
Den Haag, 17 februari 2023

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s): RU i.v.m. agendapunt 1, 2, 3, 5, 6

Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 16 
februari 2023

Strategische procedurevergadering (besloten)

1. Agendapunt: Toelichting op de agenda van de strategische procedurevergadering 
van de commissie Financiën

Zaak: Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 13 februari 2023
Toelichting op de agenda van de strategische procedurevergadering van de 
commissie Financiën - 2023Z02440

Besluit: Ter informatie.
Volgcommissie(s): RU

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.G. van der Staaij (SGP) - 
7 november 2022
Brief van de werkgroep versterking functies Tweede Kamer bij haar tussentijdse 
monitor inzake het 'Rapport Versterking functies Tweede Kamer. Meer dan de 
som der delen' - 35992-19

Besluit: Ter informatie.

2. Agendapunt: Behandeling Voorjaarsnota, Fiscale Beleids- en uitvoeringsagenda en 
Verantwoordingsstukken

Zaak: Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 13 februari 2023
Behandeling Voorjaarsnota, Fiscale Beleids- en uitvoeringsagenda en 
Verantwoordingsstukken - 2023Z02471

Besluit: De commissie besluit om de Fiscale Beleids- en uitvoeringsagenda tegelijkertijd 
te behandelen met de Voorjaarsnota in het plenaire Voorjaarsnotadebat en deze 
ook voor te bereiden met feitelijke vragen, waarbij de inbreng- en 
beantwoordingstermijnen parallel lopen met de feitelijke vragen over de 
Voorjaarsnota en de suppletoire begrotingswetten.

Besluit: De commissie spreekt de wens uit het plenaire Verantwoordingsdebat te voeren 
voorafgaand aan het plenaire Voorjaarsnotadebat en verzoekt de commissie 
voor de Rijksuitgaven hiermee in het aan het Presidium te richten voorstel 
rekening te houden.

Noot: In een volgende procedurevergadering wordt besluitvorming voorgelegd 
aangaande de inhoudelijke voorbereiding op de behandeling van de 
Voorjaarsnota. Onderdeel daarvan kan zijn het benoemen rapporteurs, in 
samenspraak met de vaste commissies die de suppletoire begrotingswetten 
behandelen.

Besluit: De commissie benoemt het lid Slootweg (CDA) tot rapporteur bij het 
jaarverslag Financiën en Nationale Schuld (IX) 2022 en de ontwerpbegroting 
Financiën en Nationale Schuld (IX) 2024.

Besluit: De commissie besluit om de inbrengdatum voor het verslag van de 



    

wetsvoorstellen uit het Pakket Belastingplan 2024 vast te stellen op woensdag 5 
oktober 2023 en het kabinet te verzoeken de nota naar aanleiding van het 
verslag op vrijdag 13 oktober naar de Kamer te sturen.

Besluit: De commissie besluit om het kabinet te verzoeken de brief over de appreciaties 
van de (moties en) amendementen bij de wetsvoorstellen uit het Pakket 
Belastingplan 2024 - voor zover dan reeds ingediend - naar de Kamer te sturen 
op de dag voordat de stemmingen over de wetsvoorstellen uit het Pakket 
Belastingplan 2024 plaatsvinden, te weten woensdag 8 november 2023.

Noot: Een brief met appreciaties bij moties/amendementen die in of na de tweede 
termijn van de plenaire behandeling worden ingediend, kan op de dag van de 
stemmingen worden gestuurd.

Besluit: Met inachtneming van de besluiten ten aanzien van de inbreng- en 
beantwoordingsdatum datum ten behoeve van het Verslag en de brief met 
appreciaties wordt het concept-behandelschema voor het Pakket Belastingplan 
2024 vastgesteld.

Besluit: De commissie besluit om de technische briefing inzake het Pakket Belastingplan 
2024 openbaar te laten plaatsvinden, om daarna te besluiten of deze briefing in 
het vervolg altijd in openbaarheid zou kunnen plaatsvinden.

Besluit: De commissie besluit om, zo nodig, wederom een blokindeling te hanteren voor 
de behandeling van het Pakket Belastingplan bij beide wetgevingsoverleggen.

Noot: • Bij de blokindeling zullen in het vervolg geen namen meer worden 
toegevoegd aan de desbetreffende blokken. De blokindeling zal louter 
worden gebaseerd op de verschillende wetsvoorstellen.

• Er worden geen opmerkingen gemaakt m.b.t de staande praktijk rond 
inhandenstelling.

Volgcommissie(s): RU

3. Agendapunt: Beleids- en wetgevingsagenda op het terrein van de commissies 
Financiën en Rijksuitgaven

Zaak: Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 13 februari 2023
Beleids- en wetgevingsagenda op het terrein van de commissies Financiën en 
Rijksuitgaven - 2023Z02457

Besluit: De commissie besluit de jaarcyclus monitoring staatsdeelnemingen zodanig aan 
te passen dat het werkbezoek in het voorjaar vervalt, maar dat de overige 
onderdelen (het vooruitkijkende commissiedebat voor de zomer, het 
rondetafelgesprek in het najaar en het terugkijkende commissiedebat in het 
najaar) gehandhaafd blijven.

Besluit: De commissie besluit de reeds geplande technische briefing over ICT bij de 
Belastingdienst d.d. 22 februari 2023 met een halfuur te verlengen. Voorts 
besluit de commissie de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en 
Belastingdienst te verzoeken de interne stukken waarnaar wordt verwezen in 
het NRC-artikel "Overheidsfinanciën in gevaar door sterk verouderde ict van 
Belastingdienst" d.d. 15 februari 2023 voorafgaand aan de technische briefing 
aan de Kamer te doen toekomen.

Besluit: De commissie besluit voortaan eenmaal per jaar een werkbezoek te willen 
afleggen aan De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM) in Amsterdam, te plannen op de laatste maandag van het zomerreces of 
een maandag kort na het zomerreces, maar vóór Prinsjesdag.

Besluit: De commissie verkent de mogelijkheden voor een apart commissiedebat over 
de (horizontale aspecten van de) begrotingsfondsen inzake stikstof en klimaat. 
De leden Van der Lee (GroenLinks) en Sneller (D66) vormen een 
voorbereidingsgroep die een voorstel voorbereidt voor de commissie voor de 
Rijskuitgaven en daartoe afstemming zoekt met de vaste commissies die de 
instellingswetten behandelen.

Besluit: De commissie stemt in met de voorgestelde planning van commissiedebatten 
voor het lopende kalenderjaar.

Noot: De gevraagde stand-van-zaken-brief inzake de financieel-economische effecten 
van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie wordt begin maart 2023 
verwacht. Naar aanleiding van die brief kan de commissie een besluit nemen 
over het al dan niet doorgang laten vinden van het commissiedebat over dit 
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onderwerp op 19 april 2023.
Besluit: De commissie besluit voorafgaand aan de inbreng ten behoeve van het Verslag 

bij de nog te ontvangen aanvullende wetsvoorstellen inzake de 1) 
Hersteloperatie (expartnerregeling en overleden gedupeerden, verwacht in april 
2023) en 2) Hersteloperatie toeslagen (verwacht in mei 2023) technische 
briefings in te plannen. Voorts wordt de staatssecretaris verzocht bij het tweede 
wetsvoorstel een volledig overzicht, bijvoorbeeld in de vorm van een 
infographic, te verschaffen over de wijze waarop de hersteloperatie is 
georganiseerd.

Besluit: De commissie besluit de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane 
te verzoeken om ook een invoeringstoets uit te voeren op de Wet 
hersteloperatie toeslagen, en de Kamer te informeren over de planning en het 
plan van aanpak.

Volgcommissie(s): RU

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Werkwijze, V.A. 
Bergkamp (D66) - 16 januari 2023
Aan de vaste Kamercommissies - Brief van de commissie voor de Werkwijze 
over de invoeringstoets - 2022Z17788

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 10 februari 2023
Planningsoverzicht Financiën en Rijksuitgaven 2023 - 36200-IX-20

Besluit: Betrokken bij besluitvorming over de beleids- en wetgevingsagenda van de 
commissies voor Financiën en voor Rijksuitgaven.

Volgcommissie(s): RU

4. Agendapunt: EU-wetgeving en EU-beleid op het terrein van de commissie Financiën

Zaak: Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 13 februari 2023
EU-wetgeving en EU-beleid op het terrein van de commissie Financiën - 
2023Z02502

Besluit: De commissie besluit geen aanvullende strategische en/of kennisinstrumenten 
in te zetten ter behandeling van te verwachten en/of lopende EU-voorstellen.

Besluit: De commissie besluit de eurocommissarissen Gentiloni (Economie) en 
Dombrovskis (uitvoerend vicevoorzitter voor 'een economie de werkt voor de 
mensen' en eurocommissaris Handel) uit te nodigen voor een openbaar gesprek 
met de commissie over hun beleidsterrein.

Besluit: De commissie besluit geen specifieke focus mee te geven aan het eerstvolgende 
halfjaarlijkse commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees 
perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad) d.d. 20 april 2023.

5. Agendapunt: Kennisagenda commissies Financiën en Rijksuitgaven 2023

Zaak: Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 13 februari 2023
Kennisagenda commissies Financiën en Rijksuitgaven 2023 - 2023Z02479

Besluit: Aan de kennisagenda van de commissie Financiën wordt het thema 'Afschaffing 
van het toeslagenstelsel' toegevoegd. Het thema 'Dienstverlening aan het mkb' 
vervalt. De definitieve kennisagenda wordt in een volgende reguliere 
procedurevergadering vastgesteld.

Besluit: Voor de kennisagenda van de commissie voor de Rijksuitgaven wordt het thema 
'verantwoordelijkheden en bevoegdheden bewindslieden bij privaatrechtelijke 
rechtshandelingen' nader uitgewerkt. De leden Nijboer (PvdA) en Sneller (D66) 
stellen zich hiervoor beschikbaar. Mogelijkerwijs kan dit thema worden 
gekoppeld aan de lopende evaluatie van de Comptabiliteitswet, waarvan ook 
artikel 4.7 onderdeel uitmaakt. De definitieve kennisagenda wordt in een 
volgende reguliere procedurevergadering van de commissie voor de 
Rijksuitgaven vastgesteld.

Volgcommissie(s): RU
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6. Agendapunt: Werkwijze commissies Financiën en Rijksuitgaven

Zaak: Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 13 februari 2023
Werkwijze commissies Financiën en Rijksuitgaven - 2023Z02482

Besluit: De commissie Financiën en de commissie voor de Rijksuitgaven besluiten 
vanwege de inhoudelijke raakvlakken tussen beide commissies om met behoud 
van de op grond van het Reglement van Orde vastgelegde taken en 
bevoegdheden van de verschillende commissies de bestaande samenwerking 
voort te zetten.

Besluit: De commissies besluiten de voorzitters van de commissies Financiën en 
Rijksuitgaven het mandaat te verlenen in gesprek te gaan met de 
bewindslieden van Financiën over de mogelijke onderwerpen ten aanzien van 
de werkwijze van de commissies. Gespreksonderwerpen worden vooraf onder 
alle commissieleden geïnventariseerd.

Besluit: De commissie Financiën en de commissie voor de Rijksuitgaven ondersteunen 
de aanbeveling van de voorzitters om meer gebruik te maken van het vooraf 
aanmelden voor commissie-activiteiten en besluiten de pilot m.b.t. het vooraf 
aanmelden voor commissiedebatten voort te zetten.

Besluit: De commissie spreekt de wens uit om, indien mogelijk en afspraken rond BNC-
fiches uitgezonderd, minder vaak schriftelijk overleg te voeren en in 
voorkomende gevallen de desbetreffende brief te agenderen voor een al dan 
niet reeds ingepland commissiedebat.

Volgcommissie(s): RU

Griffier: M. Schukkink

Activiteitnummer: 2023A00842
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