Den Haag, 12 februari 2021

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

BiZa
EU

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

EZK
I&W
LNV
SZW
VWS

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

Document:

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

38, 44
3, 4, 9, 10, 11, 19, 20, 27, 28, 29, 31,
32
38
38
38
38
38

Besluitenlijst van de procedurevergadering van
donderdag 11 februari 2021

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van
3 februari 2021 wordt vastgesteld.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 18 en 19 januari 2021

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 februari 2021
Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 18 en 19 januari 2021 - 21501-071740
Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad, waarvoor de
inbreng is geleverd op 11 februari 2021.
EU

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 15 en 16 februari 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 februari 2021
Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 15 en 16 februari 2021 2021Z02461
Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad, waarvoor de
inbreng is geleverd op 11 februari 2021.
EU

Besluit:

4.

Besluit:
Volgcommissie(s):

5.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de vijfde Voortgangsrapportage
Kinderopvangtoeslag

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 8 februari
2021
Beantwoording vragen commissie over de vijfde Voortgangsrapportage
Kinderopvangtoeslag - 2021Z02599
Reeds behandeld in het algemeen overleg Hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen op 10 februari 2021.

Besluit:

6.

Agendapunt:

Aanpak Hersteloperaties kinderopvangtoeslagen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 8 februari
2021
Aanpak Hersteloperaties kinderopvangtoeslagen - 2021Z02593
Reeds behandeld in het algemeen overleg Hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen op 10 februari 2021.

Besluit:

(Voortgang) wet- en regelgeving
7.

Agendapunt:

Wet implementatie richtlijnen elektronische handel

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 14 juli 2020
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijnen
elektronische handel) - 35527
Ter informatie; het wetsvoorstel is inmiddels geagendeerd voor het op 11
februari 2021 te houden wetgevingsoverleg; stemming over het wetsvoorstel is
voorzien op 25 februari 2021.
Het Presidium heeft op 10 februari 2021 besloten om op 25 februari 2021, in
het verkiezingsreces, een vergaderdag te houden (inclusief een
stemmingsronde).

Besluit:

Noot:

Zaak:

8.

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 5 februari 2021
Uitvoeringstoets noodspoor wetsvoorstel implementatie richtlijnen elektronische
handel (Kamerstuk 35527) - 2021Z02500
Betrokken bij het op 11 februari 2021 gehouden wetgevingsoverleg.

Agendapunt:

Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen

Zaak:

Begroting - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 januari 2021
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor
het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen) 35704
Ter informatie; stemming over het wetsvoorstel, dat is behandeld in een
wetgevingsoverleg op 10 februari (voortzetting op 11 februari), is voorzien op
11 februari 2021 in de tweede stemmingsronde.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 5 februari
2021
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de
begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021
(Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen) (Kamerstuk
35704) - 2021Z02502
Betrokken bij het op 10 februari 2021 gehouden wetgevingsoverleg.
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9.

Agendapunt:

Wetsvoorstel tot goedkeuring van het Eigen Middelenbesluit van de
Raad van de Europese Unie

Zaak:

Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 januari 2021
Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen
Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen
middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU,
Euratom (Trb. 2021, 5) - 35711
Agenderen voor een nog voor de verkiezingen te houden wetgevingsoverleg; de
commissie verzoekt de griffier een zo praktisch mogelijke planning voor te
stellen in de week van 22-25 februari 2021, zodat over het wetsvoorstel kan
worden gestemd op 25 februari 2021.
Per e-mail wordt geïnventariseerd hoeveel spreektijd de woordvoerders naar
verwachting wensen te gebruiken.
EU

Besluit:

Noot:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, W.B.
Hoekstra - 10 februari 2021
35711 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Goedkeuring van het op 14
december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de
Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie
en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (Trb. 2021, 5) 2021Z02827
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
EU
Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 8 februari 2021
Stafnotitie - Ratificatie Eigen Middelenbesluit in andere EU-lidstaten 2021Z02611
Ter informatie.
Op verzoek van de commissie is in deze stafnotitie een overzicht gegeven van
het ratificatieproces in andere EU-lidstaten.
EU

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

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over 4 BNC-fiches inzake het
Digital Finance Package

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 februari 2021
Antwoorden op vragen commissie over 4 BNC-fiches inzake het Digital Finance
Package (o.a. Kamerstuk 22112-2949) - 2021Z02450
Niet controversieel geacht en geagendeerd voor het te zijner tijd te houden
algemeen overleg Financiële markten.

Besluit:

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

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 oktober 2020
Fiche: Mededeling strategie voor retailbetalingen - 22112-2952
Ter informatie.
EU
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 oktober 2020
Fiche: Verordening digitale operationele weerbaarheid (DORA) - 22112-2951
Ter informatie.
EU
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 oktober 2020
Fiche: Verordening Pilot regime voor marktinfrastructuren gebaseerd op
distributed ledger technology (DLT) - 22112-2950
Ter informatie.
EU
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Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):

11.

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 oktober 2020
Fiche: Mededeling EU-Strategie voor het digitale geldwezen - 22112-2949
Ter informatie.
EU

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening Markten
in Cryptoactiva (MiCA)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 februari 2021
Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening Markten in
Cryptoactiva (MiCA) (Kamerstuk 22112-2937) - 2021Z02462
Niet controversieel geacht en geagendeerd voor het algemeen overleg
Eurogroep/Ecofinraad op woensdag 14 april 2021.
Niet controversieel geacht en geagendeerd voor het te zijner tijd te houden
algemeen overleg Financiële markten.

Besluit:
Besluit:

Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 9 oktober 2020
Fiche: Verordening Markten in Cryptoactiva (MiCA) - 22112-2937
Ter informatie.
EU

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Fiscaliteit en Belastingdienst
12.

Agendapunt:

Toezeggingen gedaan tijdens het notaoverleg van 1 februari 2021 over
fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de
Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 5 februari 2021
Toezeggingen gedaan tijdens het notaoverleg van 1 februari 2021 over
fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst 2021Z02492
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 25 februari 2021 om 14.00 uur

Besluit:

13.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over enkele brieven over de
Belastingdienst (Kamerstukken 31066, nrs. 737, 741, 743, 745, 746 en
747)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 5 februari 2021
Antwoorden op vragen commissie over enkele ontvangen brieven over de
Belastingdienst (o.a. Kamerstuk 31066-737) - 2021Z02491
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een nader schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 25 februari 2021 om 14.00 uur.
Het gevoerde schriftelijk overleg had betrekking op:
• de brief van 24 november 2020 ‘Jaarplan 2021 Belastingdienst, Toeslagen
en Douane’,
• de brief van 25 november 2020 ‘Tweede Voortgangsrapportage
Belastingdienst 2020’,
• de brief van 26 november 2020 ‘Rapport Handelingsperspectieven voor de
fundamentele transformatie van de Belastingdienst’,
• de brief van 27 november 2020 ‘Aanvullende duiding problemen
Belastingdienst',
• de brief van 30 november 2020 ‘Stand van zaken invordering en
inningskosten en opbrengsten belastingsoorten', en
• de brief van 1 december 2020 ‘ADR-rapport schenk- en erfbelasting en
stand van zaken belastingrente voor de erfbelasting'.

Besluit:
Noot:
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14.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over twee brieven inzake fiscaliteit
(Kamerstuk 35570-IX-38 en Kamerstuk 35572-81)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 5 februari 2021
Antwoorden op vragen commissie over fiscaliteit (Kamerstuk 35570-IX-38 en
Kamerstuk 35572-81) - 2021Z02455
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een nader schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 25 februari 2021 om 14.00 uur.
Op voorstel van het lid Lodders (VVD) is vooralsnog besloten tot het voeren van
dit nadere schriftelijke overleg.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Zaak:
Besluit:

15.

16.

Antwoorden op vragen commissie inzake de reactie op verzoek
commissie over samenloop loon- en inkomstenbelasting bij meerdere
pensioenen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 5 februari 2021
Antwoorden op vragen commissie inzake de reactie op verzoek commissie over
samenloop loon- en inkomstenbelasting bij meerdere pensioenen - 2021Z02458
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Verlenging herverzekering leverancierskredieten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 5 februari 2021
Verlenging herverzekering leverancierskredieten - 35433-12
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Afschrift van het antwoord op de brief aan Brancheorganisatie Zorg
(BoZ) m.b.t. heroverweging BTW op inleen tijdens corona

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 4 februari 2021
Afschrift van het antwoord op de brief aan Brancheorganisatie Zorg (BoZ)
m.b.t. heroverweging BTW op inleen tijdens corona - 2021Z02265
Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Besluit:

18.

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 4 december 2020
Reactie op opiniestuk inzake rendementen box 3 - 35572-81
Ter informatie.

Agendapunt:

Besluit:

17.

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
Ter informatie.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het Bezwaar tegen dwangbevel S.C.
te H

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 8 februari 2021
Reactie op verzoek commissie over het Bezwaar tegen dwangbevel S.C. te H 2021Z02531
Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Besluit:
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Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Toeslagen en Douane
19.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Mededeling Actieplan
douane-unie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 3 februari
2021
Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Mededeling Actieplan douaneunie (Kamerstuk 22112-2970) - 22112-3036
Niet controversieel geacht en geagendeerd voor het te zijner tijd te houden
algemeen overleg Douane.
EU

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

20.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening EUéénloketomgeving voor douane

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 3 februari
2021
Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening EUéénloketomgeving voor douane (Kamerstuk 22112-2986) - 22112-3037
Niet controversieel geacht en geagendeerd voor het te zijner tijd te houden
algemeen overleg Douane.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

21.

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 november
2020
Fiche: Verordening EU-éénloketomgeving voor douane - 22112-2986
Ter informatie.
EU

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over gesprek met de
begeleidingscommissie wetenschappelijk onderzoek integriteit Douane

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 5 februari
2021
Reactie op verzoek commissie over gesprek met de begeleidingscommissie
wetenschappelijk onderzoek integriteit Douane - 2021Z02471
Aanhouden tot de eerste reguliere procedurevergadering van de commissie na
het aantreden van de nieuwe Kamer en vervolgens vaststellen of in voldoende
mate belangstelling bestaat voor het organiseren van een gesprek met de
begeleidingscommissie.

Besluit:

22.

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 6 november 2020
Fiche: Mededeling Actieplan douane-unie - 22112-2970
Ter informatie.
EU

Agendapunt:

Antwoorden op antwoorden vragen commissie over de voorhang
Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (UB
Awir) (Kamerstuk 35574-20)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 5 februari
2021
Antwoorden op antwoorden vragen commissie over de voorhang
Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (UB Awir)
(Kamerstuk 35574-20) - 2021Z02445
Voor kennisgeving aannemen, nu inmiddels meer dan 30 leden het verzoek
hebben gedaan om het ontwerp van het besluit tot wijziging van het
uitvoeringsbesluit Awir bij wet te regelen en daarmee voor uitdrukkelijke

Besluit:
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Noot:

goedkeuring aan de Kamer voor te leggen.
Zie de brief van het lid Leijten c.s. van 4 februari 2021 (Kamerstuk 35574, nr.
21).

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
23.

Agendapunt:

Onderzoek informatie over signalen kinderopvangtoeslag SZW

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 18 januari 2021
Antwoorden op vragen commissie over het onderzoeksrapport 'Onderzoek
informatie over signalen kinderopvangtoeslag SZW' - 31066-770
Agenderen voor het opnieuw te plannen notaoverleg over de initiatiefnota van
het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen.
De commissie SZW heeft in haar procedurevergadering van 3 februari 2021
besloten de commissie Financiën te verzoeken de behandeling van (de
beantwoording van vragen over) dit rapport over te nemen.
Agenderen voor het eerstvolgende algemeen overleg Hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen, dat zal worden gehouden na ontvangst van de zesde
voortgangsrapportage.
Desgewenst betrekken bij de behandeling van het nog te ontvangen
wetsvoorstel, waarmee het Uitvoeringsbesluit Algemene wet
inkomensafhankelijke regelingen (UB Awir) voor uitdrukkelijke goedkeuring aan
de Kamer wordt voorgelegd (zie het vorige agendapunt).

Besluit:
Noot:

Besluit:

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Noot:

Besluit:

Besluit:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 13 november 2020
Onderzoeksrapport 'Onderzoek informatie over signalen kinderopvangtoeslag
SZW' - 31066-735
Agenderen voor het opnieuw te plannen notaoverleg over de initiatiefnota van
het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen.
De commissie SZW heeft in haar procedurevergadering van 3 februari 2021
besloten de behandeling van dit rapport over te dragen aan de commissie
Financiën.
Agenderen voor het eerstvolgende algemeen overleg Hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen, dat zal worden gehouden na ontvangst van de zesde
voortgangsrapportage.
Desgewenst betrekken bij de behandeling van het nog te ontvangen
wetsvoorstel, waarmee het Uitvoeringsbesluit Algemene wet
inkomensafhankelijke regelingen (UB Awir) voor uitdrukkelijke goedkeuring aan
de Kamer wordt voorgelegd (zie het vorige agendapunt).
FIN

Rijksuitgaven
24.

Agendapunt:
Noot:

Planning periodiek overleg Algemene Rekenkamer
Besluit: het eerstvolgende periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer
inplannen op donderdag 15 april 2021 van 16.00 uur tot 17.30 uur.
Noot: De commissie Financiën voert uit hoofde van haar verantwoordelijkheid
voor de rijksuitgaven periodiek - doorgaans twee keer per jaar - overleg met
het College van de Algemene Rekenkamer. De staf inventariseert mogelijke
agendapunten onder de deelnemende leden, waarna in overleg met de
Algemene Rekenkamer de agenda wordt vastgesteld. Het vorige overleg heeft
plaatsgevonden op 5 november 2020, op initiatief van de commissie
Financiën. Het initiatief voor deze editie ligt bij de Algemene Rekenkamer.
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25.

Agendapunt:
Noot:

Planning besloten technische briefing Raad van State over de
voorjaarsrapportage begrotingstoezicht 2021
Besluit: deze briefing inplannen op woensdag 21 april 2021, van 16.30 tot
17.45 uur. Locatie en vorm (fysiek of digitaal) nader te bepalen.
Noot: De Afdeling advisering van de Raad van State brengt twee maal per jaar
een rapport uit in het kader van het aan haar opgedragen onafhankelijke
toezicht op de naleving van (Europese) begrotingsregels. De
voorjaarsrapportage van 2021 wordt in de tweede helft van april gepubliceerd.
Voorgesteld wordt om, in verband met de recesperioden van de Kamer, reeds
nu een datum vast te stellen voor de technische briefing.

26.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van de commissie Defensie om advies inzake het
Programma Grensverleggende IT (GrIT)

Zaak:

Brief commissie - griffier, T.N.J. de Lange - 1 februari 2021
Aan commissie Financiën - verzoek om advies aanwijzing Groot Project GrIT 2021Z02133
Ter informatie.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 8 februari 2021
Advies bij voorstel aanwijzing Grensverleggende IT (GrIT) als groot project 2021Z02554
Positief advies uitbrengen over aanwijzing van Grensverleggende IT (GrIT) als
groot project, en daarbij de commissie Defensie vragen op twee aspecten nader
in te gaan (zie beslispunten stafnotitie).

Europa
27.

Agendapunt:

Reactie op de openbare consultatie over de herziening van de richtlijn
voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMD)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 februari 2021
Reactie op EU-consultatie herziening AIFMD - 32013-244
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

28.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen op het terrein van de commissie Financiën d.d.
8 februari 2021

Zaak:

Volgcommissie(s):

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 8 februari 2021
Lijst nieuwe EU-voorstellen 2021, commissie Financiën d.d. 8 februari 2021 2021Z02612
Behandelvoorstellen gevolgd zoals opgenomen in de lijst; deze lijst bevat 5
nieuwe EU-voorstellen.
Vier maal wordt voorgesteld het EU-voorstel voor kennisgeving aan te nemen;
eenmaal luidt het behandelvoorstel "desgewenst betrekken bij het te zijner tijd
te houden algemeen overleg Accountancy".
EU

Agendapunt:

Fiche: Richtlijn toekenning uitvoeringsbevoegdheden btw

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 5 februari 2021
Fiche: Richtlijn toekenning uitvoeringsbevoegdheden btw - 22112-3043
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op woensdag 7 april 2021 om 14.00 uur.
EU

Besluit:
Noot:

29.

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Overig
30.

Agendapunt:

Voortgang onderzoek belastingontwijking

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 5 februari 2021
Voortgang onderzoek belastingontwijking - 2021Z02429
Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Belastingontwijking op
donderdag 11 februari 2021.

Besluit:

31.

Agendapunt:

Uitvoering motie Omtzigt c.s. inzake adviesaanvraag aan de VenetiëCommissie van de Raad van Europa (Kamerstuk 35 510 nr. 11)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 7 februari 2021
Uitvoering motie Omtzigt c.s. inzake adviesaanvraag aan de Venetië-Commissie
van de Raad van Europa - 2021Z02505
Ingestemd met de bij de stafnotitie gevoegde conceptbrief en met het
doorgeleiden daarvan naar het Presidium.
EU

Agendapunt:

Eindrapportage Rapporteurschap digitaal centralebankgeld

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. (Aukje) de Vries (VVD) 8 februari 2021
Aanbieding eindrapport digitaal centralebankgeld van de rapporteurs A. de
Vries en M.O. Alkaya - 2021Z02577
Besloten tot openbaarmaking van het rapport; de minister verzoeken daarop
een schriftelijke reactie te geven.
De vraag over het opnieuw aanstellen van rapporteurs digitaal centralebankgeld
agenderen voor de eerste procedurevergadering van de commissie in nieuwe
samenstelling, na het aantreden van de nieuwe Kamer.
EU

Besluit:

32.

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

33.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Van Otterloo en Van Brenk (beiden 50PLUS) tot
doorrekening door het CPB van een fiscaal alternatief voor het
toeslagenstelsel, gepresenteerd tijdens het rondetafelgesprek op 2
december 2020

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.J.P. van Otterloo
(50PLUS) - 8 februari 2021
Voorstel van de leden Van Otterloo en Van Brenk (beiden 50PLUS) tot
doorrekening door het CPB van een fiscaal alternatief voor het toeslagenstelsel,
gepresenteerd tijdens het rondetafelgesprek op 2 december 2020 2021Z02614
Aangehouden tot een na de Kamerverkiezingen te houden (reguliere)
procedurevergadering.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Position paper - , - 1 oktober 2020
Position paper R. Fransman t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Alternatieven
voor het toeslagenstelsel d.d. 8 oktober 2020 - 2020Z17712
Ter informatie.
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Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën
34.

Agendapunt:
Noot:

Geplande wetgevingsoverleggen, notaoverleggen en algemene
overleggen
Besluit: ter informatie.
wo 14-04-2021 10.15-13.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
di 11-05-2021 16.30-19.30 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
wo 16-06-2021 10.15-13.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

35.

Agendapunt:
Noot:

I) Plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 5
februari 2021)
Besluit: ter informatie.
a) Wetgeving
Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
- 34 661 Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)
- 35 216 Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking
- 35 514 Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen
- 35 527 Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (NB: na het
verschijnen van de langetermijnagenda is besloten tot behandeling van het
wetsvoorstel in een wetgevingsoverleg.)
b) tweeminutendebatten:
6, 7 en 8 april (week 14)
- VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)
- VAO Staatsdeelnemingen (AO d.d. 03/02)

36.

Agendapunt:
Noot:

II) Plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 5
februari 2021)
Besluit: ter informatie.
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)
28. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een
beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister, staatssecretaris Financiën)
36. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries)
(minister Financiën)
39. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding
betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt)
(staatssecretaris Financiën)
44. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering
kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
50. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude
(Leijten) (minister, staatssecretaris Financiën)
55. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek
heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben
aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
58. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van
de zorg (Wilders) (minister Financiën)
59. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toevalAmerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
73. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten)
(staatssecretaris Financiën)
75. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister
en staatssecretaris SZW; staatssecretaris Financiën)
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77. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de
hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (minister
Financiën)
78. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de
aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)
87. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een
witwasschandaal (Alkaya) (minister Financiën)
89. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor
ontwikkelingslanden (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
90. Debat over het groeifonds (Nijboer) (minister Financiën)
96. Debat over het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie
kinderopvangtoeslag (Marijnissen) (minister-president, minister Financiën)
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)
44. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in
Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
53. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het
coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)
58. Dertigledendebat over de verklaring van de Franse minister van transport
inzake Air-France-KLM (Graus) (minister Financiën, minister IW)

37.

Agendapunt:
Noot:

Nog niet beantwoorde commissiebrieven
Besluit: ter informatie
1. 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)
2. 09-12-2020 - Verzoek om een afschrift te zenden van het aan de
Nationale ombudsman te zenden antwoord inzake verlaging van
dwangbevelkosten (2020Z24496)
3. 09-12-2020 - Verzoek om de (eventuele) inbreng op de openbare
raadpleging over de herziening van de BRRD-richtlijn met de Kamer te
delen (2020Z24488)
4. 10-12-2020 - Verzoek om reactie op het uitblijven van een evaluatie van
artikel 17, tweede lid, Invorderingswet (2020Z24618)
5. 03-02-2021 - Verzoek om beantwoording van schriftelijke vragen over
Duitse oorlogsgerelateerde uitkeringen uiterlijk op 24 februari 2021
(2021Z02241)
6. 03-02-2021 - Verzoek om reactie op artikel over de stijgende koers van de
euro (2021Z01900)
7. 04-02-2021 - Verzoek inzake reactie op wetenschappelijke toets
Verbetertraject Kinderopvangtoeslag (2021Z02331)
Toegevoegde agendapunten

38.

Agendapunt:

Aanbieding plan van aanpak 'Verankering Brede Welvaarts-denken in
begrotingssystematiek van Kabinet en Kamer' van CPB, PBL en SCP

Zaak:

Brief derden - Centraal Planbureau (CPB) te Den Haag - 8 februari 2021
Aanbieding plan van aanpak 'Verankering Brede Welvaarts-denken in
begrotingssystematiek van Kabinet en Kamer' van CPB, PBL en SCP 2021Z02680
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en de werkgroep begroten en
verantwoorden verzoeken een behandelvoorstel voor te bereiden.

Besluit:
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Noot:

Volgcommissie(s):

39.

Antwoorden op vragen commissie over het belastingverdrag tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en het Vorstendom Liechtenstein

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 9 februari 2021
Antwoorden op vragen commissie over het Verdrag tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en het Vorstendom Liechtenstein tot het vermijden van dubbele
belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het vermogen en
het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol;
Bern, 3 juni 2020 (Kamerstuk 35698) - 2021Z02716
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de reactie van de
Mediafederatie naar aanleiding van het rapport van het CBS naar de
prijsontwikkeling bij digitale publicaties

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 9 februari 2021
Antwoorden op vragen commissie over de reactie van de Mediafederatie naar
aanleiding van het rapport van het CBS naar de prijsontwikkeling bij digitale
publicaties (Kamerstuk 35572-11) - 2021Z02719
Niet controversieel geacht en geagendeerd voor het te zijner tijd te houden
algemeen overleg Belastingen.

Besluit:

41.

Agendapunt:

Advies onafhankelijke deskundigheid inzake mogelijke nietigheid
besluitvorming

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 9 februari
2021
Advies onafhankelijke deskundigheid inzake mogelijke nietigheid besluitvorming
- 2021Z02730
Reeds behandeld in het algemeen overleg Hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen op 10 februari 2021.

Besluit:

42.

Deze brief vormt de invulling van een verzoek van de Kamer om een
verkenning uit te brengen naar de mogelijkheden voor integratie van de
Monitor Brede Welvaart in de begrotings- en verantwoordingssystematiek
(Kamerstuk 34298, nr. 29) en is tevens te vinden op de website van het
CPB.
• In april 2020 kwamen de planbureaus al met een eerste reactie op dit
verzoek (Kamerstuk 34298, nr. 30)
• Het verzoek vindt zijn oorsprong in een voorstel vanuit de werkgroep
begroten en verantwoorden aan de commissie Financiën in de
procedurevergadering van 16 januari 2020.
BiZa, LNV, SZW, EZK, I&W, VWS

Agendapunt:

Besluit:

40.

•

Agendapunt:

Uitkomsten aanvullende uitvoeringstoets inzake ministeriële regeling
vermogenstoetsuitzonderingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 9 februari
2021
Uitkomsten aanvullende uitvoeringstoets inzake ministeriële regeling
vermogenstoetsuitzonderingen - 2021Z02721
Reeds behandeld in het algemeen overleg Hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen op 10 februari 2021.

Besluit:
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43.

Agendapunt:

Reactie op amendementen van de leden lodders en Van Weyenberg
over een moratorium (Kamerstuk 35704-4)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 10 februari
2021
Reactie op amendementen van de leden lodders en Van Weyenberg over een
moratorium (Kamerstuk 35704-4) - 2021Z02799
Betrokken bij het op 10 februari 2021 gehouden wetgevingsoverleg over de
incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen.

Besluit:

44.

Agendapunt:

Voortgang Actieplan Consumentenkeuzes

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 februari 2021
Voortgang Actieplan Consumentenkeuzes - 2021Z02744
Niet controversieel geacht en geagendeerd voor het te zijner tijd te houden
algemeen overleg Financiële markten.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

45.

Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Alkaya over “Van ‘neutrale’ arbiter naar
consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de
structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening”

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, M.Ö. Alkaya (SP) - 10 februari 2021
Initiatiefnota van het lid Alkaya over “Van ‘neutrale’ arbiter naar
consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de
structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening” - 35727
De minister van Financiën verzoeken de Kamer een reactie namens het kabinet
op deze initiatiefnota te sturen.

Besluit:

Rondvraag
Geen agendapunten
Besloten
Geen agendapunten

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2021A00981
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