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1.   
33319 

Goedkeuring Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en 
monetaire unie 
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 7 mei 2013. 
 
2.  
33262   

Wet uitstel van betaling exitheffingen 
De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel plenair te behandelen op 23 

april 2013. 
 
3.  
Brief van de minister van Financiën van 20 maart 2013 over bail-in bij een bank in 
financiële problemen (naar aanleiding van toezegging T01527) 

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en beschouwt toezegging 
T01527 als voldaan. 
 
4. Brief van de staatssecretaris van Financiën van 20 maart 2013 over fiscale 
toezeggingen en moties Eerste Kamer (33 402, N) 
De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen. 
 

5. Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over overige 
(deels) openstaande toezeggingen (33 400 IX, F) 
 
De commissie volgt het ambtelijk voorstel voor afdoening van een aantal toezeggingen naar 
aanleiding van het schriftelijk overleg met de minister. In aanvulling daarop beschouwt de 

commissie de toezeggingen T00415, T01248, T01368 als voldaan. De commissie besluit 

toezegging T01329 als openstaand te beschouwen. De fractie van GroenLinks geeft nog 
uitsluitsel of zij toezegging T01646 voldaan acht. 
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6. Behandelschema Belastingplan 2014 & datum Algemene Financiële 
Beschouwingen 
De commissie stelt het volgende behandelschema van het Belastingplan 2014 c.a. vast: 

(Week 47) 
Dinsdag 19 november 2013 technische briefing kort na stemming TK (de staf neemt contact 
op met het ministerie over de mogelijkheden hiervoor) 
(Week 49) 
Dinsdag 3 december 2013 - voorbereidend onderzoek, alle inbrengen uiterlijk 18.00 uur 
binnen 
Donderdag 5 december 2013 - na korte correctietermijn voorlopig verslag vaststellen 

Vrijdag 6 december 2013 - ontvangst memorie van antwoord 
(Week 50) 
Dinsdag 10 december 2013 - inbreng verslag 
Woensdag 11 december 2013 - vaststellen verslag 
Vrijdag 13 december 2013 - ontvangst nota n.a.v. verslag 
(Week 51) 
Maandag 16 en dinsdag 17 december - plenaire behandeling 

De commissie stelt voor de Algemene Financiële Beschouwingen te doen plaatsvinden op 
dinsdag 19 november 2013. 
 
7. Brief van de minister van Financiën van 2 april 2013 over long-term refinancing 
operations (LTRO) van de Europese Centrale Bank 
De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

 
8. Mededelingen en rondvraag 
M.b.t. het op 26 maart jl. aanvaardde wetsvoorstel 33462 inzake verruiming openbaarheid 
WOZ-waarde zal het lid Bröcker enige vragen op schrift stellen betreffende de nadere 

uitwerking bij amvb. 
De commissie besluit op voorstel van de heer Reuten (SP) de regering te verzoeken om, voor 
zover zij nog geen kabinetsappreciatie in voorbereiding heeft, de Kamer van de volgende 

Europese voorstellen een appreciatie te sturen: 
- Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: Naar een hechte 
economische en monetaire unie Invoering van een instrument voor convergentie en 
concurrentievermogen (COM(2013)165) 
- Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: Naar een hechte 
economische en monetaire unie Voorafgaande coördinatie van plannen voor belangrijke 
hervormingen van het economische beleid (COM(2013)166) 

- Groenboek Langetermijnfinanciering van de Europese Economie (COM(2013)150) 
 
 
De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


