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F  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 11 mei 2012  

Ten vervolge op een toezegging aan de vaste commissie voor Financiën 
d.d. 31 januari 2012 en met inachtneming van een brief van de Voorzitter 
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal d.d. 1 maart 2012 aan de 
minister-president inzake spoedeisende wetsvoorstellen heeft de minister 
van Financiën op 1 mei 2012 een brief met spoedeisende wetsvoorstellen 
aangeboden. 

De vaste commissie voor Financiën1 brengt bijgaand verslag uit van het 
gevoerde schriftelijk overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Financiën,
Kim van Dooren 

 

1  Samenstelling: 
Holdijk (SGP), Van der Linden (CDA), Terpstra 
(CDA), Noten (PvdA), Sylvester (PvdA), Essers 
(CDA), (voorzitter), Nagel (50PLUS), Elzinga 
(SP) Koffeman (PvdD), Reuten (SP), Knip 
(VVD), Hoekstra (CDA), Van Boxtel (D66), 
Backer (D66), Vos (GL), De Boer (GL), De Lange 
(OSF), Sent (PvdA), Postema (PvdA), Klever 
(PVV), Van Strien (PVV), Faber-van de 
Klashorst (PVV), Ester (CU), De Grave (VVD), 
(vice-voorzitter), Van Rey (VVD) en Bröcker 
(VVD). 
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BRIEF AAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE 
ZAKEN 

Den Haag, 1 maart 2012 

In een gesprek dat ik recentelijk heb gevoerd met de voorzitters van de 
commissies van deze Kamer is de ervaring met de behandeling van 
spoedeisende wetsvoorstellen aan de orde geweest. Geconstateerd werd 
dat uw kabinet heeft gebroken met de traditie van eerdere kabinetten die 
halfjaarlijks een lijst aanboden aan beide Kamers der Staten-Generaal met 
wetsvoorstellen die in de opvatting van de bewindslieden spoedeisend 
waren. De afwezigheid van dergelijke lijsten verhindert evenwel niet dat 
deze Kamer via diverse wegen signalen bereiken dat sommige wetsvoor-
stellen spoedeisend zijn. Cumulatief kunnen dergelijke signalen leiden tot 
een zeer onevenredige belasting van de plenaire agenda waar, wegens 
het ontbreken van een totaaloverzicht, geen goede regie op valt te voeren. 
De commissievoorzitters hebben kenbaar gemaakt dat een betere 
spreiding van de behandeling van wetsvoorstellen wenselijk is en dat de 
onevenredige werkbelasting kort voor het zomerreces en kerstreces 
verminderd zou moeten worden. 

In de verwachting dat de Kamer ook de komende weken en maanden van 
leden van uw kabinet verzoeken zal ontvangen om bepaalde wetsvoor-
stellen met enige prioriteit te behandelen lijkt het wijs, conform gebruik in 
eerdere jaren, om ten aanzien van wetsvoorstellen die nog niet in de 
Eerste Kamer aanhangig zijn een deadline aan te geven waarop die 
wetsvoorstellen door de Tweede Kamer aanvaard zouden moeten zijn, wil 
deze Kamer de inspanning aangaan deze voorstellen voor het zomerreces 
te behandelen. Deze voorstellen dienen, gelet op het meireces van de 
Tweede Kamer, uiterlijk 26 april 2012 aanvaard te zijn door die Kamer, 
opdat deze op 8 mei 2012 in behandeling kunnen worden gesteld bij de 
commissies van deze Kamer. 

Gegeven het feit dat geen zicht bestaat op de hoeveelheid wetsvoorstellen 
die aangemerkt zullen worden als spoedeisend, kan de Kamer enkel 
toezeggen goede nota te nemen van de verzoeken van bewindslieden die 
haar bereiken. Een zekere selectiviteit en een duidelijke argumentatie 
waarom een voorstel spoedeisend is, wordt daarom op prijs gesteld. 
Gelet op het feit dat 1 juli doorgaans een vast verandermoment is, terwijl 
deze Kamer dit jaar vergadert tot 10 juli, is het aan te raden aan te geven 
in hoeverre 1 juli een «harde datum» is. 
In algemene zin wil ik opmerken dat de voortgang van de behandeling 
tevens een verantwoordelijkheid is van de bewindslieden. Aandacht wordt 
gevraagd voor spoedige beantwoording van (nadere) voorlopige 
verslagen, mede uit het oogpunt van spreiding van de plenaire behan-
deling van wetsvoorstellen. De ervaring in voorgaande jaren leert dat de 
plenaire behandeling van spoedeisende wetsvoorstellen zich in hoge 
mate concentreert in de laatste vergaderweken van de Kamer voor het 
reces. Met het oog op de beschikbaarheid voor de plenaire behandeling 
van spoedeisende wetsvoorstellen wordt de bewindslieden verzocht er 
nota van te nemen dat de Kamer nog vergadert op 10 juli 2012, een week 
na de aanvang van het reces van de Tweede Kamer. In eerdere jaren is het 
vaak noodzakelijk gebleken in de laatste weken voor het reces ook al op 
de maandagavond te vergaderen. 

Een afschrift van deze brief zend ik aan de overige leden van uw kabinet 
en de Voorzitter van de Tweede Kamer. 

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
G. J. de Graaf 
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 1 mei 2012 

Hierbij vraag ik uw aandacht voor een tweetal wetsvoorstellen die nog 
niet in uw Kamer aanhangig zijn, maar die in mijn ogen beide een 
spoedeisend karakter hebben. In het licht van uw brief aan de minister-
president d.d. 1 maart jl. over spoedeisende wetsvoorstellen, waarvan u 
mij een afschrift zond, hecht ik eraan u tijdig hiervan in kennis te stellen 
met het oog op de planning van de werkzaamheden van de Eerste Kamer 
voor het zomerreces. 

Het eerste wetsvoorstel betreft de goedkeuring van het Verdrag tot 
instelling van het Europees stabiliteitsmechanisme. Recentelijk heeft de 
vaste Commissie Financiën van de Tweede Kamer het behandelschema 
voor dit wetsvoorstel (alsmede direct hieraan gerelateerde wetsvoor-
stellen) bepaald waarbij vooralsnog uitgegaan is van een plenair debat op 
16 mei, waarna stemming zou volgen op 22 mei. Dit is na de datum van 
8 mei die u in uw brief noemt als uiterste datum voor voorstellen die uw 
Kamer voor het zomerreces zou kunnen behandelen. Gelet op het belang 
van een spoedige inwerkingtreding van dit Verdrag met het oog op de 
financiële stabiliteit van de eurozone is een behandeling van dit 
wetsvoorstel voor het zomerreces dringend gewenst. Ik wijs u daarbij 
erop dat de regeringsleiders (of staatshoofden) van de eurozone op 
9 december 2011 hebben verklaard dat inwerkingtreding van het ESM in 
juli 2012 een gemeenschappelijk doel is. Nederland heeft dit doel 
onderschreven en ik zou het derhalve zeer waarderen indien uw Kamer de 
bereidheid heeft om, ondanks de beperkte voorbereidingstijd, dit 
wetsvoorstel voor het zomerreces te willen behandelen. Indien ik op 
enigerlei wijze uw Kamer behulpzaam kan zijn bij de inhoudelijke 
voorbereiding van de behandeling van dit wetsvoorstel (bijvoorbeeld door 
een technische briefing) dan ben ik daartoe gaarne bereid. Het spreekt 
voor zich dat de reguliere behandeling in uw Kamer pas van start kan 
gaan nadat de Tweede Kamer de behandeling geheel heeft afgerond. 

Het tweede wetsvoorstel dat in mijn ogen een spoedeisend karakter heeft 
betreft het wetsvoorstel bankenbelasting. Dit wetsvoorstel is op 17 en 
18 april jl. door de Tweede Kamer der Staten-Generaal behandeld, maar 
de stemmingen zijn door de ontstane politieke situatie mede op verzoek 
van het kabinet tot na het meireces uitgesteld. Hoewel de bankenbelasting 
in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, is in de 
schriftelijke stukken en tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in 
beide Kamers der Staten-Generaal aangegeven dat het kabinet streeft 
naar inwerkingtreding medio 2012. Achtergrond hiervan is dat de 
geraamde opbrengst onderdeel vormt van de dekking voor de tijdelijke 
verlaging van het overdrachtsbelastingtarief voor woningen van 6% naar 
2%. Om die reden zou ik het ten zeerste waarderen als uw Kamer de 
bereidheid zou hebben dit wetsvoorstel nog voor het zomerreces te 
behandelen. Ik ben mij bewust van het feit dat door de recente ontwikke-
lingen het wetsvoorstel niet op 8 mei a.s. door u in procedure kan worden 
genomen. Om die reden kan ik er begrip voor hebben als uw Kamer 
besluit enkel de schriftelijke fase van de behandeling voor het zomerreces 
af te ronden. In dat geval zou ik uw Kamer zeer erkentelijk zijn als uw 
Kamer bereid zou zijn om de behandeling van het wetsvoorstel in ieder 
geval voor 1 oktober 2012 af te ronden zodat de benodigde dekking nog 
dit jaar kan worden gerealiseerd. 
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Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zie uit naar uw 
reactie. 

De minister van Financiën, 
J. C. de Jager

Eerste Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 IXB, F 4


