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1. 33025 

Bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants 

en de Commissie eindtermen accountantsopleiding (Wet op het accountantsberoep) 

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatvinden op 5 juni 2012. 

De commissie besluit voorts het College van Senioren voor te stellen nader te spreken over  

de door de Raad van State geplaatste opmerkingen over de grondwettelijke ordening van het 

wetgevingsproces en de terughoudendheid die betacht moet worden wanneer voorlichting 

wordt gevraagd in een fase dat de Tweede Kamer reeds tot besluitvorming is gekomen. Bij 

wetsvoorstellen die "onverhoeds" (zonder brede, openbare voorafgaande discussie) zodanig 

geamendeerd worden dat het karakter van het funderende wetsvoorstel (ingrijpend) 

gewijzigd wordt, voelt de commissie de behoefte daarover voorgelicht te kunnen worden 

door de Raad van State. 

 

2. 31205 / 31206, F 

Brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 27 april 2012 inzake informatie over 

ontwikkelingen in de kansspelautomatensector 

 

Inbreng voor een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën wordt geleverd op 

5 juni 2012. De VVD-fractie (Bröcker) spreekt de intentie uit inbreng te leveren. 

 

3. Brief van de minister van Financiën d.d. 1 mei 2012 inzake spoedeisende wetsvoorstellen 

 

De commissie spreekt een positieve grondhouding uit ten aanzien van het verzoek van de 

minister van Financiën om behandeling van het Verdrag tot instelling van het Europees 

stabiliteitsmechanisme (33 221) en het wetsvoorstel Invoering van een bankenbelasting (33 

121) waar mogelijk vóór aanvang van het zomerreces af te ronden, maar wenst te 

benadrukken dat dit geen resultaatverplichting inhoudt. De commissie besluit voorts op 22 

mei 2012 te spreken over de planning van werkzaamheden tot het zomerreces. 
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4. Brief van de onderdirecteur van het Centraal Planbureau d.d. 20 april 2012 inzake 

koopkrachtcijfers 

 

De commissie besluit in nader schriftelijk overleg te treden met de minister van Economische 

Zaken, Landbouw en Innovatie. 

 

5. Mededelingen en rondvraag 

De commissie stelt het College van Senioren voor het voor 26 juni 2012 voorziene debat 

over de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 aan te houden tot een nader te bepalen datum. 

 

De commissie besluit tevens de planning van een gesprek met de Europese Rekenkamer tot 

een nader te bepalen moment uit te stellen. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 

 

 

 


