
Den Haag, 6 februari 2023

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 28
BuHaOS i.v.m. agendapunt 1, 28
BuZa i.v.m. agendapunt 28
DEF i.v.m. agendapunt 28
EU i.v.m. agendapunt 4, 21, 22, 23, 24, 26
EZK i.v.m. agendapunt 19
I&W i.v.m. agendapunt 28
J&V i.v.m. agendapunt 20, 28
OCW i.v.m. agendapunt 28
SZW i.v.m. agendapunt 28

Activiteit: Procedurevergadering
Datum: donderdag 9 februari 2023
Tijd: 14.00 - 15.00 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.

Zaak: Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, M. Schukkink - 
6 februari 2023
Voorstel van het lid Van Raan (PvdD) om het commissiedebat 
Exportkredietverzekeringen/Handelsinstrumentarium van donderdag 23 
februari a.s. met ten minste 1 uur te verlengen - 2023Z01885

Voorstel: Ter bespreking.
Volgcommissie(s): BuHaOS

Besluitenlijst vorige vergadering(en)

2. Agendapunt: De besluitenlist van de procedurevergadering van 26 januari 2023 
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. commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 30 januari 2023
Verslag Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 januari 2023 - 21501-07-1920

Voorstel: Reeds behandeld in het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op donderdag 9 
februari 2023.

Volgcommissie(s): EU

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 3 februari 2023
Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 13 en 14 februari 2023 - 
2023Z01844

Voorstel: Reeds behandeld in het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op donderdag 9 
februari 2023.

Volgcommissie(s): EU

5. Agendapunt: Stukken ten behoeve van het commissiedebat vermogensverdeling

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 2 februari 2023
Beantwoording vragen commissie inzake de Kabinetsreactie rapport IBO 
Vermogensverdeling (Kamerstuk 36200-IX-4) - 36200-IX-19

Voorstel: Reeds behandeld in het commissiedebat Vermogensverdeling op woensdag 8 
februari 2023.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 2 februari 2023
Reactie op verzoek commissie inzake kabinetsreactie op de evaluatie fiscale 
bedrijfsopvolgingsregeling ter voorbereiding van het commissiedebat 
Vermogensverdeling van 8 februari 2023 - 36200-IX-17

Voorstel: Reeds behandeld in het commissiedebat Vermogensverdeling op woensdag 8 
februari 2023.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 2 februari 2023
Beantwoording vragen commissie inzake kabinetsreactie op CPB onderzoek 
Ongelijkheid en herverdeling (Kamerstuk 35925-IX-31) - 36200-IX-18

Voorstel: Reeds behandeld in het commissiedebat Vermogensverdeling op woensdag 8 
februari 2023.

(Voortgang) wet- en regelgeving

Geen agendapunten

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

6. Agendapunt: Statistieken en meetbare doelen anti-witwasbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 6 februari 2023
Statistieken en meetbare doelen anti-witwasbeleid - 2023Z01913

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: De minister geeft aan in deze brief dat de relevante statistieken van het anti-

witwasbeleid en het hanteren van meetbare doelen in het voorjaar 
meegezonden worden bij de voortgangsrapportage van de beleidsagenda 
aanpak witwassen.
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7. Agendapunt: Antwoorden op vragen commissie inzake beantwoording vragen 
commissie over het onderzoeksopzet: Evaluatie Toezicht 
Belastingdienst (2017-2023)(Kamerstuk 31935-79)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 2 februari 2023
Antwoorden op vragen commissie inzake beantwoording vragen commissie 
over het onderzoeksopzet: Evaluatie Toezicht Belastingdienst (2017-
2023)(Kamerstuk 31935-79) - 31935-80

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

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

8. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie over planning vervolgonderzoeken 
Betalen naar Gebruik

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 6 februari 
2023
Reactie op verzoek commissie over planning vervolgonderzoeken Betalen naar 
Gebruik - 2023Z01907

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

9. Agendapunt: Antwoorden op vragen commissie over de uitwerking beleid 
tegemoetkoming FSV (Kamerstuk 31066-1131)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 2 februari 
2023
Antwoorden op vragen commissie over de uitwerking beleid tegemoetkoming 
FSV (Kamerstuk 31066-1131) - 31066-1164

Voorstel: Agenderen voor het nog te plannen commissiedebat Opvolging van het rapport 
'Ongekend onrecht' en de fraudesignaleringsvoorziening (FSV).

Noot: • In de brief meldt de staatssecretaris dat de Belastingdienst nog tot in 2024 
bezig zal zijn met de uitvoering van dit beleid, onder andere omdat een 
juridische grondslag nodig is voordat tot uitbetaling overgegaan kan 
worden. Uiterlijk voor 19 mei 2023 zal de Kamer opnieuw over de 
voortgang worden geïnformeerd. 

• U wordt in overweging gegeven om het nog ingeplande commissiedebat 
Opvolging 'Ongekend onrecht' en FSV in te plannen kort na ontvangst van 
de brief inzake voortgang uitwerking beleid tegemoetkoming FSV. 

• Er is geen specifieke monitoringsbrief voorzien vanuit het kabinet over de 
aanbevelingen uit het rapport 'Ongekend onrecht', afgezien van informatie 
die verspreid over reguliere Kamerbrieven aan de Kamer wordt verstrekt.

• In de brief verzoekt de staatssecretaris tevens het wetsvoorstel 
delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen (35930) aan te 
houden in afwachting van een nieuw in te dienen wetsvoorstel. Op de 
besluitenlijst van de ministerraad van vrijdag 3 februari jl. valt voorts te 
lezen dat een besluit over de intrekking van het 
wetsvoortsel delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen (35957) is 
aangehouden tot een volgende ministerraad.

10. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie over de kwestie mevrouw H.M. t. C.-B. 
met ministerie van Financiën/Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 2 februari 
2023
Reactie op verzoek commissie over de kwestie mevrouw H.M. t. C.-B. met 
ministerie van Financiën/Belastingdienst - 2023Z01668

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.
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11. Agendapunt: Stand van zaken over de uitwerking beleid tegemoetkoming FSV 
(Kamerstuk 31066-1131)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 30 januari 
2023
Stand van zaken over de uitwerking beleid tegemoetkoming FSV (Kamerstuk 
31066-1131) - 31066-1163

Voorstel: Agenderen voor het nog te plannen commissiedebat Opvolging van het rapport 
'Ongekend onrecht' en de fraudesignaleringsvoorziening (FSV).

12. Agendapunt: Audit Wet politiegegevens Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 30 januari 
2023
Audit Wet politiegegevens Belastingdienst - 31066-1162

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

13. Agendapunt: Aanwijzing massaal bezwaar plus 'niet-bezwaarmakers' box 3

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 27 januari 
2023
Aanwijzing massaal bezwaar plus 'niet-bezwaarmakers' box 3 - 32140-144

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

14. 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: Betrekken bij het Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog 
steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen.

Noot: In de procedurevergadering van 26 januari 2023 is deze brief besproken. 
Hierbij heeft het lid Omtzigt verzocht om een rappel te sturen inzake zijn 
verzoek tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 december 2022 om 
een brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de 
minister-president over het bericht ‘Een uitkering én een aanhangwagen? Dat 
is verdacht, volgens dit fraudesleepnet’ (Nrc.nl, 19 december 2022). Deze 
brief is echter op 26 januari 2023 door de minister van SZW naar de Kamer 
gestuurd (Kamerstuk 17050, nr. 604) en is behandeld tijdens de 
procedurevergadering van de commissie voor SZW op 7 februari 2023. De 
betreffende brief wordt ook bij dit dertigledendebat betrokken.

15. Agendapunt: Administratieve lasten fiets van de zaak

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 6 februari 
2023
Administratieve lasten fiets van de zaak - 2023Z01934

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

16. Agendapunt: (Nog te ontvangen) reactie op nieuwsbericht ‘Belastingdienst houdt 
informatie achter voor rechter: 'Je staat met 1-0 achter'’

Noot: Voorstel: Ter bespreking.

Noot: In de procedurevergadering van 26 januari jl. heeft de commissie 
middels onderstaande brieven verzocht om een reactie voorafgaand aan de 
procedurevergadering van 9 februari.

Zaak: Brief commissie - griffier, M. Schukkink - 27 januari 2023
Aan de inspecteur-generaal van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane 
(IBTD) - Verzoek om reactie op nieuwsbericht ‘Belastingdienst houdt 
informatie achter voor rechter: 'Je staat met 1-0 achter'’ - 2023Z01313

Voorstel: Ter informatie.

Zaak: Brief commissie - griffier, M. Schukkink - 27 januari 2023
Aan de minister en staatssecretaris van Financiën - Verzoek om reactie op 
nieuwsbericht ‘Belastingdienst houdt informatie achter voor rechter: 'Je staat 
met 1-0 achter'’ - 2023Z01298

Voorstel: Ter informatie.

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

17. Agendapunt: Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 3 februari 2023
Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022 - 
2023Z01845

Voorstel: Ter bespreking (zie stafnotitie).

Zaak: Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 3 februari 2023
Behandeling 13e Voortgangsrapportage Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag - 
2023Z01877

Voorstel: Ter bespreking.
Noot: De stafnotitie zal u nader vóór de procedurevergadering worden gezonden.

18. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie op het bericht van de stichting Herstel 
Ongekend Onrecht m.b.t. voortgangsrapportage over 
kinderopvangtoeslag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A. de Vries - 3 februari 2023
Reactie op verzoek commissie op het bericht van de stichting Herstel 
Ongekend Onrecht m.b.t. voortgangsrapportage over kinderopvangtoeslag - 
2023Z01843

Voorstel: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Voortgangsrapportage 
hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022 (2023Z01845)

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

19. Agendapunt: Stand van zaken TenneT Duitsland

Zaak: Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 6 februari 
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2023
Stand van zaken TenneT Duitsland - 2023Z01966

Voorstel: Ter bespreking.
Volgcommissie(s): EZK

20. Agendapunt: Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over het 
wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 25 
januari 2023
Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over het wetsvoorstel 
plan van aanpak witwassen - 2023Z00980

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.
Volgcommissie(s): J&V

Europa

21. Agendapunt: Fiche: Een verordening en richtlijnen voor eenvoudigere en flexibelere 
regels voor beursnoteringen (mkb-)bedrijven

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 3 februari 
2023
Fiche: Een verordening en richtlijnen voor eenvoudigere en flexibelere regels 
voor beursnoteringen (mkb-)bedrijven - 2023Z01879

Voorstel: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg 
vaststellen op woensdag 22 februari 2023 te 14.00 uur.

Volgcommissie(s): EU

22. Agendapunt: Fiche: Zevende wijziging administratieve samenwerkingsrichtlijn 
belastingen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 3 februari 
2023
Fiche: Zevende wijziging administratieve samenwerkingsrichtlijn belastingen - 
2023Z01876

Voorstel: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg 
vaststellen op donderdag 23 februari 2023 te 14.00 uur.

Volgcommissie(s): EU

23. Agendapunt: Fiche: Verordening, richtlijn en mededeling wijziging Europees 
marktinfrastructuurraamwerk (EMIR 3 review)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 3 februari 
2023
Fiche: Verordening, richtlijn en mededeling wijziging Europees 
marktinfrastructuurraamwerk (EMIR 3 review) - 2023Z01878

Voorstel: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg 
vaststellen op dinsdag 7 maart 2023 te 14.00 uur.

Volgcommissie(s): EU

24. Agendapunt: Fiche: Richtlijn en verordening betreffende btw-regels voor het 
digitale tijdperk

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 3 februari 
2023
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Fiche: Richtlijn en verordening betreffende btw-regels voor het digitale 
tijdperk - 2023Z01873

Voorstel: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg 
vaststellen op woensdag 8 maart 2023 te 14.00 uur.

Volgcommissie(s): EU

25. Agendapunt: Lijst met EU-voorstellen d.d. 3 februari 2023

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, M. Schukkink - 3 februari 2023
Lijst met EU-voorstellen d.d. 3 februari 2023 - 2023Z01837

Voorstel: Behandelvoorstellen volgen zoals opgenomen in de lijst.

26. Agendapunt: Nazending van de beslisnota inzake Geannoteerde agenda Eurogroep 
en Ecofinraad 16 en 17 januari 2023

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 25 januari 2023
Nazending van de beslisnota inzake Geannoteerde agenda Eurogroep en 
Ecofinraad 16 en 17 januari 2023 - 2023Z01023

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.
Volgcommissie(s): EU

27. Agendapunt: Deelname Europese Parlementaire Week 27-28 februari 2023

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

Voorstel: Ter bespreking: vaststelling delegatie.
Noot: • Naar aanleiding van de e-mailinventarisatie volgend op deze stafnotitie 

heeft het lid Stootweg (CDA) zich (onder voorbehoud) aangemeld om 
namens de Tweede Kamer deel te nemen aan de Europese Parlementaire 
Week.

• Ook vanuit de Eerste Kamer hebben enkele leden belangstelling getoond 
voor deelname.

28. Agendapunt: Overzicht van interparlementaire bijeenkomsten in de eerste helft van 
2023

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor 
Europese Zaken, L. Bromet (GroenLinks) - 18 januari 2023
Overzicht van interparlementaire bijeenkomsten in de eerste helft van 2023 - 
2023Z00433

Voorstel: Ter informatie en agendering in de commissieagenda. Wanneer het 
programma van de conferentie bekend is, zal belangstelling voor deelname 
worden geïnventariseerd.

Noot: • Dit overzicht wordt u doorgezonden door de commissie Europese Zaken 
ten behoeve van deelname en een actieve delegatie-inbreng vanuit de 
Kamer.

• Op het werkterrein van de commissie Financiën vindt op 26 juni de 
interparlementaire conferentie over de rol van de nationale parlementen 
bij het toezicht op de besteding van EU-middelen en het Next 
Gereneration EU-plan plaats. Deelname zal te zijner tijd per e-mail worden 
geïnventariseerd.

Volgcommissie(s): FIN, DEF, BuZa, OCW, J&V, BiZa, BuHaOS, I&W, SZW
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Overig

29. Agendapunt: Uitnodiging ambassadeursconferentie d.d. 29 maart 2023

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor 
Buitenlandse Zaken, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 2 februari 2023
Uitnodiging ambassadeursconferentie 29 maart 2023 - 2023Z01761

Voorstel: Ter bespreking: wenst de commissie onderwerpen aan te dragen voor de 
bespreking met de ambassadeurs - en zo ja, welke?

Voorstel: Deelname aan de ambassadeursconferentie per e-mail inventariseren.

30. Agendapunt: Brief voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de V-
100 2023

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, J.C. 
Sneller (D66) - 27 januari 2023
Aan de voorzitters van de vaste Kamercommissies - verzoek inzake V-100 
2023 - 2023Z01280

Voorstel: Ter bespreking: welke mogelijke thema's wenst u aan te dragen voor de V-
100 op maandag 22 mei 2023?

Noot: Zie hiervoor bijgevoegde stafnotitie.

Zaak: Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 6 februari 2023
Onderwerpsuggesties vaste commissie voor Financiën voor V-100 2023 - 
2023Z01896

Voorstel: Ter bespreking.
Noot: In bijgaande stafnotitie treft u een aantal onderwerpsuggesties aan voor de V-

100 2023. 

31. Agendapunt: Uitnodiging Dag voor de Publiek Dienstverlening d.d. 22 juni 2023

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, D.G.M. Ceder (ChristenUnie) - 26 januari 2023
Uitnodiging Dag van de Publieke Dienstverlening d.d. 22 juni 2023 - 
2023Z01175

Voorstel: Ter bespreking: welke twee uitvoeringsorganisaties zou u willen uitnodigen 
voor de Dag van de Publieke Dienstverlening op 22 juni 2023? Welke 
gespreksonderwerpen zou u hierbij aan de orde willen stellen?

32. Agendapunt: Werkbezoek Douane

Zaak: Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 6 februari 2023
Werkbezoek Douane - 2023Z01902

Voorstel: Ter bespreking.
Noot: Beslispunten:

1. Kunt u instemmen met het programma voor het werkbezoek aan de 
Douane?

2. Stemt u in met het huidige voorstel om het werkbezoek te houden op 
maandag 8 mei 2023 van 14.00 tot 17.00?

Indien de commissie instemt, zal deelname op korte termijn per e-mail 
worden geïventariseerd.

33. Agendapunt: Voorstel van het lid Inge van Dijk (CDA) voor een Ontbijtbijeenkomst 
‘Laagdrempelige Onafhankelijke Fiscale Rechtshulp’

Zaak: Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 6 februari 2023
Voorstel van het lid Inge van Dijk (CDA) voor een Ontbijtbijeenkomst 
‘Laagdrempelige Onafhankelijke Fiscale Rechtshulp’ - 2023Z01946
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Voorstel: Ter bespreking; stemt u in met de beslispunten uit de stafnotitie?
Noot: Beslispunten:

• Stemt u in met de organisatie van een ontbijtbijeenkomst in de week van 
26-30 juni a.s., waarbij scriptiestudenten van de UvA hun 
onderzoeksresultaten van een internationale rechtsvergelijking van 
systemen van laagdrempelige onafhankelijk fiscale rechtshulp 
presenteren?

• Zijn er leden die, samen met het lid Inge van Dijk, in de week van 6-10 
maart een presentatie van tussentijdse onderzoeksresultaten willen 
bijwonen (fysiek of digitaal) zodat vragen en suggesties kunnen worden 
meegenomen in het onderzoek?

• Stemt u ermee in dat de kosten van de ontbijtbijeenkomst ten laste 
komen van het kennisbudget van de commissie Financiën?

Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën

34. Agendapunt: Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en 
notaoverleggen

Noot: Voorstel: Ter informatie.
1. wo 08-02-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Vermogensverdeling
2. do 09-02-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
3. wo 15-02-2023 09.30 - 12.30 Commissiedebat Grenseffecten van fiscale 

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

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

sector
9. do 23-03-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Belastingdienst
10. do 30-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Accountancy
11. ma 17-04-2023 13.00 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van 

der Lee en Nijboer over de aanpak van Nederland als belastingparadijs 
(o.v.b. afkondiging in plenaire RvW 7 februari)

12. wo 19-04-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Financieel-economische 
effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie

13. do 20-04-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Macro-economische 
ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele 
Eurogroep/Ecofinraad)

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

35. Agendapunt: Nog te plannen commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en 
notaoverleggen waartoe de commissie reeds heeft besloten

Noot: Voorstel: Ter informatie.
1. Commissiedebat Werknemersparticipatie
2. Commissiedebat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht' en 

de fraudesignaleringsvoorziening (FSV)
3. Commissiedebat Toekomst van het bankenlandschap
4. Commissiedebat Financiële markten
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36. Agendapunt: Overige commissieactiviteiten
Noot: Voorstel: Ter informatie.

Procedurevergaderingen

• 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
• 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
• 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)
• Technische briefing over de mogelijke verkoop van het Duitse deel van 

TenneT
• Gesprek met de klokkenluider van de Uber Files
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37. Agendapunt: Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de 
langetermijnagenda van 3 februari)

Noot: Voorstel: Ter informatie.

14, 15 en 16 februari 2023 (week 7)
- Tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad (CD d.d. 1/12)

21, 22 en 23 februari 2023 (week 8)
- 36 128 (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)

7, 8 en 9 maart 2023 (week 10)
- 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))

Aangemelde onderwerpen, 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)
- 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)
- 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))

38. Agendapunt: Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 3 
februari)

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)
16. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (minister Financiën)
23. Debat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de 
toeslagenaffaire (Azarkan) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
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Dertigledendebatten/interpellaties
9. Dertigledendebat over het uitvragen van informatie door de politie over 
gedupeerde toeslagenouders en hun kinderen (Azarkan) (minister JV, 
staatssecretaris Financiën, staatssecretaris BZK)
25. Dertigledendebat over de publicatie scenario’s energieprijzen van het CPB 
(Klaver) (minister SZW, minister Financiën)
31. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog steeds omstreden 
risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen (Omtzigt) (Minister-
president, minister SZW, staatssecretaris Financiën)
36. Dertigledendebat over dubieuze grondhandel in Nederland (Van der Lee) 
(minister Financiën, minister JV, minister VRO)
42. Dertigledendebat over de stijgende brandstofprijzen (Madlener) 
(staatssecretaris Financiën)

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

1. 2023Z01313 Aan de inspecteur-generaal van de Inspectie belastingen, 
toeslagen en douane (IBTD) - Verzoek om reactie op nieuwsbericht 
‘Belastingdienst houdt informatie achter voor rechter: 'Je staat met 1-0 
achter'’ (27-01-2023)

2. 2023Z01298 Aan de minister en staatssecretaris van Financiën - Verzoek 
om reactie op nieuwsbericht ‘Belastingdienst houdt informatie achter voor 
rechter: 'Je staat met 1-0 achter'’ (27-01-2023)

3. 2023Z01282 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane 
- Vraag n.a.v. toegezonden correspondentie in relatie tot kabinetsreactie 
op rapport 'Ongekend onrecht' (27-01-2023)

4. 2023Z01260 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op 
aanbevelingen wetenschapstoets Wet plan van aanpak witwassen (36228) 
(27-01-2023)

5. 2023Z01315 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane 
- Verzoek om nadere informatie inzake proces rond afschaffing 
toeslagenstelsel (27-01-2023)

6. 2022Z26440 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane 
- Verzoek om reactie op ongevraagd advies van de Commissie Werkelijke 
Schade (29-12-2022)

7. 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)

8. 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)

9. 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)

10. 2022Z23252 Aan de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek om 
update status wetsvoorstellen inzake delegatiebepalingen (35957 en 
35930) (25-11-2022) Deels beantwoord

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

12. 2022Z23025 Aan de minister en staatssecretarissen van Financiën - 
Verzoek om een planningsbrief (24-11-2022)

13. 2022Z20044 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en 
Belastingdienst - Verzoek om stand-van-zakenbrief Fit For 55 (20-10-
2022)

14. 2022Z12831 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek met 
betrekking tot de uitvoering van de motie-Grinwis inzake 
massaalbezwaarprocedure (22-06-2022)
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Toegevoegde agendapunten

Geen agendapunten

Rondvraag

Geen agendapunten

Besloten

Geen agendapunten

Griffier: M. Schukkink

Activiteitnummer: 2022A08975
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