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1.Voorstel tot het houden van een expertmeeting 'Scenario’s voor aanpak van de 

Eurocrisis' van het Lid De Lange (OSF) 

Enkele leden plaatsen opmerkingen over de vraagstelling, een gebalanceerde lijst van te 

nodigen sprekers en het format van de bijeenkomst. De voorzitter wordt gemachtigd 

enkele leden te benaderen met het verzoek de voorgestelde expertmeeting i.o.m. het lid 

De Lange nader uit te werken en - onder voorbehoud van akkoord van het College van 

Senioren i.h.b. ten aanzien van de kosten - verder te organiseren. 

 

2.33400 IX 

Begrotingsstaten Financiën 2013 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen 

als hamerstuk. 

 

3.33480 IXA 

Nationale schuld; wijziging samenhangende met de Najaarsnota 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen 

als hamerstuk. 

 

4.33480 IXB 

Financiën: wijziging samenhangende met de Najaarsnota 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen 

als hamerstuk. 

 

5.33174 

Goedkeuring Protocol wijziging Verdrag wederzijdse administratieve bijstand in 

belastingzaken 

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als 

hamerstuk. 

 

6.Startnota 

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen. 
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7.Inventarisatie van behoefte aan beleidsdebat 

De voorzitter brengt in herinnering dat de commissie (nog steeds) voornemens is te 

debatteren over de notitie Fiscaal verdragsbeleid, nadat hierover overleg is gevoerd in de 

Tweede Kamer. 

Een debat over de kredietverleningssituatie in Nederland wordt geopperd als onderwerp 

voor een beleidsdebat. Vooralsnog wordt uitvoering van de motie Sent (33121, J) 

afgewacht. De commissie zal schriftelijk overleg voeren om vragen die in dt verband leven 

aan de minister voor te leggen. Op 12 februari 2013 kunnen vragen ingeleverd worden. 

 

De griffier van de commissie, 

mr. W.A.J.M. van Dooren 


