Den Haag, 20 mei 2022
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Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van
werkzaamheden
(Nog) geen onderwerpen aangemeld.
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 11 mei 2022
vaststellen.

Brievenlijst
3.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
4.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat ‘Opties voor
rechtsherstel box-3’ van 20 april 2022, over regelingen waarop het
rechtsherstel box 3 effect heeft

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 10 mei 2022
Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat ‘Opties voor rechtsherstel
box-3’ van 20 april 2022, over regelingen waarop het rechtsherstel box 3
effect heeft - 32140-107
Betrokken bij de voortzetting op 12 mei 2022 van het commissiedebat Opties
voor rechtsherstel box 3 (tweede termijn).

Voorstel:

5.

Agendapunt:

Verslag van de Ecofinraad en Eurogroep van 3 mei 2022

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 12 mei 2022
Verslag van de Ecofinraad en Eurogroep van 3 mei 2022 - 21501-07-1851
Reeds behandeld in het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op
19 mei 2022.
EU

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 23 en 24 mei 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 13 mei 2022
Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 23 en 24 mei 2022 - 2150107-1852
Reeds behandeld in het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op
19 mei 2022.
EU

Voorstel:

6.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

7.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de tiende
Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31066-1003)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 17 mei 2022
Beantwoording vragen commissie over de tiende Voortgangsrapportage
Kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31066-1003) - 2022Z09607
Reeds behandeld in het commissiedebat Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag
op 19 mei 2022.

Voorstel:

(Voortgang) wet- en regelgeving
8.

Agendapunt:
Noot:

Verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2021
• Over de behandeling van deze stukken is reeds besloten in de
procedurevergadering van woensdag 6 april jl. U ontvangt uiterlijk
maandag 23 mei een stafnotitie t.b.v. feitelijke vragen over het
jaarverslag Financiën en Nationale Schuld.
• Aan de bewindslieden en de Algemene Rekenkamer is verzocht de
beantwoording van feitelijke vragen bij jaarverslag/slotwet (kabinet) en
verantwoordingsrapport (kabinet en Rekenkamer) uiterlijk op dinsdag
7 juni 2022 bij de Kamer in te dienen.
• Het lid Inge van Dijk (CDA) zal namens de commissie als rapporteur
optreden. Zij zal haar rapportage in de eerste procedurevergadering na
het Verantwoordingsdebat voorleggen aan de commissie met het oog op
schriftelijke afhandeling.
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Zaak:
Voorstel:
Noot:

Zaak:
Voorstel:
Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Voorstel:

9.

Begroting - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 18 mei 2022
Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2021 - 36100-IX
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op
woensdag 25 mei 2022 te 14.00 uur.
• De commissie heeft besloten geen afzonderlijk wetgevingsoverleg in te
plannen. De slotwet wordt op de laatste vergaderdag voor het zomerreces
op de stemmingslijst geplaatst.
Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 18 mei 2022
Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2021 - 36100-IX-1
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op
woensdag 25 mei 2022 te 14.00 uur.
Desgewenst betrekken bij het plenaire Verantwoordingsdebat op donderdag
9 juni 2022.
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 18 mei 2022
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het
Ministerie van Financiën en Nationale Schuld - 36100-IX-2
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op
woensdag 25 mei 2022 te 14.00 uur.
Desgewenst betrekken bij het plenaire Verantwoordingsdebat op donderdag
9 juni 2022.

Agendapunt:

Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen
(35930)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 17 mei 2022
Stand van zaken en aankondiging Nota van Wijziging Wet delegatiebepalingen
tegemoetkoming schrijnende gevallen - 35930-10
Ter bespreking.
• Het wetsvoorstel delegatiebepaling tegemoetkoming schrijnende gevallen
(35930) is ingediend tijdens de behandeling van het Belastingplan 2022 en
op verzoek van de Kamer daaruit gelicht om er op een later moment over
te stemmen, nadat het wetsvoorstel delegatiebepalingen hersteloperatie
toeslagen (35957) in een wetgevingsoverleg zou zijn behandeld. Dit
wetgevingsoverleg heeft op 6 december 2021 plaatsgevonden, waarna de
stemmingen over beide wetsvoorstellen zijn uitgesteld.
• Met deze brief beantwoordt de staatssecretaris Fiscaliteit en
Belastingdienst het verzoek van de commissie van 25 maart jl. om de
voornemens van het kabinet ten aanzien van de genoemde
wetsvoorstellen uiteen te zetten.
• Uit de brief blijkt dat stemming over wetsvoorstel 35930 niet eerder zou
moeten plaatsvinden dan nadat de commissie de in de brief
aangekondigde hoofdlijnenbrief over de vormgeving van een
tegemoetkomingsregeling heeft behandeld.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 17 mei
2022
Nota van wijziging - 35930-11
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gewijzigd wordt slechts de datum van inwerkingtreding, zoals in het
wetsvoorstel was opgenomen.
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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10.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met
maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge
integriteitrisico’s te verbieden (36102)

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 17 mei 2022
Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen
om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden 36102
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 16 juni te 14:00 uur.
• Een door de commissiestaf op te stellen wetgevingsrapport wordt op
9 juni toegezonden.
• De commissie is nog in afwachting van de Nota naar aanleiding van het
Verslag over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren
2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan
cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden
(36080).

Voorstel:
Noot:

11.

Agendapunt:

Wet geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden (36103)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 19 mei 2022
Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband
met het tijdelijk achterwege laten van de rente bij bepaalde hervattingen van
de invordering van toeslagschulden (Wet geen rente bij hervatting invordering
toeslagschulden) - 36103
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 8 juni om 14:00 uur.
• De staatssecretaris beoogt met het wetsvoorstel geen wettelijke rente in
rekening te brengen bij hervatting van invordering van toeslagschulden.
• Inwerkingtreding van de wet is voorzien op 1 juli 2022; indien de wet pas
na die datum in het Staatsblad wordt gepubliceerd, voorziet het
wetsvoorstel in terugwerkende kracht tot aan die datum.
• Vanwege het spoedeisende karakter van het wetsvoorstel stelt de staf
voor een kortere inbrengtermijn dan gebruikelijk te hanteren.
• Een door de commissiestaf op te stellen wetgevingsrapport wordt in
beginsel een week voor de inbrengdatum toegezonden.

Voorstel:
Noot:

12.

Agendapunt:

Uitvoeringswet verordening herstel en afwikkeling centrale
tegenpartijen (36105)

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 19 mei 2022
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet en enige
andere wetten ter uitvoering van Verordening (EU) 2021/23 betreffende een
kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen
(Uitvoeringswet verordening herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen) 36105
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op vrijdag 17 juni 2022 om 14.00
uur.
Een door de commissiestaf op te stellen wetgevingsrapport wordt op 10 juni
toegezonden.

Voorstel:
Noot:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
13.

Agendapunt:

Voorjaarsnota 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 20 mei 2022
Voorjaarsnota 2022 - 36120-1
Agenderen voor het in de week van 31 mei, 1 en 2 juni te houden plenaire
debat over de Voorjaarsnota 2022.

Voorstel:
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Zaak:

14.

Voorstel:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 20 mei 2022
Planning debat Voorjaarsnota i.r.t. eerder vastgesteld behandelschema 2022Z10118
Ter bespreking; zie de drie beslispunten in de stafnotitie.

Agendapunt:

Uitbreiding invoercapaciteit LNG

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 10 mei 2022
Uitbreiding invoercapaciteit LNG - 29023-304
Voor kennisgeving aannemen en de nadere informatie over de vormgeving van
de door het kabinet voorgenomen staatsgarantie aan Gasunie afwachten.
EZK

Voorstel:
Volgcommissie(s):

15.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over deelname NLFI aan
Inkoopprogramma eigen aandelen ABN AMRO

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 16 mei 2022
Antwoorden op vragen commissie over deelname NLFI aan Inkoopprogramma
eigen aandelen ABN AMRO (Kamerstuk 31789-104) - 31789-107
Agenderen voor het commissiedebat Staatsdeelnemingen op 22 juni 2022.

Voorstel:

16.

Agendapunt:

Appreciatie van het evaluatierapport ‘Collectief schadeherstel: kan het
sneller en slimmer?

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 17 mei 2022
Appreciatie van het evaluatierapport ‘Collectief schadeherstel: kan het sneller
en slimmer? - 29507-159
Agenderen voor het commissiedebat Financiële markten op 30 juni 2022.
J&V

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Fiscaliteit en Belastingdienst
17.

Agendapunt:

Periodiek monitoren van grenseffecten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 10 mei 2022
Periodiek monitoren van grenseffecten - 35927-128
Agenderen voor een te zijner tijd te houden commissiedebat Belastingen.
De staatssecretaris geeft in deze brief een overzicht hoe en wanneer hij de
Kamer de komende jaren zal informeren over de monitoring van fiscale
grenseffecten op het gebied van tabak en brandstof en geeft een overzicht van
de stand van zaken
EZK

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

18.

Agendapunt:

Afschrift van de antwoorden op vragen van de Vereniging van
Schouwburg- en Concertgebouwdirecties over btw op livestreaming
van voorstellingen en concerten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 11 mei 2022
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de antwoordbrief aan de
Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties over btw op
livestreaming van voorstellingen en concerten - 2022Z09161
Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

Voorstel:
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19.

20.

Agendapunt:

Beantwoording vragen gesteld tijdens het debat Coronaherstelfonds
van 10 mei 2022, over fiscale onderwerpen

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 16 mei 2022
Beantwoording vragen gesteld tijdens het debat Coronaherstelfonds van
10 mei 2022, over fiscale onderwerpen - 35927-129
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Vragen en verzoeken Fraudesignaleringsvoorziening

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 16 mei 2022
Vragen en verzoeken Fraudesignaleringsvoorziening - 2022Z09476
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over het rapport over de
Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst.

Voorstel:

21.

Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden over de PwC-rapporten over de
Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) van de Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 16 mei 2022
Beantwoording vragen commissie over de PwC-rapporten over de
Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) van de Belastingdienst (Kamerstuk
31066-992) - 2022Z09479
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over het rapport over de
Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst.

Voorstel:

22.

Agendapunt:

Intrekking van het wetsvoorstel houdende goedkeuring van het op
22 juli 2015 tot stand gekomen belastingverdrag tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en de Republiek Kenia

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 19 mei 2022
34492 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel houdende goedkeuring
van het op 22 juli 2015 te Nairobi tot stand gekomen Verdrag tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia tot het vermijden van
dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen naar het
inkomen (Trb. 2015, 114 en Trb. 2016, 58) - 2022Z09900
Voor kennisgeving aannemen.
De regering had reeds aangekondigd dat zij voornemens was het wetsvoorstel
tot goedkeuring van dit verdrag in te trekken, aangezien een nieuw verdrag
met Kenia in onderhandeling is.
BuZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

23.

Agendapunt:

Derde voortgangsrapportage over het Jaarplan 2021 van de
Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 19 mei 2022
Derde voortgangsrapportage over het Jaarplan 2021 van de Belastingdienst 31066-1019
Agenderen voor het commissiedebat Belastingdienst op 7 september 2022.
Met deze brief biedt de staatssecretaris van Financiën naast zijn laatste
voortgangsrapportage over het Jaarplan Belastingdienst 2021 ook
het Jaarverslag 2021 rulings met een internationaal karakter aan.

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

Agendapunt:

Informatie ten behoeve van het commissiedebat Hersteloperatie
kinderopvangtoeslag op 19 mei 2022

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 17 mei 2022
Beantwoording vragen die gesteld zijn, tijdens de technische briefing tiende
voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag van 11 mei 2022, over
hersteloperatie toeslagen - 2022Z09636
Betrokken bij het commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag op
19 mei 2022.
Met deze brief zijn (1) de antwoorden op de door de commissie gestelde
feitelijke vragen over de tiende Voortgangsrapportage hersteloperatie
toeslagen aan de Kamer aangeboden, zijn (2) enkele tijdens de technische
briefing over die rapportage gestelde vragen beantwoord en is (3) andere
informatie verstrekt.

Voorstel:
Noot:

25.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over leenbijstand

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 20 mei 2022
Antwoorden op vragen commissie over leenbijstand (Kamerstuk 35927-89) 2022Z10090
Voor kennisgeving aannemen.
SZW

Voorstel:
Volgcommissie(s):

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

Geen agendapunten

Europa
26.

Agendapunt:

Anti-witwasverordening (AMLR) en anti-witwasrichtlijn (AMLD6)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 4 februari 2022
Antwoorden op vragen commissie over o.a. het Fiche: Anti-witwasverordening
(AMLR) en anti-witwasrichtlijn (AMLD6) (Kamerstuk 22112-3202) - 221123272
Agenderen voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op woensdag
8 juni 2022.
• De commissie besloot in februari deze beantwoording te agenderen voor
het te zijner tijd te houden commissiedebat Bestrijding witwassen en
terrorismefinanciering. Dit debat is nog niet ingepland.
• Naar verwachting zullen de AMLD- en AMLR-voorstellen op de agenda
staan tijdens de Ecofinraad van 17 juni a.s.
• De commissie heeft over deze commissievoorstellen tevens enkele brieven
van derden ontvangen. Indien u besluit onderhavige brief te behandelen in
het commissiedebat op 8 juni, wordt voorgesteld ook de betreffende
brieven bij dit debat te betrekken i.p.v. bij het nog te plannen
commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering.
J&V, EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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27.

Agendapunt:

Tweede en derde aanvullende Europese begroting 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 12 mei 2022
Tweede en derde aanvullende Europese begroting 2022 - 21501-03-167
Agenderen voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op 8 juni 2022.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

28.

Agendapunt:

Voorlopige beoordeling betaalverzoek RRF Kroatië en toezegging aan
het lid Stoffer over de noodremprocedure

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 20 mei 2022
Voorlopige beoordeling betaalverzoek RRF Kroatië en toezegging aan het lid
Stoffer over de noodremprocedure - 2022Z10097
Agenderen voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op 8 juni 2022.
EU

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het eerste kwartaal 2022

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 29 april
2022
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het eerste kwartaal 2022 21109-255
Ter informatie.
• Van de 18 richtlijnen waarbij Nederland de implementatietermijn reeds
heeft overschreden, liggen er vier op het terrein van het ministerie van
Financiën.
• Ten aanzien van twee richtlijnen die reeds geïmplementeerd hadden
moeten zijn, is in de brief opgemerkt dat de implementatie (via lagere
regelgeving) binnenkort zal zijn voltooid (Richtlijnen (EU) 2018/843 en
(EU) 2019/2162)
• Ten aanzien van (de nog niet volledig geïmplementeerde) Richtlijn (EU)
2019/2177 was in de brief opgemerkt dat de Kamer spoedig een
wetsvoorstel zou ontvangen in verband met de wijziging van MiFIDII. Dat
wetsvoorstel (Implementatiewet omnibusrichtlijn en -verordening ESFSreview; 36073) is inmiddels in behandeling.
• Ten aanzien van Richtlijn (EU) 2031/338 was in de brief aangekondigd dat
een wetsvoorstel op korte termijn aan de Raad van State zal worden
aangeboden ter advisering; het betreft de Implementatiewet richtlijn
herstelpakket beleggingsondernemingen. Blijkens informatie op de website
van de Raad van State is het advies op 18 mei 2022 vastgesteld.
BuZa

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Financiën

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 20 mei 2022
Lijst met EU-voorstellen d.d. 20-05-2022 - 2022Z10039
Behandelvoorstellen volgen zoals in de lijst opgenomen.
Zie voor een van de op de lijst opgenomen voorstellen ook agendapunt 34
over het starten van een politieke dialoog met de Europese Commissie.
EU

Voorstel:

29.

Voorstel:
Noot:

30.

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):
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Overig
31.

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.
• Een 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:

32.

Agendapunt:

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor
Koninkrijksrelaties bij de brief Stand van zaken uitvoering
kabinetsreactie Raad van State/IBO KR

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Koninkrijksrelaties, M.L.J. Paul (VVD) - 16 mei 2022
Brief van de voorzitter van de commissie KR bij de brief Stand van zaken
uitvoering kabinetsreactie Raad van State/IBO KR - 2022Z09461
Ter informatie.
BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, DiZa, EU, EZK, FIN, J&V, I&W, LNV, OCW, RU,
SZW, VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Zaak:

33.

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen - 8 april 2022
Stand van zaken uitvoering kabinetsreactie Raad van State/IBO KR - 35925IV-60
Ter informatie.

Agendapunt:

Programma Dag van de Publieke Dienstverlening 23 juni 2022

Zaak:

Brief commissie - griffier, H.J. Post - 18 mei 2022
Verzoek inzake Dag van de Publieke Dienstverlening 23 juni 2022 2022Z09760
Ter informatie; leden van de commissie Financiën die willen deelnemen aan de
Dag van de Publieke Dienstverlening op 23 juni a.s. kunnen zich tot en met
7 juni aanmelden via de staf van de commissie SZW.
• In de brief van de commissie SZW wordt specifiek aan leden van de
commissies BiZa, DiZa, JV, SZW, OCW, VWS, Financiën, EZK en IW
gevraagd zich aan te melden voor de diverse onderdelen van de Dag van
de Publieke Dienstverlening (aanmelding: uiterlijk 7 juni 2022).
• Deze dag bestaat onder andere uit openbare rondetafelgesprekken en
informele, besloten gespreksrondes georganiseerd
• Tijdens de rondetafelgesprekken, die simultaan georganiseerd worden,
kunnen Kamerleden met uitvoeringsorganisaties in gesprek
gaan. Aansluitend op de rondetafelgesprekken zullen in commissiezalen
besloten gesprekken plaatsvinden waarbij Kamerleden in gesprek gaan
met uitvoerders van geselecteerde uitvoeringsorganisaties, en/of
beleidsambtenaren van de ministeries.

Voorstel:

Noot:
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34.

Agendapunt:

Politieke Dialoog met de Europese Commissie betreffende de digitale
euro

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 18 mei 2022
Voorstel voor het starten van een Politieke Dialoog met de Europese
Commissie betreffende de digitale euro - 2022Z09712
Ter bespreking; zie de beslispunten in de stafnotitie
Voorstel van de rapporteurs digitale euro, de leden Heinen (VVD) en Alkaya
(SP).
De vraag ligt voor of de commissie instemt met onderstaande beslispunten
zoals opgenomen in de stafnotitie:
1. Stemt u in met het aangaan van een politieke dialoog met de Europese
Commissie middels een brief aan de Europese Commissie, gerelateerd aan
de publieke consultatie over de digitale euro?
2. Stemt u in met het verzenden van de brief aan de betrokken
Eurocommissarissen zoals die is opgenomen in de bijlage van deze
stafnotie?
3. Wenst u nog aanvullende inbreng te laten opnemen in de brief (zo ja, dan
kunnen eventuele aanvullingen voor de brief per mail worden
geïnventariseerd).
EU

Agendapunt:

Zevende publicatie rond coronarekening

Zaak:

Volgcommissie(s):

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 18 mei 2022
Zevende publicatie rond coronarekening - 35420-488
Desgewenst betrekken bij het plenair debat over de Voorjaarsnota 2022.
VWS

Agendapunt:

Nota Deelnemingenbeleid

Zaak:
Voorstel:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 20 mei 2022
Nota Deelnemingenbeleid - 2022Z10080
Ter bespreking; zie de drie beslispunten in de stafnotitie.

Agendapunt:

Behandelschema Belastingplan 2023

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 20 mei 2022
Behandelschema Belastingplan 2023 - 2022Z10083
Ter bespreking; zie het beslispunt in de stafnotitie.
Beslispunt: stemt u in met het behandelschema voor het Belastingplan 2023,
zoals voorgesteld in de stafnotitie?

Voorstel:
Noot:

35.

Voorstel:

36.

37.

Voorstel:
Noot:

38.

Agendapunt:

Aanbod staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst
voor een technische briefing over de contouren van een box 3-heffing
op basis van werkelijk rendement

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 18 mei 2022
Aanbod technische briefing contourennota box 3 - 2022Z09689
Ter bespreking; indien de commissie het aanbod van de staatssecretaris voor
een technische briefing aanvaardt, kan deze plaatsvinden op dinsdag 21 juni
van 17:00 tot 18:30 uur.

Voorstel:
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Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën
39.

Agendapunt:

Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en
notaoverleggen
Voorstel: ter informatie.
1. wo 08-06-2022 10.00-13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
2. 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”
3. wo 15-06-2022 15.00-17.00 Commissiedebat Fatca
4. wo 22-06-2022 13.00-16.00 Commissiedebat Toeslagen
5. wo 22-06-2022 17.00-20.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
6. wo 29-06-2022 10.00-14.00 Commissiedebat Contouren box 3-heffing op
basis van werkelijk rendement
7. do 30-06-2022 10.00-14.00 Commissiedebat Financiële markten [agenda
verbreed en duur verlengd]
8. di 05-07-2022 16.30-19.30 Commissiedebat
Doorstroomvennootschappen
9. do 07-07-2022 10.15-13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
10. wo 07-09-2022 10.00-13.00 Commissiedebat Belastingdienst
11. do 08-09-2022 10.00-13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
12. wo 14-09-2022 10.00-13.00 Commissiedebat PwC-onderzoek naar het
memo-Palmen

40.

Agendapunt:

Nog te plannen commissiedebatten waartoe de commissie reeds heeft
besloten
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. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel
zonder toeslagen

41.

Agendapunt:

Overige commissieactiviteiten
Voorstel: Ter informatie.
Procedurevergaderingen tot aan het zomerreces
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
do 16-06-2022 10.00-11.00 Strategische procedurevergadering
Procedurevergaderingen na het zomerreces
do 15-09-2022 10.00 11.00 Procedurevergadering
do 29-09-2022 10.00 11.00 Procedurevergadering
do 13-10-2022 10.00 11.00 Procedurevergadering
do 20-10-2022 10.00 11.00 Procedurevergadering
do 10-11-2022 10.00 11.00 Procedurevergadering
do 24-11-2022 10.00 11.00 Procedurevergadering
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do 08-12-2022 10.00 11.00
do 22-12-2022 10.00 11.00

Procedurevergadering
Procedurevergadering

Overige activiteiten:
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

42.

Agendapunt:

Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de
langetermijnagenda van 20 mei)
Voorstel: ter informatie.
31 mei, 1 en 2 juni (week 22)
- Debat over de Voorjaarsnota 2022
- Tweeminutendebat Opties voor rechtsherstel box 3 (CD d.d.12/5)
7, 8 en 9 juni 2022 (week 23)
- Verantwoordingsdebat over het jaar 2021
- 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)
14, 15 en 16 juni (week 24)
- 35 929 (Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten)
- 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)
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)
- 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)

43.

Agendapunt:

Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van
20 mei)
Voorstel: ter informatie.
Meerderheidsdebatten:
6. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de
Belastingdienst (Omtzigt) (minister en staatssecretaris Financiën)
16. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (minister Financiën)
Dertigledendebatten/interpellaties:
1. Dertigledendebat over de uitspraken en voorstellen van oud-minister van
Financiën Hoogervorst inzake de euro (Omtzigt) (minister Financiën)
5. Interpellatie-Wilders over de hoge inflatie en de compensatie daarvan
(Wilders) (Minister-president)
7. Dertigledendebat over exportkredietverzekeringen (Van Raan)
(staatssecretaris Financiën, minister BHO)
8. Dertigledendebat over een handleiding bij de Belastingdienst met
discriminerende instructies (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
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11. Dertigledendebat over koopkracht (Azarkan) (minister Financiën)
16. Dertigledendebat over het rapport ‘Handleidingen aan de Poort 2-1’
(Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister BZK)

44.

Agendapunt:

Nog niet beantwoorde commissiebrieven
Voorstel: 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. 25-04-2022 - Aan de minister van Financiën - Verzoek om toezending van
werkinstructies met betrekking tot vorderingen van de POK (2022Z08383)
6. 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

Besloten

Geen agendapunten

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2021A07538
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