
Den Haag, 23 januari 2023

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 34
EU i.v.m. agendapunt 6, 14, 37, 39, 41, 42
EZK i.v.m. agendapunt 13
FIN i.v.m. agendapunt 18
I&W i.v.m. agendapunt 17
SZW i.v.m. agendapunt 34, 42
VWS i.v.m. agendapunt 34

Activiteit: Procedurevergadering
Datum: donderdag 26 januari 2023
Tijd: 10.00 - 11.15 uur
Openbaar/besloten: openbaar

Onderwerp: Procedurevergadering Financiën 

Regeling van werkzaamheden

1. Agendapunt: Regeling van werkzaamheden
Noot: 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 22 december 2022 
vaststellen.

Brievenlijst

3. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven

4. Agendapunt: Stukken t.b.v. het commissiedebat Douane van donderdag 19 januari 
2023

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 23 december 
2022
Onderzoeksrapport risicoanalyse scan en detectie bij de Douane - 31934-65

Voorstel: Desgewenst betrokken bij het commissiedebat Douane op donderdag 19 
januari 2023.

Voorstel: Ter bespreking: acht u de vertrouwelijkheid van het aangeboden 
onderzoeksrapport voldoende gemotiveerd?

Noot: • Met deze brief biedt de staatssecretaris ter vertrouwelijke kennisneming 
een vertrouwelijk rapport aan. Op de behandeling van deze stukken is de 



    

Regeling vertrouwelijke stukken van toepassing.
• Op grond van het onlangs door de Kamer in de Regeling vertrouwelijke 

stukken opgenomen artikel 4a, eerste lid, dient een brief waarmee 
eenvertrouwelijk stuk is aangeboden aan de Kamer te worden behandeld 
in de procedurevergadering van de commissie, aan welke het stuk in 
handen wordt gesteld. De motivering van de vertrouwelijkheid van het 
stuk en de voorwaarden van inzage kunnen in de procedurevergadering 
worden besproken.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 22 december 
2022
Invoering Horizontale accijnsrichtlijn 2020 - 35918-14

Voorstel: Desgewenst betrokken bij het commissiedebat Douane op donderdag 19 
januari 2023.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 22 december 
2022
Jaarplan Douane 2023 - 31934-64

Voorstel: Desgewenst betrokken bij het commissiedebat Douane op donderdag 19 
januari 2023.

5. Agendapunt: Reactie op de gewijzigde motie van de leden Van Weyenberg en Sahla 
over het beperken van het gat tussen de maximumuurprijs en de 
gemiddelde daadwerkelijke prijs van kinderopvang (t.v.v. 36250-6)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van 
Gennip - 20 december 2022
Reactie op de gewijzigde motie van de leden Van Weyenberg en Sahla over 
het beperken van het gat tussen de maximumuurprijs en de gemiddelde 
daadwerkelijke prijs van kinderopvang (Kamerstuk 36250-22) - 36250-23

Voorstel: Desgewenst betrokken bij de stemming op dinsdag 20 december 2022 over de 
gewijzigde motie van de leden Van Weyenberg en Sahla over het beperken 
van het gat tussen de maximumuurprijs en de gemiddelde daadwerkelijke 
prijs van kinderopvang (t.v.v. 36250-6).

6. Agendapunt: Stukken t.b.v. het schriftelijk overleg ter voorbereiding op de 
Eurogroep/Ecofinraad van 16-17 januari 2023

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 20 december 2022
Verslag Eurogroep en Ecofinraad 5 en 6 december 2022, algemene oriëntatie 
AMLR en toezeggingen uit het Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad - 21501-
07-1916

Voorstel: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg ter voorbereiding op de 
Eurogroep/Ecofinraad van 16-17 januari 2023, waartoe inbreng is geleverd op 
dinsdag 10 januari 2023 te 16.00 uur.

Volgcommissie(s): EU

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 9 januari 2023
Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 januari 2023 - 
21501-07-1919

Voorstel: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg ter voorbereiding op de 
Eurogroep/Ecofinraad van 16-17 januari 2023, waartoe inbreng is geleverd op 
dinsdag 10 januari 2023 te 16.00 uur.

Volgcommissie(s): EU

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 21 december 2022
Tweede betaalverzoek RRF Portugal - 21501-07-1915

Voorstel: Desgewenst betrokken bij het schriftelijk overleg ter voorbereiding op de 
Eurogroep/Ecofinraad van 16-17 januari 2023.
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Volgcommissie(s): EU

(Voortgang) wet- en regelgeving

7. Agendapunt: Voorstel van wet van de leden Maatoug, Van der Lee en Nijboer 
houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige 
andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele 
fiscale regelingen

Zaak: Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag - Tweede Kamerlid, S. 
Maatoug (GroenLinks) - 23 december 2022
Nota naar aanleiding van het verslag - 36128-8

Voorstel: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, S. Maatoug (GroenLinks) - 7 juni 2022
Voorstel van wet van de leden Maatoug, Van der Lee en Nijboer houdende 
wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten 
in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen en het 
vervangen van het box 2-tarief door een progressief tarief - 36128

Voorstel: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Noot: Gelet op een oproep van de commissie in de strategische 

procedurevergadering van donderdag 23 juli jl. om waar mogelijk meer 
voorspelbaarheid te brengen in de behandeling van wetgeving, wordt - gesteld 
dat u dit voorstel voldoende voorbereid acht - expliciet aan u voorgelegd of u 
dit voorstel plenair of in een wetgevingsoverleg wenst te behandelen.

8. Agendapunt: Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 20 december 2022
Nota van wijziging - 36174-7

Voorstel: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag - minister van Financiën, 
S.A.M. Kaag - 20 december 2022
Nota naar aanleiding van het verslag - 36174-6

Voorstel: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 7 juli 2022
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van Richtlijn 
(EU) 2021/338 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2021 
tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievereisten, 
productgovernance en positielimieten, en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 
2019/78 wat betreft de toepassing daarvan op beleggingsondernemingen, om 
bij te dragen aan het herstel van de covid-19 crisis (PbEU 2021, L 68) 
(Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen) - 36174

Voorstel: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Noot: Gelet op een oproep van de commissie in de strategische 

procedurevergadering van donderdag 23 juli jl. om waar mogelijk meer 
voorspelbaarheid te brengen in de behandeling van wetgeving, wordt - gesteld 
dat u dit voorstel voldoende voorbereid acht - expliciet aan u voorgelegd of u 
dit voorstel
• plenair wenst te behandelen;
• wenst te behandelen in een wetgevingsoverleg, of
• wenst aan te melden als hamerstuk (waarbij een individueel lid alsnog de 

mogelijkheid heeft het voorstel te 'onthameren').
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Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van 
Financiën

9. Agendapunt: Goedkeuring werkprogramma Inspectie belastingen, toeslagen en 
douane (IBTD) 2023

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 27 december 2022
Goedkeuring werkprogramma Inspectie belastingen, toeslagen en douane 
(IBTD) 2023 - 31066-1157

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

10. Agendapunt: Stand van zaken over toegang van ondernemers tot het Kifid en 
andere Kifid-onderwerpen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 22 december 2022
Stand van zaken over toegang van ondernemers tot het Kifid en andere Kifid-
onderwerpen - 35727-10

Voorstel: Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Financiële markten.

11. Agendapunt: Stand van zaken omtrent de regulering van crypto's

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 21 december 2022
Stand van zaken omtrent de regulering van crypto's - 32545-185

Voorstel: Betrekken bij het plenaire debat over het toezicht op cryptomunten.
Noot: In de plenaire Regeling van Werkzaamheden van dinsdag 13 december 2022 

heeft de Kamer besloten dit debat in het eerste kwartaal van 2023 te willen 
voeren.

12. Agendapunt: Antwoorden op vragen commissie over het werkprogramma 2023 
inspectie belastingen, toeslagen, douane

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 21 december 2022
Antwoorden op vragen commissie over het werkprogramma 2023 inspectie 
belastingen, toeslagen, douane - 31066-1155

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

13. Agendapunt: Voortgang Klimaatcommitment Financiële Sector

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 20 december 2022
Voortgang Klimaatcommitment Financiële Sector - 32013-256

Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat Verduurzaming financiële sector op 
woensdag 22 maart 2023.

Volgcommissie(s): EZK

14. Agendapunt: Analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-
register

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 20 januari 2023
Analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register - 
2023Z00741

Voorstel: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg 
vaststellen op donderdag 16 februari 2023 te 14.00 uur.

Volgcommissie(s): EU
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Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris 
Fiscaliteit en Belastingdienst

15. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan 
ANARCP met betrekking tot Conceptbesluit Inkomstenbelasting 
Pensioenen Internationale Organisaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 19 januari 
2023
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan ANARCP met 
betrekking tot Conceptbesluit Inkomstenbelasting Pensioenen Internationale 
Organisaties - 32043-599

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

16. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie inzake technische briefing over 
conceptwetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 19 januari 
2023
Reactie op verzoek commissie inzake technische briefing over 
conceptwetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2) - 2023Z00566

Voorstel: Betrokken bij de e-mailprocedure van vrijdag 20 januari 2023 inzake de 
technische briefing Pijler 2.

Noot: De commissie heeft middels een e-mailprocedure besloten om de besloten 
technische briefing Pijler 2 van dinsdag 24 januari 2023 te annuleren en 
om een openbare technische briefing inzake het definitieve wetsvoorstel Wet 
minimumbelasting 2024 (Pijler 2) in te plannen nadat het wetsvoorstel bij de 
Kamer is ingediend.

17. Agendapunt: Onderzoek naar oplossingsrichtingen kilometerregistratie Betalen 
naar Gebruik en burgerpeiling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 19 januari 
2023
Onderzoek naar oplossingsrichtingen kilometerregistratie Betalen naar Gebruik 
en burgerpeiling - 2023Z00641

Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat Autobelastingen op donderdag 16 
februari 2023.

Volgcommissie(s): I&W

18. Agendapunt: Beleidswijziging in verband met de energietoeslag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 17 januari 
2023
Beleidswijziging in verband met de energietoeslag - 24515-673

Voorstel: Ter informatie.
Noot: Het voortouw bij deze brief ligt bij de commissie SZW, daar dit een antwoord 

betreft op een verzoek vanuit die commissie (2022D41532).
Volgcommissie(s): FIN
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19. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie over het interne onderzoek en de 
externe validatie naar aanleiding van de mediaberichtgeving over 
Uber

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 16 januari 
2023
Reactie op verzoek commissie over het interne onderzoek en de externe 
validatie naar aanleiding van de mediaberichtgeving over Uber - 31066-1160

Voorstel: Betrokken bij de technische briefing over de fiscale behandeling van Uber op 
18 januari 2022.

20. Agendapunt: Invorderingsstrategieën Belastingdienst en Toeslagen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 23 december 
2022
Invorderingsstrategieën Belastingdienst en Toeslagen - 31066-1161

Voorstel: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg 
vaststellen op woensdag 15 februari 2023 te 14.00 uur.

Noot: Op 31 oktober 2022 ontving de Kamer een brief inzake Herijking van de 
Invorderingswet 1990 en procesupdate enkele toezeggingen (Kamerstuk 
35510, nr. 106). De commissie heeft destijds besloten hier een schriftelijk 
overleg over te voeren. De inbreng verslag van dit schriftelijk overleg is op 1 
december vastgesteld (2022D51251). De beantwoording wordt naar 
verwachting op vrijdag 27 januari aanstaande naar de Kamer gestuurd. 

21. Agendapunt: Voortgang wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking 
Belastingdienst, Toeslagen en Douane

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 22 december 
2022
Voortgang wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, 
Toeslagen en Douane - 32761-259

Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat Belastingdienst op donderdag 23 maart 
2023.

22. Agendapunt: Certificeringen en ramingstoelichtingen december 2022

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 22 december 
2022
Certificeringen en ramingstoelichtingen december 2022 - 36202-132

Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat Nationale fiscaliteit op woensdag 14 juni 
2023.

23. Agendapunt: Antwoorden op vragen commissie over het advies van de Autoriteit 
Persoonsgegevens over Wijziging van de Uitvoeringsregeling 
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 1994 (o.a. Kamerstuk 36045-
86)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 9 december 
2022
Antwoorden op vragen commissie over het advies van de Autoriteit 
Persoonsgegevens over Wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet 
inzake Rijksbelastingen 1994 (o.a. Kamerstuk 36045-86) - 36045-127

Voorstel: Ter bespreking.
Noot: • Deze brief is in de procedurevergadering van 22 december 2022 op het 

verzoek van het lid Omtzigt aangehouden tot de eerstvolgende 
procedurevergadering. 
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• Het lid Van der Lee wees in deze procedurevergadering op een eerder 
gedane toezegging van de minister van Buitenlandse zaken over het 
bevriezen en confisqueren van Russiche tegoeden. Deze toezegging is 
inmiddels gestand gedaan in het verslag van de Raad Algemene Zaken van 
8 december jl. (Kamerstuk 21501-02, nr. 2577). Dat verslag is 
geagendeerd voor het commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 6 
februari 2023/Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie, dat zal 
plaatsvinden op 1 februari 2023.

24. Agendapunt: Antwoorden op vragen commissie over de uitspraak van het 
gerechtshof Den Haag over de sepotbeslissingen van het Openbaar 
Ministerie inzake de aangifte van knevelarij en beroepsmatige 
discriminatie en de aangifte van dwang door misbruik van gezag en 
lasterlijke aanklacht (o.a. Kamerstuk 31066-1095)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 2 december 
2022
Antwoorden op vragen commissie over de uitspraak van het gerechtshof Den 
Haag over de sepotbeslissingen van het Openbaar Ministerie inzake de 
aangifte van knevelarij en beroepsmatige discriminatie en de aangifte van 
dwang door misbruik van gezag en lasterlijke aanklacht (o.a. Kamerstuk 
31066-1095) - 31066-1147

Voorstel: Ter bespreking.
Noot: Op verzoek van het lid Omtzigt heeft de commissie tijdens de 

procedurevergadering van 8 december jl. besloten deze brief aan te houden 
tot de eerste procedurevergadering in januari 2023. 

25. Agendapunt: Stukken die op de agenda stonden van het vervallen Dertigledendebat 
over een handleiding bij de Belastingdienst met discriminerende 
instructies

Noot: Op verzoek van het lid Omtzigt heeft de commissie tijdens de 
procedurevergadering van 8 december jl. besloten deze brieven aan te houden 
tot de eerste procedurevergadering in januari 2023.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 12 september 
2022
Beantwoording vragen commissie over de reactie op het verzoek van het lid 
Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 mei 2022, 
over het rapport ‘Handleidingen aan de Poort 2-1’ (Kamerstuk 31066-1061) - 
31066-1113

Voorstel: Ter bespreking.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 14 april 2022
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van 
werkzaamheden van 12 april 2022, over een handleiding bij de Belastingdienst 
met discriminerende instructies - 31066-1007

Voorstel: Ter bespreking.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 17 juni 2022
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van 
Werkzaamheden van 17 mei 2022, over het rapport ‘Handleidingen aan de 
Poort 2-1’ - 31066-1061

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

26. Agendapunt: Audit Wet politiegegevens bij de Douane

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 18 januari 2023
Audit Wet politiegegevens bij de Douane - 31934-66

Voorstel: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg 
vaststellen op donderdag 9 februari 2023 te 14.00 uur.

27. Agendapunt: Reactie op de brief van Stichting Herstel Ongekend Onrecht inzake het 
verzoek om een reparatie of een aanvulling van de Wet 
hersteloperatie toeslagen ten aanzien van schulden van kinderen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 23 december 
2022
Reactie op de brief van Stichting Herstel Ongekend Onrecht inzake het 
verzoek om een reparatie of een aanvulling van de Wet hersteloperatie 
toeslagen ten aanzien van schulden van kinderen - 36151-34

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

28. Agendapunt: Fout in uitbetaling kindgebonden budget - opvolging brief 13 juli 
inzake herstelactie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 23 december 
2022
Fout in uitbetaling kindgebonden budget - opvolging brief 13 juli inzake 
herstelactie - 35010-28

Voorstel: De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken de 
behandeling over te nemen.

Noot: De vorige brief inzake 'Fout in uitbetaling kindgebonden budget - herstelactie' 
(Kamerstuk 35010, nr. 27) was ingediend door de minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid (SZW). De commissie SZW had daarom ook bij die brief 
het voortouw en heeft tijdens haar procedurevergadering van 13 september 
2022 besloten om deze brief te agenderen voor het te zijner tijd te voeren 
commissiedebat Kinderbijslag en kindgebonden budget. 

29. Agendapunt: Evaluatie Algemene wet inkomensafhankelijk regelingen (Awir), 
uitvoering en dienstverlening Toeslagen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 23 december 
2022
Evaluatie Algemene wet inkomensafhankelijk regelingen (Awir), uitvoering en 
dienstverlening Toeslagen - 31066-1158

Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat Toeslagen op woensdag 22 februari 2023.

30. Agendapunt: Toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat PwC-onderzoek 
naar het memo-Palmen op 13 december 2022, over de casus CAF 11 
tussen maart 2017 en de verhoren van de parlementaire 
ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) in het najaar 
2020

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 21 december 
2022
Toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat PwC-onderzoek naar het 
memo-Palmen op 13 december 2022, over de casus CAF 11 tussen maart 
2017 en de verhoren van de parlementaire ondervragingscommissie 
kinderopvangtoeslag (POK) in het najaar 2020 - 35510-110
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Voorstel: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Noot: In het commissiedebat is aan de staatssecretaris verzocht meer inzicht te 

geven in de momenten dat er overleggen zijn geweest met de toenmalige 
staatssecretarissen van Financiën over de casus CAF 11 tussen maart 2017 en 
de verhoren van de parlementaire ondervragingscommissie 
kinderopvangtoeslag (POK) in het najaar 2020. De staatssecretaris geeft in 
deze brief aan een nieuwe poging te zullen doen en de Kamer uiterlijk in het 
eerste kwartaal van 2023 nader te informeren.

Voorstel: De voorbereidingsgroep uitvoering motie-Leijten/Inge van Dijk verzoeken de 
brief bij de uitvoering van deze motie te betrekken.

Noot: De voorbereidingsgroep zal binnenkort terugkoppelen aan de commissie naar 
aanleideing van de in stafnotitie 2022Z24045 voorgestelde werkwijze.

31. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie over de brief van het Zuid Nederlandse 
Letselschadekantoor (HZNLK B.V.) over de Wet hersteloperatie 
Toeslagen (Kamerstuk 36151)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 21 december 
2022
Reactie op verzoek commissie over de brief van het Zuid Nederlandse 
Letselschadekantoor (HZNLK B.V.) over de Wet hersteloperatie Toeslagen 
(Kamerstuk 36151) - 36151-33

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

32. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief m.b.t. code 98-
beleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 21 december 
2022
Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief m.b.t. code 98-beleid - 
2022Z25941

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

33. Agendapunt: Stand van zaken Toeslagen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 21 december 
2022
Stand van zaken Toeslagen - 31066-1154

Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat Toeslagen op woensdag 22 februari 2023.

34. Agendapunt: Aanpak afschaffen toeslagenstelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 21 december 
2022
Aanpak afschaffen toeslagenstelsel - 31066-1156

Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat Toeslagen op woensdag 22 februari 2023.
Volgcommissie(s): SZW, BiZa, VWS

Zaak: Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 23 januari 2023
Voorstel behandeling Aanpak afschaffen Toeslagenstelsel - 2023Z00809

Voorstel: Ter informatie.
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35. Agendapunt: Reactie op het vooronderzoek van het College voor de Rechten van de 
Mens over de vermeende discriminerende effecten van de werkwijzen 
van de Belastingdienst/Toeslagen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 1 december 2022
Reactie op het vooronderzoek van het College voor de Rechten van de Mens 
over de vermeende discriminerende effecten van de werkwijzen van de 
Belastingdienst/Toeslagen - 31066-1138

Voorstel: Ter bespreking.
Noot: De commissie heeft om deze reactie verzocht ter voorbereiding op het 

dertigledendebat over het rapport van het College voor de Rechten van de 
Mens over de werkwijzen van de Belastingdienst/Toeslagen (aanvrager: 
Azarkan; debat met minister-president en staatssecretaris Financiën). Dit 
dertigledendebat is op dinsdag 20 december jl. vervallen.

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

36. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over de 
beslagvrije voet

Zaak: Brief regering - minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J. 
Schouten - 21 december 2022
Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over de beslagvrije voet - 
24515-670

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.

Europa

37. Agendapunt: Overzicht uitbetaling RRF vierde kwartaal 2022

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 13 januari 2023
Overzicht uitbetaling RRF vierde kwartaal 2022 - 21501-07-1918

Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op donderdag 9 
februari 2023.

Volgcommissie(s): EU

38. Agendapunt: Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda 
Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 januari 2023

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 13 januari 2023
Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda 
Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 januari 2023 - 2023Z00266

Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op donderdag 9 
februari 2023.

39. Agendapunt: Actieve openbaarmaking kabinetsappreciatie van de mededeling van 
de Europese Commissie inzake het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) en 
de Macro-Economische Onevenwichtigheidsprocedure (MEOP)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 20 december 2022
Actieve openbaarmaking kabinetsappreciatie van de mededeling van de 
Europese Commissie inzake het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) en de Macro-
Economische Onevenwichtigheidsprocedure (MEOP) - 2022Z25671

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.
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Noot: Middels deze brief worden alsnog de beslisnota's gedeeld bij de eerder 
verzonden kabinetsappreciatie van de mededeling van de Europese Commissie 
inzake het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) en de Macro-economische 
Onevenwichtigheidsprocedure die reeds is behandeld in het commissiedebat 
Eurogroep/Ecofinraad op donderdag 1 december 2022.

Volgcommissie(s): EU

40. Agendapunt: Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Eurogroep/Ecofin van 
29 september 2022, over kapitaalbeleid DNB

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 20 december 2022
Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Eurogroep/Ecofin van 29 
september 2022, over kapitaalbeleid DNB - 32013-257

Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op donderdag 9 
februari 2023.

41. Agendapunt: CBDC-projecten in Japan, Zweden en Zwitserland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 20 december 2022
CBDC-projecten in Japan, Zweden en Zwitserland - 27863-133

Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op donderdag 9 
februari 2023.

Volgcommissie(s): EU

42. Agendapunt: Aanbieding speciaal verslag "Steun om het risico op werkloosheid te 
beperken in een noodtoestand (SURE) - SURE-financiering heeft 
bijgedragen aan behoud van banen tijdens de COVID-19-crisis, maar 
de volledige impact is niet bekend" van ERK

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 14 december 
2022
Aanbieding speciaal verslag "Steun om het risico op werkloosheid te beperken 
in een noodtoestand (SURE) - SURE-financiering heeft bijgedragen aan 
behoud van banen tijdens de COVID-19-crisis, maar de volledige impact is 
niet bekend" van ERK - 2022Z25745

Voorstel: Desgewenst betrekken bij het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op 
donderdag 9 februari 2023.

Volgcommissie(s): SZW, EU

43. Agendapunt: Lijst met EU-voorstellen d.d. 20 januari 2023

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, M. Schukkink - 20 januari 2023
Lijst met EU-voorstellen d.d. 20 januari 2023 - 2023Z00732

Voorstel: Behandelvoorstellen volgen zoals opgenomen in de lijst.

44. Agendapunt: Deelname Europese parlementaire week op 27 en 28 februari 2023

Zaak: Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 20 januari 2023
Deelname Europese parlementaire week op 27 en 28 februari 2023 - 
2023Z00742

Voorstel: Belangstelling voor deelname per e-mail inventariseren.

11



    

Overig

45. Agendapunt: Werkbezoek AFM en DNB

Zaak: Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 23 januari 2023
Werkbezoek AFM en DNB - 2023Z00796

Voorstel: Ter bespreking: stemt u in met het conceptprogramma voor het werkbezoek 
aan DNB en AFM?

46. Agendapunt: Planning en Gesprek IBTD - voorbereidingsgroep ‘Versterking 
rechtsstatelijke controle Belastingdienst’

Zaak: Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 23 januari 2023
Planning en Gesprek IBTD - voorbereidingsgroep ‘Versterking rechtsstatelijke 
controle Belastingdienst’ - 2023Z00808

Voorstel: Ter bespreking (zie beslispunt in de stafnotitie).

47. Agendapunt: Uitnodiging SRA voor werkbezoek m.b.t. mkb-accountantsorganisaties

Zaak: Brief derden - SRA te Utrecht - 17 januari 2023
Uitnodiging SRA voor werkbezoek m.b.t. mkb-accountantsorganisaties - 
2023Z00421

Voorstel: Ter bespreking.

Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën

48. Agendapunt: Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en 
notaoverleggen

Noot: Voorstel: Ter informatie.
1. wo 25-01-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Internationale fiscaliteit
2. wo 01-02-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Toekomst van het 

bankenlandschap
3. wo 08-02-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Vermogensverdeling
4. do 09-02-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
5. wo 15-02-2023 09.30 - 12.30 Commissiedebat Grenseffecten van fiscale 

regelingen, accijnzen en btw
6. do 16-02-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Autobelastingen
7. wo 22-02-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Toeslagen
8. do 23-02-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat 

Exportkredietverzekeringen/Handelsinstrumentarium
9. do 09-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
10. wo 22-03-2023 14.30 - 17.30 Commissiedebat Verduurzaming financiële 

sector
11. do 23-03-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Belastingdienst
12. do 30-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Accountancy
13. wo 19-04-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Financieel-economische 

effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
14. do 20-04-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Macro-economische 

ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele 
Eurogroep/Ecofinraad)

15. do 11-05-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
16. do 01-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
17. do 08-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
18. wo 14-06-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Nationale fiscaliteit

49. Agendapunt: Nog te plannen commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en 
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notaoverleggen waartoe de commissie reeds heeft besloten
Noot: Voorstel: Ter informatie.

1. Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Lee en Nijboer over de 
aanpak van Nederland als belastingparadijs (voorafgaand aan het meireces 
2023)
2. Commissiedebat Werknemersparticipatie

50. Agendapunt: Overige commissieactiviteiten
Noot: Voorstel: Ter informatie.

Procedurevergaderingen

• do 09-02-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering Financiën
• do 16-02-2023 14.00 - 15.00 Strategische procedurevergadering
• do 23-02-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. 

Rijksuitgaven)
• do 09-03-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering Financiën
• do 23-03-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. 

Rijksuitgaven)
• do 06-04-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
• do 20-04-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. 

Rijksuitgaven)
• do 11-05-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering Financiën
• do 25-05-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. 

Rijksuitgaven)
• do 08-06-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering Financiën
• do 22-06-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. 

Rijksuitgaven)
• do 06-07-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. 

Rijksuitgaven)
• do 14-09-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. 

Rijksuitgaven)
• do 28-09-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
• do 12-10-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. 

Rijksuitgaven)
• do 26-10-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
• do 09-11-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. 

Rijksuitgaven)
• do 23-11-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
• do 07-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. 

Rijksuitgaven)
• do 21-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. 

Rijksuitgaven)

Overige activiteiten
• di 24-01-2023 13.15 - 13.30 Petitie groep Justify the time is now m.b.t. 

afhandeling toeslagenschandaal
• do 26-01-2023 12.45 - 13.45 Technische briefing Wetenschapstoets 

wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen
• do 26-01-2023 14.00 - 15.00 Technische briefing Advies Raad van State 

wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen
• do 26-01-2023 15.15 - 17.15 Rondetafelgesprek Wetsvoorstel Plan van 

Aanpak Witwassen
• ma 06-02-2023 12.30 - 18.00 Werkbezoek De Nederlandsche Bank (DNB) 

en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
• ma 13-02-2023 15.00 - 19.00 Rondetafelgesprek Toekomst van de euro
• wo 15-02-2023 15.00 - 16.30 Technische briefing Toezicht op 

cryptomarkten
• di 21-02-2023 17.00 - 18.00 Technische briefing ICT bij de Belastingdienst
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• ma 20-03-2023 13.00 - 16.00 Werkbezoek aan de Belastingdienst i.s.m. 
Eerste Kamercommissie voor Financiën

• wo 31-05-2023 14.00 - 16.15 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM 
over de financiële stabiliteit in Nederland

Nog te plannen

• Openbare technische briefing Conceptwetsvoorstel Wet minimumbelasting 
2024 (Pijler 2) wordt kort na ontvangst wetsvoorstel opnieuw ingepland

• Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst 
(besluit procedurevergadering 12 januari 2022)

• Werkbezoek aan de Douane
• Kennisactiviteit Fiscale Rechtshulp (voorstel Inge van Dijk, 

procedurevergadering 22 december 2022)

51. Agendapunt: Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de 
langetermijnagenda van 20 januari)

Noot: Voorstel: Ter informatie.

31 januari, 1 en 2 februari 2023  (week 5)
- Tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad (CD d.d. 1/12)
- 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)

7, 8 en 9 februari 2023 (week 6)
- Tweeminutendebat Doorstroomvennootschappen (CD 7/12)
- 36 053 (Goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen 
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het 
vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het 
inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met 
Protocol (Trb. 2021, 80))

Nog niet geagendeerd
- 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)
- 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))

Reeds behandelde wetsvoorstellen waarvan de stemming tot nader 
order is uitgesteld
- 36 205 (Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de 
overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie 
aan de grens)
- 35 957 (Invoering van delegatiegrondslagen ten behoeve van aanvullende 
regelingen voor het verstrekken van vergoedingen in het kader van de 
hersteloperatie toeslagen (Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen))
- 35 930 (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))

52. Agendapunt: Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 
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20 januari)
Noot: Voorstel: Ter informatie.

Meerderheidsdebatten
2. Debat over de toekomst van de Euro (Omtzigt) (minister Financiën)
6. Debat over technische beperkingen in de computersystemen van de 
Belastingdienst waardoor corruptie lastig te traceren is (Azarkan) (minister JV, 
minister Financiën)
17. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (minister Financiën)

Dertigledendebatten/interpellaties
1. Dertigledendebat over de planning van Belastingdienst inzake de 
afhandeling van de toeslagenaffaire (Azarkan) (Minister-president, 
staatssecretaris Financiën)
11. Dertigledendebat over het uitvragen van informatie door de politie over 
gedupeerde toeslagenouders en hun kinderen (Azarkan) (minister JV, 
staatssecretaris Financiën, staatssecretaris BZK)
16. Dertigledendebat over de Regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) 
voor energie-intensieve mkb-bedrijven (Stoffer) (minister EZK, minister 
Financiën)
29. Dertigledendebat over de publicatie scenario’s energieprijzen van het CPB 
(Klaver) (minister SZW, minister Financiën)
35. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog steeds omstreden 
risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen (Omtzigt) (Minister-
president, minister SZW, staatssecretaris Financiën)
40. Dertigledendebat over dubieuze grondhandel in Nederland (Van der Lee) 
(minister Financiën, minister JV, minister VRO)

53. Agendapunt: Nog niet beantwoorde commissiebrieven
Noot: Voorstel: Ter informatie.

1. 2022Z26440 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane 
- Verzoek om reactie op ongevraagd advies van de Commissie Werkelijke 
Schade (29-12-2022)

2. 2022Z26437 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane 
- Verzoek om reactie inzake voortgangsrapportage over 
kinderopvangtoeslag (29-12-2022)

3. 2022Z26438 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en 
Belastingdienst - Verzoek om reactie inzake kwestie met ministerie van 
Financiën/Belastingdienst (29-12-2022)

4. 2022Z26269 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en 
Belastingdienst - Verzoek om kabinetsreactie op Initiatiefnota over de 
aanpak van Nederland als belastingparadijs (36273) (23-12-2022)

5. 2022Z26142 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en 
Belastingdienst - Verzoek inzake nadere brief over evaluatie fiscale 
bedrijfsopvolgingsregelingen (22-12-2022)

6. 2022Z23300 Aan de minister van Financiën - Verzoek om een brief over 
de mogelijke impact van het arrest van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie over het UBO-register op de Wet centraal 
aandeelhoudersregister (34661) (28-11-2022)

7. 2022Z23298 Aan de initiatiefnemers - Verzoek om een brief over de 
mogelijke impact van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie over het UBO-register op de Wet centraal aandeelhoudersregister 
(34661) (28-11-2022)

8. 2022Z23252 Aan de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek om 
update status wetsvoorstellen inzake delegatiebepalingen (35957 en 
35930) (25-11-2022)

9. 2022Z23018 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op DNB-
rapport 'Verzekeraars in een veranderende wereld' (24-11-2022)

10. 2022Z23025 Aan de minister en staatssecretarissen van Financiën - 
Verzoek om een planningsbrief (24-11-2022)

11. 2022Z20044 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en 
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Belastingdienst - Verzoek om stand-van-zakenbrief Fit For 55 (20-10-
2022)

12. 2022Z12831 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek met 
betrekking tot de uitvoering van de motie-Grinwis inzake 
massaalbezwaarprocedure (22-06-2022)

Toegevoegde agendapunten

Geen agendapunten

Rondvraag

Geen agendapunten

Besloten

54. Agendapunt: Voorstel van de leden Heinen (VVD), Dassen (Volt) en Omtzigt voor 
een gewijzigde blokindeling van het rondetafelgesprek Toekomst van 
de Euro

Zaak: Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 23 januari 2023
Voorstel van de leden Heinen (VVD), Dassen (Volt) en Omtzigt voor een 
gewijzigde blokindeling van het rondetafelgesprek Toekomst van de Euro - 
2023Z00807

Voorstel: Ter bespreking.

Griffier: M. Schukkink

Activiteitnummer: 2022A08971
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