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1. 33416 

Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën) 

 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Grave), 

PvdA (Postema), CDA (Essers), SP (Reuten), D66 (Backer) en ChristenUnie (Ester).  

 

2. 33533 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 

(Incidentele suppletoire begroting staatsinterventie) 

 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Postema) en 

SP (Reuten). 

 

3. 33319 

Goedkeuring van het op 2 maart 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag inzake 

stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie tussen het Koninkrijk 

België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de 

Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse 

Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek 

Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der 

Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, 

Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het 

Koninkrijk Zweden (Trb. 2012, 51) 

 

De commissie stelt eindverslag vast teineinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk. 

 

4. Brief van de minister van Financiën d.d. 11 juni 2013 over de DNB-rapportage met 

betrekking tot kredietverlening naar aanleiding van de motie-Sent (PvdA) c.s. over de 

ontwikkeling van de kredietverleningssiutatie in Nederland (33121, J) 

 

De commissie neemt de brief vooralsnog voor kennisgeving aan. 
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5. Beleidsdebatten parlementaire jaar 2013/14 

 

De commissie houdt de bespreking aan tot 25 juni 2013.  

 

6. Mededelingen en rondvraag 

 

De commissie besluit het richtlijnvoorstel tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft 

verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op het gebied van de belastingen 

(COM(2013)348) betrekken bij het voor 8 oktober 2013 voorziene debat over de Notitie 

Fiscaal Verdragsbeleid 2011 (25087, D) en over belastingheffing internationale 

ondernemingen. 

 

Naar aanleiding van een opmerking van het Lid Elzinga (SP) zal de commissie op 2 juli 

2013 spreken over een voorstel tot het uitnodigen van enkele deskudigen ter voorbereiding 

op het voor 8 oktober 2013 voorziene debat over de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 en 

over belastingheffing internationale ondernemingen.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


