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Besluitenlijst van de procedurevergadering van
woensdag 9 maart 2022

Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van
werkzaamheden
Geen verzoeken aangemeld.
Besluitenlijst vorige vergadering(en)

2.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 23 februari 2022
wordt vastgesteld.
Brievenlijst

3.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
4.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 25 en 26
februari 2022 en aanvullende informatievoorziening betaalverzoeken
RRF

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 21 februari 2022
Geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 25 en 26 februari

Besluit:
Volgcommissie(s):

5.

Agendapunt:

Aanvullend informatie geannoteerde agenda Eurogroep en informele
Ecofinraad 25 en 26 februari 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 22 februari 2022
Aanvullend informatie geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad
25 en 26 februari 2022 - 21501-07-1812
Reeds behandeld in het schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad, waarvoor de
inbreng is geleverd op 24 februari 2022.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

6.

2022 en aanvullende informatievoorziening betaalverzoeken RRF - 21501-071811
Reeds behandeld in het schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad, waarvoor de
inbreng is geleverd op 24 februari 2022
EU

Agendapunt:

Informatieafspraken rond de behandelvoorbehouden inzake
eigenmiddelenbesluit en richtlijn minimumniveau aan belastingheffing

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 22 februari 2022
Informatieafspraken rond de behandelvoorbehouden inzake
eigenmiddelenbesluit en richtlijn minimumniveau aan belastingheffing –
36019-2
Reeds behandeld in het schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad, waarvoor de
inbreng is geleverd op 24 februari 2022.
Aan de hand van de beantwoording van de in dit schriftelijk overleg gestelde
vragen, alsmede aan de hand van de beantwoording van de vragen uit de
schriftelijke overleggen over de beide EU-voorstellen, dient de Kamer te
beoordelen of de behandelvoorbehouden kunnen worden opgeheven.
Zie ook de agendapunten 46 en 47.

Besluit:
Noot:

(Voortgang) wet- en regelgeving
7.

Agendapunt:

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

Zaak:

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
Ter informatie.
• In de geleidende brief bij hun wetsvoorstel hebben de indieners de
Voorzitter verzocht het wetsvoorstel voor een spoedadvies aan de Afdeling
advisering van de Raad van State te sturen.
• Ingevolge artikel 9.22 van het Reglement van Orde hoort de Kamer de
Afdeling advisering van de Raad van State voordat zij een
initiatiefwetsvoorstel in behandeling neemt.
• Na ontvangst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van
State en de reactie daarop van de initiatiefnemer wordt de inhoudelijke
behandeling van het wetsvoorstel ter hand genomen.
BiZa

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

2

8.

Agendapunt:

Eerste incidentele suppletoire begroting inzake financiële steun
Oekraïne via Wereldbank

Zaak:

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
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen ten behoeve van het
verslag vaststellen op dinsdag 22 maart 2022 te 14.00 uur.

Besluit:

Zaak:
Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 1 maart 2022
Financiële steun aan Oekraïne via Wereldbank - 36048-3
Desgewenst betrekken bij de inbreng feitelijke vragen ten behoeve van het
verslag bij de eerste incidentele suppletoire begroting inzake financiële steun
Oekraïne via Wereldbank (36048)

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
9.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake plan van aanpak strategische
evaluatie van het beleid op begrotingsartikel 4

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 2 maart 2022
Reactie op verzoek commissie inzake plan van aanpak strategische evaluatie
van het beleid op begrotingsartikel 4 - 2022Z03976
Desgewenst betrekken bij het commissiedebat IMF op woensdag 13 april 2022.
Met deze brief worden de vragen van de commissie die bij brief van 19 januari
2022 aan de minister zijn gesteld, beantwoord.

Besluit:
Noot:

10.

Agendapunt:

Ontwikkelingen Abellio

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 28 februari 2022
Ontwikkelingen Abellio - 28165-368
Agenderen voor het (vooruitkijkende) commissiedebat Staatsdeelnemingen,
dat voorafgaand aan het zomerreces zal worden ingepland.

Besluit:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Fiscaliteit en Belastingdienst
11.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Actiegroep Stop
Plunderen Duitse Pensioenen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 15 februari
2022
Reactie op verzoek commissie over de brief van de Actiegroep Stop Plunderen
Duitse Pensioenen - 35955-4
Nogmaals aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Aangehouden in de vorige procedurevergadering (op voorstel van de leden
Omtzigt, Inge van Dijk en Idsinga).

Besluit:
Noot:

12.

Agendapunt:

Toelichting over risicoselectie op basis van uiterlijk voorkomen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 24 februari
2022
Toelichting over risicoselectie op basis van uiterlijk voorkomen - 31066-977
Betrekken bij het plenaire debat over het rapport over de
Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst.
• Het plenaire debat zal enkele weken na ontvangst van de twee laatste PwC-

Besluit:
Noot:
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•
•

13.

Agendapunt:

Gevolgen arrest box 3 lopende processen Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 1 maart 2022
Gevolgen arrest box 3 lopende processen Belastingdienst - 2022Z03900
Agenderen voor het commissiedebat Belastingen op donderdag 17 maart 2022.
Agenderen voor een op woensdag 20 april 2022 te houden commissiedebat
over de nog te ontvangen richtingennotitie over opties voor rechtsherstel box 3.

Besluit:
Besluit:

14.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het debat over de uitspraak van de Hoge
Raad, over Box 3

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 1 maart 2022
Toezegging gedaan tijdens het debat over de uitspraak van de Hoge Raad, over
Box 3 - 2022Z03899
Agenderen voor het commissiedebat Belastingen op donderdag 17 maart 2022.
In onderdeel 4 van deze brief reageert de staatssecretaris op het verzoek van
de commissie van 9 februari 2022 om een procesbrief.
Agenderen voor een op woensdag 20 april 2022 te houden commissiedebat
over de nog te ontvangen richtingennotitie over opties voor rechtsherstel box 3.

Besluit:
Noot:
Besluit:

15.

Agendapunt:

Publicatie uitspraak op massaal bezwaar box 3

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 4 februari 2022
Publicatie uitspraak op massaal bezwaar box 3 - 35927-107
Agenderen voor het commissiedebat Belastingen op donderdag 17 maart 2022.
Deze brief is opnieuw geagendeerd, nadat in de procedurevergadering van
9 februari was besloten de brief aan te houden totdat de door de commissie
verzochte procesbrief zou zijn ontvangen.
Agenderen voor een op woensdag 20 april 2022 te houden commissiedebat
over de nog te ontvangen richtingennotitie over opties voor rechtsherstel box 3.

Besluit:
Noot:

Besluit:

16.

rapporten worden geagendeerd, zo is bij de Regeling van werkzaamheden
op 1 februari besproken.
Tegelijk met deze brief van 24 februari zond de staatssecretaris ook de
beantwoording van schriftelijke vragen van het lid Azarkan (DENK) aan de
Kamer.
Op 21 februari heeft de commissie feitelijke vragen ter beantwoording aan
de staatssecretaris voorgelegd over zijn brieven inzake FSV van 25 januari
en 1 februari.

Agendapunt:

Toelichting op de (on)mogelijkheden tot afschaffing dan wel verlaging
van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (jubelton) per 2023

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 1 maart 2022
Toelichting op de (on)mogelijkheden tot afschaffing dan wel verlaging van de
schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (jubelton) per 2023 - 2022Z03949
Agenderen voor het commissiedebat Belastingen op donderdag 17 maart 2022.
• De staatssecretaris reageert met deze brief op schriftelijke vragen van het
lid Maatoug (2022Z01327) en toezeggingen tijdens het plenaire debat over
de uitspraak van de Hoge Raad inzake box 3 en de tijdens dit debat
aangehouden motie Alkaya c.s. over het zo veel mogelijk verlagen van de
jubelton (35927, nr. 96).
• Aan het slot van de brief concludeert de staatssecretaris dat "een verlaging
van de vrijstelling EW per 1 januari 2023 naar een ander bedrag" mogelijk
is en zegt hij toe dat hij de Kamer direct na het krokusreces nader zal
informeren. Zie de hieronder opgenomen brief van 8 maart 2022.

Besluit:
Noot:

4

Zaak:
Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 8 maart 2022
Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning 2023 - 2022Z04273
Agenderen voor het commissiedebat Belastingen op donderdag 17 maart 2022.
Na ontvangst van de brief heeft de Kamer gestemd over de hierboven
genoemde motie Alkaya c.s. Deze motie is aangenomen.
BiZa

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

Agendapunt:

Update Risicomodellen Toeslagen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 24 februari 2022
Update Risicomodellen Toeslagen - 31066-976
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Toeslagen.
De staatssecretaris vermeldt in deze brief dat haar (bijgestelde) verwachting is
dat de analyse van de uitkomsten van het Risicoclassificatiemodel
Toeslagen voor het meireces met uw Kamer gedeeld kan worden.

Besluit:
Noot:

18.

Agendapunt:

Stukken die waren geagendeerd voor het op 16 februari 2022 vervallen
plenaire debat over nieuwe informatie over het risicoclassificatiemodel
bij de Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen –
26 november 2021
Openbaarmaking Risicoclassificatiemodel Toeslagen - 31066-923
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Toeslagen.
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over het rapport over de
Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst.
Zie de noten bij agendapunt 12.
BiZa

Besluit:
Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Besluit:

19.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen –
8 december 2021
Reactie op het voorstel van het lid Alkaya om de staatssecretaris van Financiën
te verzoeken nadere helderheid te verschaffen over het ontvangen
Risicoclassificatiemodel Toeslagen - 31066-938
Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Toeslagen.
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over het rapport over de
Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst.

Agendapunt:

Stukken die waren geagendeerd voor het op 18 januari 2022 vervallen
plenaire debat over het bericht dat het PwC-onderzoek naar een
verdwenen memo in de toeslagenaffaire is afgezwakt

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen –
26 november 2021
Beantwoording vragen commissie over o.a. het onderzoek PwC: Reconstructie
en tijdlijn van het 'memo-Palmen' (Kamerstuk 35510-84) - 35510-92
Agenderen voor het commissiedebat over het PwC-onderzoek naar het memoPalmen.
Over de planning van dit commissiedebat wordt op een later moment besloten.
In de procedurevergadering van 26 januari is uitgesproken dat daarbij het nog
op te stellen voorstel van de voorbereidingsgroep inzake uitvoering van de
motie Leijten/Inge van Dijk (35510-62) kan worden betrokken. Daarbij zou ook
de suggestie van het lid Omtzigt kunnen worden betrokken om voor dit
commissiedebat een of meer rapporteurs aan te stellen.

Besluit:
Noot:
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Zaak:

Besluit:

20.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen –
7 december 2021
Nazending documenten bij vraag 68 bij de beantwoording vragen commissie
over o.a. het onderzoek PwC: Reconstructie en tijdlijn van het 'memo-Palmen' 35510-93
Agenderen voor het commissiedebat over het PwC-onderzoek naar het memoPalmen.

Agendapunt:

Afschrift reactie op de brief van de Gemeente Noordenveld over
“de gang van zaken Belastingdienst Toeslagen"

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 25 februari 2022
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief
van de Gemeente Noordenveld over “de gang van zaken Belastingdienst
Toeslagen" - 31066-978
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
Geen agendapunten
Europa
21.

Agendapunt:

Fiche: Richtlijn tegengaan misbruik doorstroomvennootschappen op
fiscaal vlak en aanpassing van administratieve samenwerkingsrichtlijn

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 21 februari
2022
Fiche: Richtlijn tegengaan misbruik doorstroomvennootschappen op fiscaal vlak
en aanpassing van administratieve samenwerkingsrichtlijn - 2022Z03261
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 17 maart 2022 om 16.00 uur.
Op 12 mei 2022 is het commissiedebat Doorstroomvennootschappen gepland.
EU

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):

22.

Agendapunt:

Verslag van het schriftelijk overleg over het Fiche: Herziening richtlijn
consumentenkrediet

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 23 februari 2022
Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Herziening richtlijn
consumentenkrediet - 22112-3291
Agenderen voor het commissiedebat Financiële markten - consumenten en
dienstverlening op 12 mei 2022.

Besluit:

23.

Agendapunt:

Nederlandse inbreng ten aanzien van de openbare
raadplegingsprocedure van de Europese Commissie inzake de Richtlijn
Hypothecair Krediet (RHK)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 24 februari 2022
Nederlandse inbreng ten aanzien van de openbare raadplegingsprocedure van
de Europese Commissie inzake de Richtlijn Hypothecair Krediet (RHK) - 221123306
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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24.

Agendapunt:

Aanbieding speciaal verslag 'Beleggingsfondsen: maatregelen van de
EU hebben nog geen echte interne markt gecreëerd waar beleggers
baat bij hebben' van ERK

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 22 februari 2022
Aanbieding speciaal verslag 'Beleggingsfondsen: maatregelen van de EU
hebben nog geen echte interne markt gecreëerd waar beleggers baat bij
hebben' van ERK - 2022Z03575
Desgewenst betrekken bij het te zijner tijd te houden commissiedebat
Financiële markten - stabiliteit en instituties.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

25.

Agendapunt:

EU-consultatie versterking verslaggevingsketen bij beursgenoteerde
ondernemingen

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 1 maart 2022
EU-consultatie versterking verslaggevingsketen bij beursgenoteerde
ondernemingen - 22112-3302
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

26.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda
Eurogroep en Ecofinraad 25 en 26 februari 2022, voor zover betrekking
hebbend op de situatie in Oekraïne

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 1 maart 2022
Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep
en Ecofinraad 25 en 26 februari 2022 (Kamerstuk 21501-07-1811) –
21501-07-1814
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Verslag van de informele Ecofinraad van 25 februari met betrekking tot
de situatie in Oekraïne

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 1 maart 2022
Verslag van de informele Ecofinraad van 25 februari met betrekking tot de
situatie in Oekraïne - 2022Z03952
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

28.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda van de extra informele Ecofinraad van 2 maart
middels videoconferentie in verband met de situatie in Oekraïne

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 1 maart 2022
Geannoteerde agenda van de extra informele Ecofinraad van 2 maart middels
videoconferentie in verband met de situatie in Oekraïne - 21501-07-1813
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Agendapunt:

Nederlandse inzet inzake het Stabiliteits- en Groeipact (SGP)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 4 maart 2022
Nederlandse inzet inzake het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) - 21501-07-1815
Agenderen voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op donderdag
10 maart 2022.
Desgewenst betrekken bij het besloten gesprek met de Raad van State op
maandag 14 maart 2022 over de voorlichting van de Raad over de mogelijke
herziening van het Stabiliteits- en Groeipact.
EU

Besluit:

29.

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):
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30.

Agendapunt:

Aanbieding rapport 'European Fiscal Monitor' van RvS

Zaak:

Brief derden - Raad van State (RvS) te Den Haag - 2 maart 2022
Aanbieding rapport 'European Fiscal Monitor' van RvS - 2022Z04073
Desgewenst betrekken bij het te zijner tijd te plannen gesprek met de Raad van
State over de naar verwachting in april te ontvangen voorjaarsrapportage van
de Raad in het kader van het onafhankelijk begrotingstoezicht (OBTrapportage).

Besluit:

31.

Agendapunt:

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

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 4 maart 2022
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Financiën
procedurevergadering 9 maart 2022 - 2022Z04091
Behandelvoorstellen gevolgd zoals opgenomen in de lijst (in dit geval vijf maal
voor kennisgeving aangenomen.)
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig
32.

Agendapunt:

Geselecteerde thema's V-100 en verzoek om deelname

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven,
J.C. Sneller (D66) - 24 februari 2022
Aan de vaste Kamercommissies - Geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100
in 2022 - 2022Z03670
Het lid Alkaya (SP) meldt zich aan om namens de commissie een toelichting te
verzorgen op het onderwerp vergroening financiële markten en met
deelnemende jonge wetenschappers in gesprek te gaan. Belangstelling onder
overige leden wordt per e-mail geïnventariseerd.
• Het door de commissie Financiën aangedragen thema 'vergroening
financiële markten' is geselecteerd als een van de acht beleidsthema's voor
de V-100 op maandag 23 mei 2022.
• Gedurende deze dag gaan groepjes jonge wetenschappers aan de hand van
de departementale jaarverslagen aan de slag om goede vraagsuggesties
rondom deze thema's te bedenken die commissies kunnen helpen bij de
behandeling van de jaarverslagen.
• De organiserende commissie voor de Rijksuitgaven vraagt twee leden van
de commissies wier thema's zijn geselecteerd om op maandag 23 mei van
13.30 uur tot 14.30 uur met de groep die het betreffende thema behandelt
van gedachten te wisselen over het gekozen thema.
BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, DiZa, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW,
VWS

Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):

33.

Agendapunt:

Onderzoek Algemene Rekenkamer naar beleid Belastingdienst bij
schijnzelfstandigheid
Besluit: Een besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer
inplannen op dinsdag 5 april van 17.30 uur tot 18.30 uur en daartoe de
commissie SZW uitnodigen als volgcommissie.
Noot: De Algemene Rekenkamer is voornemens om op dinsdag 5 april
2022 onderzoek te publiceren naar de wijze waarop de Belastingdienst
schijnzelfstandigheid controleert. De Rekenkamer wil vaststellen hoe de
Belastingdienst omgaat met schijnzelfstandigheid en welke knelpunten in de
praktijk worden ervaren door de Belastingdienst, bedrijven (opdrachtgevers)
en zzp’ers (opdrachtnemers).
Het betreft een zogenoemd focusonderzoek. Hierbij is in relatief korte tijd
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onderzoek door de Algemene Rekenkamer uitgevoerd, waarbij met name de
feiten op een rij gezet worden. Het onderzoeksrapport zal geen aanbevelingen
bevatten.
De Rekenkamer biedt de Tweede Kamer een besloten briefing aan op die dag,
voordat zij het onderzoeksrapport publiek maakt. Indien u besluit het aanbod
t.a.v. een technische briefing te aanvaarden, zal deelname worden
geïnventariseerd. De briefing zal doorgang vinden indien ten minste vijf leden,
inclusief voorzitter, zich aanmelden.
34.

35.

Agendapunt:

Mogelijk werkbezoek staatsdeelneming

Zaak:
Besluit:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 4 maart 2022
Mogelijk werkbezoek staatsdeelneming - 2022Z04095
De commissie besluit een werkbezoek te brengen aan de Nederlandse
Spoorwegen (NS). Een uitgewerkt programma en datumvoorstel wordt in een
volgende procedurevergadering aan u voorgelegd.

Agendapunt:

Mandaat en voorstel invulling rapporteurschap digitale euro

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 4 maart 2022
Mandaat en voorstel invulling rapporteurschap digitale euro - 2022Z04106
De commissie stemt in met het in de stafnotitie beschreven mandaat en het
voorstel voor de invulling van het rapporteurschap digitale euro, alsmede met
de begroting van de daarmee gemoeide kosten, die ten laste komen van het
kennisbudget van de commissie Financiën.
Het rapporteurschap digitale euro wordt in deze Kamerperiode (sinds 12 mei
2021) vervuld door de leden Alkaya (SP) en Heinen (VVD) en bouwt voort op
het rapporteurschap dat in de vorige Kamerperiode werd vervuld door de
(toenmalige) leden Alkaya en Aukje de Vries (VVD).

Besluit:

Noot:

Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën
36.

Agendapunt:

Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en
notaoverleggen
Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. De commissie heeft daarbij
ingestemd met het houden van een commissiedebat over de Hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen op 19 mei 2022, n.a.v. de medio april te ontvangen
10e Voortgangsrapportage, waarvoor reeds een reservering was gemaakt. De
commissie heeft tevens besloten (zie agendapunten 13 t/m 15) een
commissiedebat te houden over Opties voor rechtsherstel box 3.
do 10-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
do 17-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Belastingen
do 24-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Belastingdienst
wo 30-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Accountancy
do 31-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
wo 13-04-2022 14.00 - 16.00 Commissiedebat IMF
wo 20-04-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Opties voor rechtsherstel
box 3 [NIEUW]
do 12-05-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Doorstroomvennootschappen
do 12-05-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Financiële markten consumenten en dienstverlening
ma 16-05-2022 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”
do 19-05-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
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do 19-05-2022 14.00 - 18.00 Commissiedebat Hersteloperatie
kinderopvangtoeslag [NIEUW]
do 09-06-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
37.

Agendapunt:

Nog te plannen commissiedebatten waartoe de commissie reeds heeft
besloten
Besluit: ter informatie.
1. Commissiedebat Autobelastingen [eerder heeft de commissie besloten dit
debat te houden op een nader te bepalen datum in het voorjaar van 2022]
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 [eerder heeft
de commissie besloten dit debat te houden kort na het aantreden van het
nieuwe kabinet; het commissiedebat Financiële markten - consumenten en
dienstverlening is inmiddels wel gepland. ]
8. Commissiedebat PwC-onderzoek naar het memo-Palmen [zie de noot bij
agendapunt 19]
9. Commissiedebat Toeslagen
10. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel
zonder toeslagen

38.

Agendapunt:

Overige commissieactiviteiten
Besluit: ter informatie
Procedurevergaderingen:
wo 23-03-2022 10.00 - 11.00
wo 06-04-2022 10.00 - 11.00
wo 20-04-2022 10.00 - 11.00
wo 11-05-2022 10.00 - 11.00
wo 25-05-2022 10.00 - 11.00
wo 08-06-2022 10.00 - 11.00
wo 22-06-2022 10.00 - 11.00
wo 06-07-2022 10.00 - 11.00

Procedurevergadering
Procedurevergadering
Procedurevergadering
Procedurevergadering
Procedurevergadering
Procedurevergadering
Procedurevergadering
Procedurevergadering

Overige activiteiten:
di 08-03-2022 17.30 - 19.00 Technische briefing Onderhandelingen
belastingverdragen
ma 14-03-2022 15.00 - 16.30 Besloten gesprek met de Raad van State over
de nog te ontvangen voorlichting over de mogelijke herziening van het
Stabiliteits- en Groeipact
do 17-03-2022 16.45 - 19.45 Rondetafelgesprek De rol van
medewerkersparticipatie in het startupklimaat
ma 04-04-2022 14.00 - 16.30 Werkbezoek Modellendag CPB
wo 06-04-2022 14.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Inflatie
wo 01-06-2022 14.30 - 16.45 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over
de financiële stabiliteit in Nederland
NB: de datum van het nog te plannen kennismakingsgesprek met de nieuwe
Inspecteur-generaal Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane wordt zo snel
mogelijk vastgesteld.
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39.

Agendapunt:

Wetgevingsdebatten en tweeminuten debatten (gebaseerd op de
langetermijnagenda van 2 maart)
Besluit: ter informatie
15, 16 en 17 maart 2022 (week 11)
- Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD
09/09)
22, 23 en 24 maart (week 12)
- Tweeminutendebat Ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en
douane (31 066, nr. 922)
5, 6 en 7 april (week 14)
- 35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)
Nog niet geagendeerd:
- 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap) - ingestemd op
13 oktober 2021 met het verzoek om uitstel van de behandeling van de
(vorige) staatssecretaris van Financiën; thans in afwachting van een nota van
wijziging.
- 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)

40.

Agendapunt:

Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van
2 maart)
Besluit: ter informatie.
Meerderheidsdebatten:
12. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de
Belastingdienst (Omtzigt) (minister en staatssecretaris Financiën)
Dertigledendebatten:
1. Dertigledendebat over de hoge brandstofprijzen (Van Baarle)
(staatssecretaris Financiën)
5. Dertigledendebat over de uitspraken en voorstellen van oud-minister van
Financiën Hoogervorst inzake de euro (Omtzigt) (minister Financiën)

41.

Agendapunt:

Nog niet beantwoorde commissiebrieven
Besluit: ter informatie.
24-02-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om reactie
over de wijze van uitvoering van aanbevelingen uit het rapport van de
adviescommissie praktische rechtsbescherming (2022Z03503).
24-02-2022 - Aan de minister van Financiën - Verzoek om instemming met
openbaarmaking van de stukken in het kader van het vertrouwelijke
schriftelijke overleg over het aandeleninkoopprogramma ABN AMRO
(2022Z03681).
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Toegevoegde agendapunten
42.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 14 en 15 maart 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 7 maart 2022
Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 14 en 15 maart 2022 - 2150107-1819
Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op
donderdag 10 maart 2022.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

43.

Agendapunt:

Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad 25 februari 2022, diverse
gerelateerde onderwerpen en landenbeleid van de
exportkredietverzekering voor Rusland en Belarus naar aanleiding van
de situatie in Oekraïne

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 7 maart 2022
Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad 25 februari 2022, diverse
gerelateerde onderwerpen en landenbeleid van de exportkredietverzekering
voor Rusland en Belarus naar aanleiding van de situatie in Oekraïne - 2150107-1816
Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op
donderdag 10 maart 2022.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

44.

Agendapunt:

Verslag van de extra informele Ecofinraad van 2 maart 2022 middels
videoconferentie in verband met de situatie in Oekraïne

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 7 maart 2022
Verslag van de extra informele Ecofinraad van 2 maart 2022 middels
videoconferentie in verband met de situatie in Oekraïne - 21501-07-1817
Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op
donderdag 10 maart 2022.
EU

Agendapunt:

Voorlopige beoordeling betaalverzoeken RRF Italië en Griekenland

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 7 maart 2022
Voorlopige beoordeling betaalverzoeken RRF Italië en Griekenland - 21501-071818
Agenderen voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op donderdag 10
maart 2022.
EU

Besluit:

45.

Besluit:
Volgcommissie(s):

46.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Mededeling en
besluit ter wijziging Eigenmiddelenbesluit

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 7 maart 2022
Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Mededeling en besluit ter
wijziging Eigenmiddelenbesluit (Kamerstuk 22112-3279 - 22112-3308
Agenderen voor commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op donderdag 10 maart
2022
De Kamer heeft een behandelvoorbehoud bij dit richtlijnvoorstel geplaatst en
met het kabinet schriftelijk overleg gevoerd over informatieafspraken.

Besluit:
Noot:
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47.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Richtlijn
minimumniveau aan belastingheffing

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 7 maart 2022
Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Richtlijn minimumniveau aan
belastingheffing (Kamerstuk 2212-3278) - 2022Z04202
Agenderen voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op donderdag
10 maart 2022.
• Zoals blijkt uit de geannoteerde agenda (zie agendapunt 42) streeft het
voorzitterschap van de Ecofinraad ernaar om tijdens de Ecofinraad van
15 maart overeenstemming te bereiken over het richtlijnvoorstel
betreffende een algemeen minimumbelastingniveau voor multinationals in
de Europese Unie (EU) (hierna: richtlijnvoorstel Pijler 2.
• De Kamer heeft een behandelvoorbehoud bij dit richtlijnvoorstel geplaatst
en met het kabinet schriftelijk overleg gevoerd over informatieafspraken.

Besluit:
Noot:

48.

Agendapunt:

Laatste stand van zaken met betrekking tot de toezeggingen die zijn
gedaan tijdens het commissiedebat FATCA van 28 september 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 8 maart 2022
Laatste stand van zaken met betrekking tot de toezeggingen die zijn gedaan
tijdens het commissiedebat FATCA van 28 september 2021 - 25087-290
De staatssecretaris van Financiën verzoeken om de planning van de toegezegde
voortgangsbrief te concretiseren, nu de commissie de behoefte voelt over de
positie van de zogenoemde toeval-Amerikanen nog voor het zomerreces een
schriftelijk dan wel mondeling overleg te voeren.
• In deze brief geeft de staatssecretaris de stand van zaken weer ten aanzien
van de informatievoorziening over/aan toeval-Amerikanen. Om deze brief
had de commissie gevraagd naar aanleiding van een in de
procedurevergadering van 12 januari 2022 behandelde brief derden
(2021Z23391).
• De staatssecretaris kondigt aan ruim voor 1 september 2022 een volgende
voortgangsbrief over de inspanningsverplichting van banken en de positie
van toeval-Amerikanen te zenden.
Verdere besluitvorming over de brief van 8 maart 2022 wordt aangehouden tot
een volgende procedurevergadering.

Besluit:

Noot:

Besluit:

Rondvraag
Geen agendapunten
Besloten
Geen agendapunten

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2021A07529
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