21 april te stellen feitelijke vragen over de laatste PwC-rapporten inzake
FSV op 9 mei aan de Kamer te zenden.
• De staatssecretaris doet het voorstel de in een eerdere brief aangeboden
technische briefing over de conclusies uit de PwC-rapporten en de
vormgeving van de tegemoetkoming FSV in de week van 16 mei te
verzorgen.
• Gelet op de planning van de hiervoor genoemde activiteiten doet de staf u
het voorstel om de technische briefing over FSV te houden op dinsdag
17 mei van 18:00-19:30 uur (deelname zal per e-mail worden
geïnventariseerd). Indien u daarmee instemt, zou aan de Griffie Plenair
kunnen worden verzocht het plenaire debat over het rapport over de
Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (nr. 8 op de
langetermijnagenda van 15 april) zo spoedig mogelijk na 17 mei te
agenderen.

Voorstel:
Noot:

21.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 12 april 2022, over een handleiding bij de
Belastingdienst met discriminerende instructies

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 14 april 2022
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 12 april 2022, over een handleiding bij de Belastingdienst
met discriminerende instructies - 2022Z07531
Betrekken bij het dertigledendebat over een handleiding bij de Belastingdienst
met discriminerende instructies.

Voorstel:

22.

Agendapunt:

Richtingennotitie rechtsherstel box 3

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 15 april 2022
Voorbereiding technische briefing box 3 - 2022Z07647
Reeds geagendeerd voor en behandeld in de technische briefing op 19 april
resp. het commissiedebat op 20 april 2022 over Opties voor rechtsherstel
box 3
Ter bespreking; acht u de behandeling van deze brief hiermee voltooid?

Voorstel:

Voorstel:
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23.

Agendapunt:

Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 15 april 2022
Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement - 2022Z07658
Ter bespreking.
• In deze nota worden de hoofdlijnen geschetst van de beoogde
vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement. De
staatssecretaris schrijft dat voor verschillende vormgevingsaspecten nog
nader uitzoekwerk nodig is of afwegingen gemaakt moeten worden. Hij
nodig de Kamer daarbij uit "om te reflecteren en richting te geven op de
vormgeving van het beoogde nieuwe box 3-stelsel.”
• U zou aan de door de staatssecretaris voorgestelde reflectie uitvoering
kunnen geven door een feitelijkevragenronde te houden (inbreng medio
mei) en na ontvangst van de beantwoording daarvan een
commissiedebat of een notaoverleg te houden.

Voorstel:
Noot:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Toeslagen en Douane
24.

Agendapunt:

Nazending beslisnota's over de opstart gepauzeerde invorderingen
toeslagen (Kamerstuk 31066-996)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 7 april 2022
Nazending beslisnota's over de opstart gepauzeerde invorderingen toeslagen
(Kamerstuk 31066-996) - 31066-1000
Agenderen voor commissiedebat Toeslagen op woensdag 22 juni 2022.

Voorstel:

25.

Agendapunt:

Uitnodiging voor een werkbezoek aan de Uitvoeringsorganisatie
Herstel Toeslagen (UHT)

Zaak:

Noot:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 13 april 2022
Uitnodiging voor een werkbezoek aan de Uitvoeringsorganisatie Herstel
Toeslagen (UHT) - 2022Z07320
Ter bespreking.
Gezien het feit dat de commissie na het meireces op 16 en 20 mei reeds
andere werkbezoeken aflegt, zal een werkbezoek aan de UHT-organisatie op
een niet-Kamerdag pas na het eerstvolgende commissiedebat over de
Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (donderdag 19 mei) kunnen
plaatsvinden.

Agendapunt:

Tiende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 14 april 2022
Tiende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag - 31066-1003
Deze voortgangsrapportage is reeds geagendeerd voor een technische briefing
over de Hersteloperatie kinderopvangtoeslag op woensdag 11 mei 2022 om
11:15 uur. Tevens is de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen
reeds vastgesteld op donderdag 12 mei 2022 om 10:00 uur (de
staatssecretaris zal worden verzocht de beantwoording uiterlijk op dinsdag
17 mei aan de Kamer te zenden). De rapportage is voorts geagendeerd voor
behandeling tijdens het commissiedebat over de Hersteloperatie
kinderopvangtoeslag op 19 mei 2022.
• Tot het organiseren van een technische briefing voorafgaand aan de met
het oog op het commissiedebat te stellen feitelijke vragen over de
voortgangsrapportage is in de vorige procedurevergadering besloten (op
voorstel van het lid Kat).
• In de aanbiedingsbrief gaat de staatssecretaris onder meer in op de
planning van het wetsvoorstel Wet hersteloperatie Toeslagen (het kabinet

Voorstel:

26.

Voorstel:

Noot:

6

streeft ernaar dit voor het zomerreces in te dienen) en reageert zij op de
vraag van de commissie over het vervolg van de niet in stemming
gebrachte Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen.

27.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over compensatie kindregeling voor
gedupeerden toeslagenaffaire

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 14 april 2022
Reactie op verzoek commissie over compensatie kindregeling voor
gedupeerden toeslagenaffaire - 2022Z07517
Voor kennisgeving aannemen; adressanten informeren.

Voorstel:

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

Geen agendapunten

Europa
28.

Agendapunt:

Uitstel toezending BNC-fiche verordening terbeschikkingstelling
nieuwe eigen middelen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 6 april 2022
Uitstel toezending BNC-fiche verordening terbeschikkingstelling nieuwe eigen
middelen - 22112-3378
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Agendapunt:

Tweede deelbesluit WOB-verzoek Europees herstelfonds

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 6 april 2022
Tweede deelbesluit WOB-verzoek Europees herstelfonds - 21501-07-1833
Desgewenst betrekken bij het naar verwachting kort na het meireces te
houden plenaire debat over het Nederlandse conceptplan voor het
coronaherstelfonds.
EU

Agendapunt:

Voorlopige beoordeling betaalverzoek RRF Portugal

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 6 april 2022
Voorlopige beoordeling betaalverzoek RRF Portugal - 21501-07-1834
Agenderen voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op 19 mei 2022.
EU

Agendapunt:

Overzicht uitbetaling RRF eerste kwartaal 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 11 april 2022
Overzicht uitbetaling RRF eerste kwartaal 2022 - 2022Z07097
Agenderen voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op 19 mei 2022.
EZK, EU

Voorstel:

29.

Voorstel:

30.

Voorstel:

31.

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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32.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Wijziging
verordening en richtlijn kapitaalvereisten

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 11 april 2022
Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Wijziging verordening en
richtlijn kapitaalvereisten (Kamerstuk 22112-3250) - 22112-3376
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

33.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Herziening
verordening en richtlijn markten voor financiële instrumenten

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 13 april 2022
Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Herziening verordening en
richtlijn markten voor financiële instrumenten (Kamerstuk 22112-3264) 22112-3377
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

34.

Agendapunt:

Brief van de voorzitter van de commissie EUZA bij het verslag van de
rapporteur EU-werkwijze en informatievoorziening

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Europese Zaken, L. Bromet (GroenLinks) - 14 april 2022
Brief van de voorzitter van de commissie EUZA bij het verslag van de
rapporteur EU-werkwijze en informatievoorziening - 2022Z07409
De commissiestaf verzoeken een voorstel te doen ter uitwerking van de
aanbevelingen van de rapporteur inzake de EU-werkwijze van de Kamer.

Voorstel:

35.

Agendapunt:

Extra Eurogroep over de bankenunie tijdens het meireces

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 15 april 2022
Extra Eurogroep over de bankenunie tijdens het meireces - 2022Z07719
Ter bespreking; wenst u een schriftelijk overleg te voeren over de op 3 mei
2022 te houden extra Eurogroep?
EU

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Financiën

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 15 april 2022
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Financiën - 2022Z07644
Behandelvoorstellen volgen zoals in de lijst opgenomen.
EU

Voorstel:

36.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Overig
37.

Agendapunt:

Publicatie Focus op handhaving Belastingdienst bij
schijnzelfstandigheid

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 5 april 2022
Publicatie Focus op handhaving Belastingdienst bij schijnzelfstandigheid 31066-998
De commissie SZW verzoeken de behandeling over te nemen.
De commissie SZW heeft de minister van SZW en de staatssecretaris van
Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst verzocht om een kabinetsreactie op
het rapport en wil daarover binnen de commissie SZW een debat voeren in het
kader van het beleid voor zzp-ers.

Voorstel:
Noot:

8

38.

Volgcommissie(s):

SZW, EZK

Agendapunt:

Uitnodiging Dag van de van de Publieke Dienstverlening d.d. 23 juni
2022

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, T. Kuzu (DENK) - 6 april 2022
Uitnodiging Dag van de van de Publieke Dienstverlening d.d. 23 juni 2022 2022Z06830
Ter bespreking de vraag welke uitvoeringsorganisaties (maximaal twee) de
commissie zou willen nodigen voor de Dag van de Publieke Dienstverlening en
of de commissie gespreksonderwerpen wenst aan te dragen.

Voorstel:

39.

40.

Agendapunt:

Voorstel onderzoeksvragen uitvoering motie-Leijten/Inge van Dijk
(35510, nr. 62)

Zaak:

Voorstel:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 15 april 2022
Voorstel onderzoeksvragen uitvoering motie-Leijten/Inge van Dijk (35510, nr.
62) - 2022Z07389
Ter bespreking; zie de beslispunten in de stafnotitie.

Agendapunt:

Aanbieding concept-Kennisagenda commissie Financiën 2022

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 15 april 2022
Aanbieding concept-Kennisagenda commissie Financiën 2022 - 2022Z07720
Ter bespreking; stemt u in met de kennisthema’s voor (de rest van) 2022,
zoals weergegeven in de stafnotitie, en wenst u hier nog opmerkingen of
aanvullingen bij te maken?
• Doorgaans wordt de kennisagenda vastgesteld aan het begin van het
kalenderjaar. Voor 2021 (verkiezingen Tweede Kamer in maart) en 2022
(brieven met beleidsprioriteiten van het nieuwe kabinet ontvangen in
februari) is besloten dit proces later in het jaar te laten plaatsvinden.
• Ter voorbereiding op de vaststelling van de kennisagenda voor de rest van
2022 heeft de staf een aantal oriënterende gesprekken met fracties
gevoerd; enkele fracties hebben schriftelijk hun suggesties aan de staf
gegeven.

Voorstel:

Noot:

Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën
41.

Agendapunt:

Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en
notaoverleggen
Voorstel: ter informatie.
wo 20-04-2022 16.30 19.30 Commissiedebat Opties voor rechtsherstel box 3
do 12-05-2022 10.00 13.00 Commissiedebat Doorstoomvennootschappen
do 12-05-2022 14.00 17.00 Commissiedebat Financiële markten consumenten en dienstverlening
do 19-05-2022 10.00 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
do 19-05-2022 13.30 17.30 Commissiedebat Hersteloperatie
kinderopvangtoeslag
wo 08-06-2022 10.00 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
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”
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wo 15-06-2022 15.00 17.00 Commissiedebat Fatca
wo 22-06-2022 13.00 16.00 Commissiedebat Toeslagen
wo 22-06-2022 17.00 20.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
do 07-07-2022 10.15 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad

42.

Agendapunt:

Nog te plannen commissiedebatten waartoe de commissie reeds heeft
besloten

No

Voorstel: 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 Financiële markten - stabiliteit en instituties
8. Commissiedebat PwC-onderzoek naar het memo-Palmen
9. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel
zonder toeslagen

43.

Agendapunt:

Overige commissieactiviteiten
Voorstel: ter informatie.
Procedurevergaderingen:
wo 11-05-2022 10.00 11.00 Procedurevergadering
wo 25-05-2022 15.00 16.00 Procedurevergadering
wo 08-06-2022 15.30 16.30 Procedurevergadering
do 23-06-2022 10.00 11.00 Procedurevergadering
wo 06-07-2022 15.30 16.30 Procedurevergadering
Overige activiteiten:
di 19-04-2022 17.00 18.30 Technische briefing over opties rechtsherstel
box 3
wo 11-05-2022 11.15 12.45 Technische briefing Tiende
Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag
ma 16-05-2022 10.00 13.15 Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële
Markten te Amsterdam
ma 16-05-2022 13.45 17.00 Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank te
Amsterdam
vr 20-05-2022 10.00 13.00 Werkbezoek Nederlandse Spoorwegen
di 24-05-2022 18.00 19.30 Technische briefing over de CPB Policy Brief over
Ongelijkheid en herverdeling
wo 01-06-2022 14.30 16.45 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over
de financiële stabiliteit in Nederland
wo 08-06-2022 16.45 17.45 Gesprek met de voormalig National Taxpayers
Advocate uit VS, mevrouw Olson

44.

Agendapunt:

Wetgevingsdebatten en tweeminuten debatten (gebaseerd op de
langetermijnagenda van 15 april)
Voorstel: ter informatie.
donderdag 21 april (week 16), Hamerstuk:
- 35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)
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10, 11 en 12 mei (week 19)
- Tweeminutendebat Ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en
douane (31 066, nr. 922)
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)

45.

Agendapunt:

Nog niet beantwoorde commissiebrieven
Voorstel: ter informatie.
07-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om de
aangekondigde voortgangsbrief FATCA uiterlijk een week voor het
commissiedebat toe te zenden (2022Z06918)
07-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om een
kabinetsreactie op de CPB Policybrief over ongelijkheid en herverdeling
(2022Z06917)

46.

Agendapunt:

Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van
15 april)
Voorstel: ter informatie.
Meerderheidsdebatten:
8. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de
Belastingdienst (Omtzigt) (minister en staatssecretaris Financiën)
21. Debat over het Nederlandse conceptplan voor het coronaherstelfonds
(Dassen) (minister Financiën, minister EZK)
23. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (minister Financiën)
Dertigledendebatten:
4. Dertigledendebat over de uitspraken en voorstellen van oud-minister van
Financiën Hoogervorst inzake de euro (Omtzigt) (minister Financiën)
10. Dertigledendebat over een handleiding bij de Belastingdienst met
discriminerende instructies (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)

Toegevoegde agendapunten

Geen agendapunten
Rondvraag

Geen agendapunten
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Besloten

Geen agendapunten

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2021A07535
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