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Nr. 8  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 2 juli 2013 

Op voorstel van de heer Omtzigt (CDA) heeft de vaste commissie voor 
Financiën mij gerappelleerd op de volgende twee zaken: 
1. Antwoorden in het kader van het schriftelijk overleg over het Fiche: 

Richtlijn ter implementatie van nauwere samenwerking op het gebied 
van een financiële transactiebelasting. 

2. De nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot de 
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale 
verzamelwet 2013). 

Het schriftelijk overleg, bedoeld onder ad 1, vindt plaats met de Minister 
van Financiën. Naar verwacht kan de minister de antwoorden in het kader 
van dat schriftelijk overleg niet eerder dan na het zomerreces aan uw 
Kamer doen toekomen. Het betreft een groot aantal uiteenlopende vragen 
waar meerdere disciplines bij betrokken zijn. De onder ad 2 bedoelde nota 
naar aanleiding van het verslag met betrekking tot de Fiscale Verzamelwet 
2013 wordt tegelijkertijd met deze brief aan uw Kamer gezonden. 

Tevens zouden de leden van de commissie graag een planningsdocument 
ontvangen waarin aangegeven wordt welke andere toezeggingen 
wanneer naar uw Kamer komen. Hiervoor verwijs ik graag naar mijn brief 
van 20 maart jl.1, die in het Algemeen Overleg van 17 april 2013 
(Kamerstuk 31 213, nr. 12) met de Commissie voor Financiën is besproken, 
waarin onder andere een planning is opgenomen van de moties en 
toezeggingen die uiterlijk op Prinsjesdag 2013 afgedaan zullen gaan 

1 Kamerstuk 33 402, nr. 52.
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worden. Voorts zal – zoals ieder jaar – op Prinsjesdag 2013 in een 
internetbijlage bij de Miljoenennota een overzicht worden opgenomen 
van alle openstaande moties en toezeggingen, inclusief een planning. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
F.H.H. Weekers
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