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Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 9
december 2020

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 25 november 2020
is vastgesteld.
Brievenlijst

2.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)
Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
Geen agendapunten
(Voortgang) wet- en regelgeving

3.

Agendapunt:

Najaarsnota 2020 en suppletoire begroting Financiën en Nationale
Schuld

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 november 2020
Najaarsnota 2020 - 35650-1
Het behandelschema is reeds vastgesteld.
Het door het Presidium op voorstel van de commissie Financiën vastgestelde
behandelschema voor de Najaarsnota 2020 en de bijbehorende suppletoire
begrotingswetten ging uit van ontvangst van deze stukken op vrijdag 27
november. In verband met de latere toezending van de Najaarsnota en de
begrotingswetten is de termijn voor het leveren van inbrengen voor feitelijke
vragen aangepast. Het schema bestaat nu uit de volgende stappen:
• vrijdag 4 december 2020 om 14.00 uur inbreng feitelijke vragen;
• donderdag 10 december 2020 om 14.00 uur beantwoording door het kabinet;
• week 50 (15-17 december 2020) gezamenlijke plenaire behandeling.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Begroting - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 november 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de

4.

Besluit:

begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota) - 35650-IX
Het behandelschema is reeds vastgesteld.

Agendapunt:

Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (35527)

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
J.A. Vijlbrief - 30 november 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35527-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:
Zaak:

5.

Besluit:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 14 juli 2020
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijnen
elektronische handel) - 35527
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet Vliegbelasting

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
J.A. Vijlbrief - 27 november 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35645-8
Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:
Zaak:
Besluit:

6.

Agendapunt:

Wijziging van het Belastingplan 2021 in verband met de notificatie van
de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) bij de Europese
commissie

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 4 december 2020
Wijziging van het Belastingplan 2021 - 35659
Via een e-mailprocedure is een voorstel voor behandeling van dit wetsvoorstel
ter besluitvorming aan de commissie voorgelegd.
Op woensdagavond 9 december 2020 is het wetsvoorstel behandeld in een
wetgevingsoverleg, met een plenaire afronding en aansluitend een stemming op
donderdag 10 december 2020.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

7.

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 20 november 2020
Wijziging van de Wet vliegbelasting - 35645
Het wetsvoorstel is aangenomen op 3 december 2020.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 27 november
2020
De BIK in relatie tot investeringen in het buitenland - 35572-80
Betrekken bij de behandeling van de novelle (Kamerstuk 35659).
EU
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën,
J.A. Vijlbrief - 8 december 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35659-6
Betrekken bij de behandeling van de novelle (Kamerstuk 35659).

Agendapunt:

Nota van wijziging bij de begrotingsstaten van het Ministerie van
Financiën (IXB)/ Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 december 2020
35570-IX Nota van wijziging inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van het
Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld
(IXA) voor het jaar 2021 - 35570-IX-36
Betrokken bij de stemming over deze begrotingswet op 8 december 2020.

Besluit:
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Zaak:

Besluit:

8.

Agendapunt:

Wijziging van Bijlage II van het Verdrag tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van
de internationale naleving van de belastingplicht en tenuitvoerlegging
van de FATCA; Washington, 23 juli 2020

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 4 december 2020
Wijziging van Bijlage II van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden
en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale
naleving van de belastingplicht en tenuitvoerlegging van de FATCA;
Washington, 23 juli 2020 - 30952-371
De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om binnen twee weken de
Kamer te berichten op welke wijze deze wijzigingen tot stand zijn gekomen, op
wiens voorstel deze wijzigingen zijn voorgesteld en wat de implicaties zijn voor
de positie van toeval-Amerikanen (en een afschrift van het verzoek zenden aan
de staatssecretaris van Financiën).
Op 23 juli 2020 is te Washington een wijziging van Bijlage II bij het Verdrag tot
stand gekomen, houdende een aanvulling van onderdeel II van die Bijlage. Dit
betreft de toevoeging van twee subonderdelen (C en D) en wanneer entiteiten
die hiervoor kwalificeren onder de regels van FATCA vallen.
• Subonderdeel C betreft de zogenaamde "Sponsored Investment Entity and
Controlled Foreign Corporation".
• Subonderdeel D betreft de zogenaamde "Sponsored, Closely Held
Investment Vehicle".
De wijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet
goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de StatenGeneraal.

Volgcommissie(s):

BuZa

Agendapunt:

Wijziging van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag betreffende het
geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van
goederen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 4 december 2020
Wijziging van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag betreffende het
geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van
goederen; Brussel, 11 juni 2015 - 30952-372
Voor kennisgeving aangenomen.
De wijzigingen van de Bijlage bij dit verdrag behoeven ingevolge artikel 7,
onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de
goedkeuring van de Staten-Generaal.
BuZa, KR

Besluit:

9.

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

10.

Begroting - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 september 2020
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en
de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021 - 35570-IX
Ter informatie.

Agendapunt:

Voorhangprocedure ministeriële regeling
vermogenstoetsuitzonderingen ZWiC en herstelregelingen KOT

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 26
november 2020
Voorhangprocedure ministeriële regeling vermogenstoetsuitzonderingen ZWiC
en herstelregelingen KOT - 31066-740
Agenderen voor het algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen
op dinsdag 15 december 2020.
• De voorlegging van deze ministeriële regeling geschiedt op grond van
artikel 47, derde lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke

Besluit:
Noot:
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•

regelingen. Op grond daarvan wordt de ministeriële regeling niet eerder
vastgesteld dan twee weken na de overlegging van het ontwerp. Indien
binnen die termijn door of namens een van de Kamers of door ten minste
een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een van de Kamers de
wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de ministeriële
regeling bij wet wordt geregeld, wordt een daartoe strekkend voorstel van
wet zo spoedig mogelijk ingediend en wordt de ministeriële regeling niet
vastgesteld. Deze termijn loopt in dit geval t/m 10 december.
Door de verplaatsing van het algemeen overleg van 7 naar 15 december
(waartoe in de vorige procedurevergadering is besloten), is de
voorhangtermijn reeds verstreken op het moment dat dit overleg wordt
gevoerd.

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
11.

Agendapunt:

Antwoord op vragen commissie over de situatie bij de Volksbank

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 november 2020
Antwoord op vragen commissie over de situatie bij de Volksbank - 28165-335
Agenderen voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen op woensdag 3
februari 2021.

Besluit:

12.

13.

Agendapunt:

Kostenkader DNB 2021-2024

Zaak:
Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 november 2020
Kostenkader DNB 2021-2024 - 33957-34
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Verslag Financieel Stabiliteitscomité 19 november

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 december 2020
Verslag Financieel Stabiliteitscomité 19 november - 32545-126
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

14.

Agendapunt:

Rapport van de Autoriteit Consument en Markt over Big Techs in het
betalingsverkeer

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 december 2020
Rapport van de Autoriteit Consument en Markt over Big Techs in het
betalingsverkeer - 27863-91
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op donderdag 14
januari 2021.
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over (onder
meer) betalingsverkeer.
EZK, EU

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

15.

Agendapunt:

ADR-rapport schenk- en erfbelasting en stand van zaken belastingrente
voor de erfbelasting

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 december 2020
ADR-rapport schenk- en erfbelasting en stand van zaken belastingrente voor de
erfbelasting - 31066-743
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
Belastingdienst vaststellen op maandag 11 januari 2020 om 14.00 uur.

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

Agendapunt:
Noot:

Brieven over de Belastingdienst
Ten aanzien van de onderstaande brieven had de commissie eerder per emailprocedure besloten deze niet te agenderen voor het op 2 december jl.
gehouden algemeen overleg Belastingdienst en Belastingen. Thans is besloten
deze brieven te behandelen in een gecombineerd schriftelijk overleg
Belastingdienst, waarvoor de inbreng tegen het einde van het kerstreces wordt
geleverd. De staatssecretaris van Financiën zal worden verzocht de
beantwoording van het schriftelijk overleg zo spoedig mogelijk aan de Kamer
te zenden, met het oog op een eventueel nog voor het verkiezingsreces te
houden VSO (tweeminutendebat).

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 24 november
2020
Jaarplan 2021 Belastingdienst, Toeslagen en Douane - 31066-737
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
Belastingdienst vaststellen op maandag 11 januari 2020 om 14.00 uur.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

17.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 26 november
2020
Rapport Handelingsperspectieven voor de fundamentele transformatie van de
Belastingdienst - 31066-745
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
Belastingdienst vaststellen op maandag 11 januari 2020 om 14.00 uur.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 27 november
2020
Aanvullende duiding problemen Belastingdienst - 31066-741
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
Belastingdienst vaststellen op maandag 11 januari 2020 om 14.00 uur.

Agendapunt:

Stand van zaken invordering en inningskosten en opbrengsten
belastingsoorten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 30 november
2020
Stand van zaken invordering en inningskosten en opbrengsten belastingsoorten
- 31066-746
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
Belastingdienst vaststellen op maandag 11 januari 2020 om 14.00 uur.

Besluit:

18.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 25 november
2020
Tweede Voortgangsrapportage Belastingdienst 2020 - 31066-747
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
Belastingdienst vaststellen op maandag 11 januari 2020 om 14.00 uur.

Agendapunt:

Uitvoering motie van het lid Omtzigt over een ultieme poging om tot
een oplossing te komen in het SBF-domein (Kamerstuk 31066-668)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 24 november
2020
Uitvoering motie van het lid Omtzigt over een ultieme poging om tot een
oplossing te komen in het SBF-domein - 31066-738
Voor kennisgeving aannemen; de toegezegde nadere informatie afwachten.

Besluit:
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19.

Agendapunt:

Oorlogsgerelateerde uitkeringen die Duitsland betaalt aan inwoners
van Nederland

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 27 november
2020
Oorlogsgerelateerde uitkeringen die Duitsland betaalt aan inwoners van
Nederland - 20454-165
De staatssecretaris verzoeken om telefonisch contact op te nemen met zijn
Duitse ambtsgenoot, teneinde begin januari een lijst te ontvangen van
oorlogsgerelateerde uitkeringen die Duitsland uitbetaalt aan inwoners van
Nederland.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over fiscale moties en
toezeggingenbrief Prinsjesdag

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 27 november
2020
Antwoorden op vragen commissie over fiscale moties en toezeggingenbrief
Prinsjesdag Tweede Kamer - 35570-IX-38
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
Fiscaliteit vaststellen op maandag 11 januari 2020 om 14.00 uur.

Besluit:

21.

22.

Agendapunt:

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie inzake bezwaren
tegen e-Herkenning

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 2 december 2020
Uitstel toezending reactie op verzoek commissie inzake bezwaren tegen eHerkenning - 2020Z23539
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Reactie op opiniestuk inzake rendementen box 3

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 4 december 2020
Reactie op opiniestuk inzake rendementen box 3 - 35572-81
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
Fiscaliteit vaststellen op maandag 11 januari 2020 om 14.00 uur.
Met deze brief komt de staatssecretaris een toezegging na, die hij heeft gedaan
tijdens het op 2 december jl. gehouden algemeen overleg Belastingdienst en
Belastingen. Tegelijk met deze brief heeft hij de beantwoording toegezonden
van schriftelijke vragen van het lid Omtzigt (2020Z23468).

Besluit:
Noot:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Toeslagen en Douane
23.

Agendapunt:

Signalen ten aanzien opzet/grove schuld bij terugvordering
kinderopvangtoeslag

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 27
november 2020
Signalen ten aanzien opzet/grove schuld bij terugvordering
kinderopvangtoeslag - 31066-739
Agenderen voor het algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen
op dinsdag 15 december 2020.
De staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) verzoeken om,
voorafgaand aan het op 15 december 2020 te houden algemeen overleg
Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen, een nadere toelichting te verschaffen
op het in de brief beschreven nieuwe signaal, en daarbij in te gaan op wanneer
en hoe dit signaal naar boven is gekomen en of daarnaar tevens forensisch

Besluit:
Besluit:
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onderzoek is of wordt gedaan.

24.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over o.a. Instellingsbesluiten
commissies toeslagen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 1 december
2020
Antwoorden op vragen commissie over o.a. Instellingsbesluiten commissies
toeslagen - 31066-742
Agenderen voor het algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoelagen op
dinsdag 15 december 2020.

Besluit:

25.

Agendapunt:

Vierde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag

Zaak:

Noot:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 4 december
2020
Vierde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag - 2020Z24003
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen op 15 december 2020; tevens is reeds besloten tot het
stellen van feitelijke vragen over deze rapportage, waarvoor de inbrengtermijn
is bepaald op woensdag 9 december 2020 om 16.00 uur.
Het Verbetertraject Kinderopvangtoeslag selecteren voor een wetenschappelijke
toets op de onderbouwing conform artikel 3.1 CW en het resultaat daarvan
betrekken bij de behandeling van de volgende voortgangsrapportage
Kinderopvangtoeslag.
• Aan deze voortgangsrapportage is een bijlage toegevoegd (2020D50460)
waarin wordt ingegaan op de onderbouwing conform artikel 3.1 CW en de
evaluatie van het Verbetertraject Kinderopvangtoeslag.
• De rapporteurs Inzicht in Kwaliteit (de leden Sneller en Snels) hebben
recent een nieuwe wetenschappelijke toetsmethode aan de Kamer
gepresenteerd die specifiek ziet op deze onderbouwing (Kamerstuk 31865,
nr. 176).
• De commissie Financiën heeft recent de staf verzocht een voorstel te doen
voor het uitvoeren van een wetenschappelijke 3.1CW-toets, zodra zich een
daarvoor kwalificerend regeringsvoornemen zou voordoen; de staf meent
dat het verbetertraject kinderopvangtoeslag voor een 3.1CW-toets in
aanmerking komt.

Agendapunt:

Reactie op drie verzoeken van het lid Omtzigt

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 4 december
2020
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt om twee documenten en toelichting
conceptadvies Landsadvocaat 2009 - 2020Z24004
Namens de commissie persisteren in het verzoek om het advies van de
Landsadvocaat uit 2009 voorafgaand aan het algemeen overleg Hersteloperatie
Kinderopvangtoeslag van dinsdag 15 december te ontvangen. Indien het
kabinet hiertoe niet bereid is, wordt gevraagd expliciet aan te geven welk
belang van de Staat (ex. artikel 68 Grondwet) in het geding is en in welke
ministerraad het kabinet tot deze conclusie is gekomen.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over brieven m.b.t. CAF 11
vaststellen op donderdag 10 december 2020 om 09.30 uur.
De staatssecretaris zal worden verzocht de feitelijke vragen te beantwoorden
vóór het algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen op dinsdag
15 december 2020.

Besluit:

Besluit:

26.

Besluit:

Besluit:
Noot:

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 4 december
2020
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens het algemeen
overleg van 15 oktober 2020, met betrekking tot de rol van het Openbaar
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Besluit:

Zaak:

Besluit:

Ministerie in CAF - 31066-748
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over brieven m.b.t. CAF 11
vaststellen op donderdag 10 december 2020 om 09.30 uur.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 4 december
2020
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens het debat over het
Pakket Belastingplan 2021, om nadere aangifte Kinderopvangtoeslagaffaire 31066-749
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over brieven m.b.t. CAF 11
vaststellen op donderdag 10 december 2020 om 09.30 uur.

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
27.

Agendapunt:

Voortgang plan van aanpak witwassen

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 2
december 2020
Voortgang plan van aanpak witwassen - 31477-53
Agenderen voor het algemeen overleg Bestrijding witwassen en
terrorismefinanciering op 10 december 2020.
J&V

Besluit:
Volgcommissie(s):

28.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een uiteenzetting over de
procedure tot het openbaar maken van notulen van ministeriële
commissies

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 4 december 2020
Reactie op verzoek commissie over een uiteenzetting over de procedure tot het
openbaar maken van notulen van ministeriële commissies - 28362-34
De commissie Binnenlandse Zaken verzoeken de behandeling van deze brief
over te nemen en haar daarbij in overweging geven deze te agenderen voor het
op 17 december 2020 te houden notaoverleg over het advies van de Raad van
State over ministeriële verantwoordelijkheid.
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg
Informatievoorziening door de regering.
BiZa

Besluit:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Rijksuitgaven
29.

Agendapunt:

Invulling van de motie van het lid Sneller c.s. over evalueren van de
Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyses

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 24 november 2020
Invulling van de motie van het lid Sneller c.s. over evalueren van de Algemene
leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyses - 35570-IX-33
Agenderen voor het algemeen overleg begroten en verantwoorden, te houden
na het verkiezingsreces.
EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):

30.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over bevindingen rapporteurs bij
ontwerpbegroting Financiën en Nationale Schuld (IX) 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 december 2020
Reactie op verzoek commissie over bevindingen rapporteurs bij
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Besluit:
Zaak:

Besluit:

31.

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 4 december 2020
Conceptbrief aan vaste en algemene Kamercommissies inzake artikel 2.27 CW 2020Z23988
Bijgevoegde conceptbrief inzake de toepassing van artikel 2.27 CW aan de
vaste en algemene Kamercommissies versturen.

Agendapunt:

Artikel 4.7 CW

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 4 december 2020
Voorlichting Raad van State over artikel 4.7 CW - 2020Z23998
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de Najaarsnota 2020.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Noot:

32.

ontwerpbegroting Financiën en Nationale Schuld (IX) 2021 - 35570-IX-37
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de Najaarsnota 2020.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 november 2020
Voorlichting Afdeling advisering van de Raad van State en achtergrond van
voorhangprocedure uit artikel 4.7 van de Comptabiliteitswet 2016 - 28165-334
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de Najaarsnota 2020.
Aangehouden in de vorige procedurevergadering, in afwachting van
bovenstaande stafnotitie (2020Z23998).
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 25 november 2020
Rapport Coronacrisis: de risico´s van garanties en leningen voor de
overheidsfinanciën - 35420-192
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de Najaarsnota 2020.
Aangehouden in de vorige procedurevergadering, in afwachting van
bovenstaande stafnotitie (2020Z23998).

Agendapunt:

Brief van de Afdeling advisering Raad van State over toetsing van
beleidsvoorstellen aan artikel 3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet

Zaak:

Overig - vicepresident van de Raad van State, Th.C. de Graaf - 2 december
2020
Brief van de Afdeling advisering Raad van State over toetsing van
beleidsvoorstellen aan artikel 3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet - 35570IX-35
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Europa
33.

Agendapunt:

Stand van zaken adviescommissie inzake vormgeving en werking van
de Europese Economie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 25 november 2020
Stand van zaken adviescommissie inzake vormgeving en werking van de
Europese Economie - 2020Z22690
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op donderdag 14
januari 2021.
EU

Agendapunt:

Herziening afspraken met DNB ten aanzien van de ESM-deposito

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 november 2020
Herziening afspraken met DNB ten aanzien van de ESM-deposito - 32013-241
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op donderdag 14

Besluit:

34.

Besluit:
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januari 2021.

35.

Agendapunt:

Reactie op rapport Algemene Rekenkamer over de netto
betalingspositie EU-afdrachten

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 november 2020
Reactie op rapport Algemene Rekenkamer over de netto betalingspositie EUafdrachten - 21501-03-153
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de Najaarsnota 2020.
BuZa, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

36.

Agendapunt:

Bevindingen Europese Commissie over douanerechten bij de import van
zonnepanelen

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 november 2020
Bevindingen Europese Commissie over douanerechten bij de import van
zonnepanelen - 31934-38
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de Najaarsnota 2020.
Bij deze brief zijn twee eerdere brieven, die ter vertrouwelijke inzage waren
gelegd, alsnog openbaar gemaakt. Over de terinzagelegging heeft u op 1 juli
resp. op 21 september 2020 een mededeling ontvangen.
EU

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

37.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Wijziging
verordening financiële benchmarks

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 november 2020
Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Wijziging verordening
financiële benchmarks - 22112-2991
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

38.

Agendapunt:

Geactualiseerde Raadspositie Europese jaarbegroting 2021 en inzet
voor de conciliatie met het Europees Parlement

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 december 2020
Geactualiseerde Raadspositie Europese jaarbegroting 2021 en inzet voor de
conciliatie met het Europees Parlement - 21501-03-152
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op donderdag 14
januari 2021.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

39.

Agendapunt:

Aanbieding specifiek jaarverslag ERK over gerelateerde verplichtingen
van Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) 2019

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 30 november
2020
Aanbieding specifiek jaarverslag ERK over gerelateerde verplichtingen van
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) 2019 - 2020Z23292
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

40.

Agendapunt:

Uitvoeringsbesluit Ierland in het kader van de Europese COVID-19
crisismaatregel SURE

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 december 2020
Uitvoeringsbesluit Ierland in het kader van de Europese COVID-19
crisismaatregel SURE - 35466-13
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Besluit:

41.

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Agendapunt:

Verslag rapporteurs Europese AML-CTF agenda

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - griffier, A.H.M. Weeber - 3 december 2020
Verslag rapporteurs Europese AML-CTF agenda - 2020Z23623
Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Bestrijding witwassen en
terrorismefinanciering op donderdag 10 december 2020.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

42.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda van de (ingelaste) Eurogroepvergadering op 16
december 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 december 2020
Geannoteerde agenda van de Eurogroep op 16 december 2020 - 21501-071731
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op vrijdag 11 december 2020 te 12.00 uur.
In de geannoteerde brief kondigt de minister een nadere brief aan met een
kabinetsappreciatie van het in deze Eurogroepvergadering te bespreken
herfstpakket, inclusief de eurozone-aanbevelingen.
EU

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

43.

Agendapunt:

Uitkomst prioritering van EU-voorstellen op terrein commissie
Financiën uit het Werkprogramma 2021 Europese Commissie

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 4 december 2020
Stafnotitie Uitkomst prioritering van EU-voorstellen op terrein commissie
Financiën uit het Werkprogramma 2021 Europese Commissie - 2020Z23937
Alle aangekondigde voorstellen op het terrein van de commissie Financiën
prioritair verklaren, zodat u ten aanzien van ieder van deze voorstellen na het
verschijnen daarvan een behandelnotitie van de staf zult ontvangen.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

44.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen op het terrein van de commissie Financiën d.d.
4 december 2020

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 4 december 2020
Lijst met EU-voorstellen op het terrein van de commissie Financiën d.d. 4
december 2020 - 2020Z23926
Behandelvoorstellen in de notitie gevolgd, met dien verstande dat het kabinet
zal worden verzocht zijn eventuele inbreng niet op één, maar op drie openbare
raadplegingen van de Europese Commissie met de Kamer te delen; het betreft zoals voorgesteld - de openbare raadpleging over de herziening van het kader
voor bankencrisisbeheer en depositoverzekering (BRRD-richtlijn), maar
daarnaast ook twee openbare raadplegingen inzake particuliere pensioenen
(over EU-normen voor toezichtsrapportage resp. EU-criteria voor de
bezorgdheid over de bescherming van spaarders).
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

Overig
45.

Agendapunt:

Brief Lid/Fractie - Voorstel van het lid Snels (GroenLinks) om een
extern onderzoek te laten doen ten behoeve van de behandeling van de
Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting (35523)
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Zaak:

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:

Noot:

Zaak:

Besluit:

Overig - griffier, A.H.M. Weeber - 4 december 2020
Brief Lid/Fractie - Voorstel GroenLinks-fractie inzake Onderzoek tbv initiatiefwet
35523 - 2020Z23952
Het voorstel van het lid Snels is aangehouden, teneinde de beraadslaging voort
te zetten in de volgende procedurevergadering op 18 december 2020.
• Het lid Snels stelt, naar aanleiding van het op 30 november jl. gehouden
rondetafelgesprek, voor een extern onderzoek te laten uitvoeren ten
behoeve van de behandeling van de door hem ingediende Spoedwet
conditionele eindafrekening dividendbelasting.
• Het lid Snels stelt eveneens voor de kosten van dat onderzoek (dat medio
januari zou moeten kunnen worden afgerond) ten laste te laten komen van
het kennisbudget van de commissie Financiën.
Wetenschappelijke factsheet - , - 4 december 2020
Wetenschappelijk Factsheet Prof. dr. Dennis Weber inzake Spoedwet
conditionele eindafrekening dividendbelasting (35523) - 2020Z24001
Desgewenst betrekken bij de inbreng voor het Verslag bij de Spoedwet
conditionele eindafrekening dividendbelasting op donderdag 10 december 2020
te 14.00 uur.
De commissie heeft in de vorige procedurevergadering besloten twee
wetenschappelijke factsheets op te vragen inzake de Spoedwet conditionele
eindafrekening in relatie tot het EU-recht en internationaal verdragsrecht, ten
behoeve van de inbreng voor het Verslag.
Wetenschappelijke factsheet - , - 4 december 2020
Wetenschappelijk Factsheet Prof. dr. Peter Kavelaars inzake Spoedwet
conditionele eindafrekening dividendbelasting (35523) - 2020Z24000
Desgewenst betrekken bij de inbreng voor het Verslag bij de Spoedwet
conditionele eindafrekening dividendbelasting op donderdag 10 december 2020
te 14.00 uur.

Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën
46.

Agendapunt:
Noot:

Wetgevingsoverleggen, notaoverleggen en algemene overleggen
Besluit: ter informatie
Geplande debatten:
do 10-12-2020 13.00-16.00 Algemeen overleg Bestrijding witwassen en
terrorismefinanciering
ma 14-12-2020 15.30-19.00 Notaoverleg Douane
di 15-12-2020 19.00-22.00 Algemeen overleg Hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen
do 14-01-2021 10.15-13.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
ma 18-01-2021 14.00-18.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van
Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
do 21-01-2021 10.00-13.00 Algemeen overleg Belastingontwijking
ma 01-02-2021 14.00-18.00 Notaoverleg Fraudeopsporing en gebruik van
tweede nationaliteit door de Belastingdienst.
wo 03-02-2021 10.00-14.00 Algemeen overleg Staatsdeelnemingen

47.

Agendapunt:
Noot:

Planning van procedurevergaderingen tot aan het verkiezingsreces
Besluit: ingestemd met het houden van procedurevergaderingen op de
volgende data:
donderdag 17 december 2020 (15.30 - 16.15 uur; laatste Kamerdag in 2020).
donderdag 14 januari 2021 (13.45 - 14.45 uur; aansluitend aan het AO
Eurogroep/Ecofin)
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donderdag 28 januari (tijdstip nog te bepalen; eventueel per videoverbinding)
donderdag 11 februari (tijdstip nog te bepalen; laatste Kamerdag voor het
verkiezingsreces).

48.

Agendapunt:
Noot:

Overige commissieactiviteiten
Besluit: ter informatie.
Geplande activiteiten:
di 08-12-2020, 18.00 - 19.45 uur - Besloten technische briefing over KLM
ma 25-01-2021, 14.00 - 15.00 uur - Gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens over
het onderzoek "Belastingdienst/Toeslagen - De verwerking van de nationaliteit van
aanvragers van kinderopvangtoeslag"
wo 13-01-2021, 16.00 - 17.00 uur - Presentatie studiegroep mogelijke verdragswijziging
i.v.m. mandaat ECB
Nog niet geplande activiteiten, waartoe de commisse eerder heeft besloten:
Gesprekken over de rapporten van Studiegroep begrotingsruimte en Studiegroep
Interbestuurlijke Financiële Verhoudingen [beoogde planning: vóór het verkiezingsreces]
Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde [een
nieuwe uitnodiging is verzonden]
Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni
Technische briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid [ inmiddels
gepland: donderdag 28 januari 2021; 13.30 - 14.30 uur ]

49.

Agendapunt:
Noot:

Plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 4
december 2020)
Besluit: ter informatie.
a) Wetgeving
12, 13 en 14 januari (week 2)
- 35 216 Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking
- 35 514 Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen
Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
- 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)
b) tweeminutendebatten:
9 december, 10.45 uur
- VAO Exportkredietverzekering (AO d.d. 19/11)
15, 16 en 17 december (week 51)
-VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)
c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
8. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister
Financiën)
17. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister
Financiën, minister SZW)
29. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een
beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister, staatssecretaris Financiën)
33. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het
terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
39. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries)
(minister Financiën)
42. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding
betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt)
(staatssecretaris Financiën)
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47. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering
kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
53. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude
(Leijten) (minister, staatssecretaris Financiën)
59. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek
heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben
aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
62. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van
de zorg (Wilders) (minister Financiën)
63. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toevalAmerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
77. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten)
(staatssecretaris Financiën)
79. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister
en staatssecretaris SZW; staatssecretaris Financiën)
81. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de
hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (minister
Financiën)
82. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de
aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)
93. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een
witwasschandaal (Alkaya) (minister Financiën)
95. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor
ontwikkelingslanden (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
96. Debat over het groeifonds (Nijboer) (minister Financiën)
d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties:
24. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische
auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister MW)
26. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het
Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
40. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de
Nederlandse staat (Van Raan) (minister van Financiën)
42. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in
Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
53. Dertigledendebat over maatregelen om de economischegevolgen van het
coronavirus te beperken (Nijboer) (staatssecertaris Financiën)

50.

Agendapunt:
Noot:

Nog niet beantwoorde commissiebrieven
Besluit: ter informatie.
1. 26-11-2020 - Verzoek om aanvullende beantwoording van vragen van de commissie

2.
3.

over de reactie op het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over de
verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag
(2020Z22911).
26-11-2020 - Verzoek om reactie op een burgerbrief ten behoeve van het algemeen
overleg Belastingontwijking (2020Z22842)
27-11-2020 - Verzoek om kabinetsreactie op EU-voorstel voor tijdelijke
maatregelen inzake de btw voor COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor
in-vitrodiagnostiek (COM (2020) 688) (2020Z23103)

Toegevoegde agendapunten
51.

Agendapunt:

Nadere toelichting reactie- en rappeltermijnen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 5 december
2020
Nadere toelichting reactie- en rappeltermijnen - 2020Z24008
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52.

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen
op dinsdag 15 december 2020.

Agendapunt:

Verslag van de videoconferenties van de Eurogroep en Ecofinraad van
30 november en 1 december 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 december 2020
Verslag van de videoconferenties van de Eurogroep en Ecofinraad van 30
november en 1 december 2020 - 21501-07-1730
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op vrijdag 11 december 2020 te 12.00 uur.
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 14 januari
2021.
EU

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

53.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een toelichting op de status van het
herstructureringsplan van KLM

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 december 2020
Reactie op verzoek commissie over een toelichting op de status van het
herstructureringsplan van KLM - 2020Z24030
Agenderen voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen op woensdag 3
februari 2021.
I&W

Besluit:
Volgcommissie(s):

54.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Mededeling actieplan
voor billijke en eenvoudige belastingheffing

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 7 december 2020
Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Mededeling actieplan voor
billijke en eenvoudige belastingheffing (Kamerstuk 22112-2093) - 2020Z24024
Agenderen voor het algemeen overleg Belastingontwijking op donderdag 21
januari 2021.

Besluit:

55.

Agendapunt:

Buffers van huishoudens en bedrijven

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 7 december 2020
Buffers van huishoudens en bedrijven - 24515-577
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de Najaarsnota 2020.

Besluit:

Rondvraag
56.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Leijten (SP) om een reactie te vragen aan de
staatssecretaris over het uitblijven van een evaluatie van artikel 17,
tweede lid, van de Invorderingswet

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - griffier, A.H.M. Weeber - 8 december 2020
Verzoek van het lid Leijten (SP) inzake Brief evaluatie Artikel 17, lid 2
Invorderingswet - 2020Z24165
De staatssecretaris van Financiën verzoeken om een reactie te geven op een
van een derde ontvangen brief over het uitblijven van een evaluatie van artikel
17, tweede lid, Invorderingswet.
Artikel XXXC van de wet Overige Fiscale Maatregelen 2018 luidt als volgt: Onze
Minister van Financiën zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van artikel
XXI, onderdeel A, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid
en de effecten in de praktijk van de daarin opgenomen wijziging van artikel 17,
tweede lid, van de Invorderingswet 1990.

Besluit:

Noot:

15

Besloten
Geen agendapunten

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2020A03896
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