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1. Tussentijds verslag van de voorbereidingsgroep initiatief De Lange
De commissie spreekt haar waardering uit voor het informatiedossier dat op aanwijzing van
de heer De Lange is samengesteld en besluit, gehoord het verslag van de
voorbereidingsgroep, dat het organiseren van een additionele expertbijeenkomst thans niet
opportuun is. De commissie verzoekt de staf het informatiedossier op verzoek online te
actualiseren.
2. Brief van de minister van Financiën d.d. 15 februari 2013 inzake verzoek plenaire
behandeling wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting winstafdracht DNB
2013 (33 548) op 5 maart 2013
De commissie verzoekt haar voorzitter bij de regering na te gaan of plenaire behandeling van
het wetsvoorstel - mits door de Tweede Kamer op 28 februari a.s. aanvaard - op 12 maart
2013 zou kunnen plaatsvinden in plaats van op de door de minister van Financiën
voorgestelde datum van 5 maart 2013.
NB: de voorzitter meldt dat plenaire behandeling op 12 m aart a.s. kan plaatsvinden, mits
er ook diezelfde dag gestemd wordt. Onder voorbehoud van aanvaarding van het
wetsvoorstel door de Tweede Kamer op 28 februari a.s. zal het voorbereidend onderzoek
plaatsvinden op 5 m aart a.s.
3. 31205 / 31206
Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën over
ontwikkelingen in de kansspelautomatensector (31 205 / 31 206, AA)
De commissie besluit bespreking van het verslag schriftelijk overleg aan te houden tot na
afronding van de gerechtelijke procedure waarop de brief deels betrekking heeft.
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4. Lacune Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen (33 059)
De commissie neemt het ambtelijk verstrekte feitenoverzicht ten aanzien van de
beschikbaarheid van de uitkomsten van de consultatieprocedure voor kennisgeving aan.
5. Planning (beleids)debat over de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 (NFV 2011) en
de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 17 januari 2013 (33 402, M)
inzake belastingheffing internationale ondernemingen.
De commissie besluit op 19 maart 2013 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de
regering ter voorbereiding op een beleidsdebat over de Nottie Fiscaal Verdragsbeleid 2011,
waarbij eveneens de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 17 januari 2013 (33
402, M) inzake belastingheffing internationale ondernemingen betrokken wordt.
6. Interparlementaire bijeenkomst van voorzitters van de commissies Financiën, 24
en 25 februari te Dublin
De voorzitter van de commissie doet verslag van de bijeenkomst.
7. Mededelingen en rondvraag
Het lid Reuten (SP) verzoekt om agendering bij de eerst volgende vergadering van het
Europese Commissievoorstel 'Proposal for a Council directive implementing enhanced cooperation in the area of financial transaction tax' (COM(2013)71/F).

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

