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1. Pakket Belastingplan 2013 c.a. 

33402 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)  

 

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Sent), SP (Reuten), 

GroenLinks (De Boer). 

 

33403 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 

2013)   

 

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel plenair te behandelen op 

17/18 december 2012. 

 

2. 33262 

Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen) 

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 22 januari 

2013. 

 

3. 33235 
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de 

economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU 

van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake 

beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 

2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 

1095/2010 (PbEU 2011, L 174)  

 

De commissie besluit de minister van Financiën enkele verduidelijkende vragen voor te 

leggen met betrekking tot het onderhavige wetsvoorstel. Het Lid Hoekstra (CDA) zal hiertoe 

een conceptbrief opstellen.  
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4. 33025, 20  

Ontwerpbesluit accountantsopleiding 2012 

Bespreking (op 4 december een week aangehouden; zie toelichting) 

 

De commissie wenst niet nader te reageren op het op 27 maart jl. voorgehangen  

ontwerpbesluit houdende regels inzake de opleiding voor het accountantsberoep (TK 33025, 

nr. 20). 

 

5. 33409, B 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012  

(Incidentele suppletoire begroting EIB) 

 

De commissie neemt de brief van de minister van Financiën d.d. 6 december 2012 voor 

kennisgeving aan.  

 

6. 33400, U 

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over koopkrachtcijfers 

 

De commissie besluit de brief te betrekken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 

2013 c.a. 

 

7. E120050 

Commissiemededeling: actieplan om de bestrijding van belastingfraude en 

belastingontduiking te versterken 

 

De commissie besluit op 22 januari 2013 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

  


