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VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
FINANCIEN1
Vastgesteld 11 oktober 2016
Het voorbereidend onderzoek heeft de commissie aanleiding gegeven tot
het maken van de volgende opmerkingen en het doen van het volgende
verzoek.
Bij brief van 31 augustus 2016, gelijktijdig aangeboden aan de Voorzitter
van de Tweede Kamer en de Voorzitter van de Eerste Kamer, heeft u de
Kamers geïnformeerd dat u heeft vastgesteld dat er enkele technische
fouten staan in de slotwet van het Ministerie van Financiën over het jaar
2015 zoals u die op 18 mei 2016 heeft aangeboden aan de Tweede Kamer
(kamerstuk 34 475-IX, 3). Op het moment van uw schrijven was dit
wetsvoorstel al (ongewijzigd) aanvaard door de Tweede Kamer. Nu dit
wetsvoorstel aanhangig is in de Eerste Kamer is wijziging door middel
van een nota van wijziging niet langer mogelijk. Evenmin is het mogelijk
naar aanleiding van uw schrijven een nota van verbetering uit te brengen,
aangezien dit slechts mogelijk is bij taalfouten of vergissingen met
betrekking tot nummering van wetsartikelen of andere niet-inhoudelijke
fouten.
Dit zo zijnde is de commissie van oordeel dat de slotwet pas aanvaard kan
worden en de Voorzitter pas decharge kan verlenen wanneer aanvullend
een technisch reparatiewetsvoorstel voorligt in deze Kamer. De commissie
wil u verzoeken deze technische reparatie zo spoedig mogelijk in gang te
zetten.
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Samenstelling:
Ten Hoeve (OSF), Knip (VVD), Backer (D66), Ester (CU), De Grave (VVD) (voorzitter), Hoekstra
(CDA) (vice-voorzitter), Postema (PvdA), Sent (PvdA), Van Strien (PVV), Vos (GL), Kok (PVV),
Bruijn (VVD), Van Apeldoorn (SP), Dercksen (PVV), Van Kesteren (CDA), Knapen (CDA), Köhler
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Teunissen (PvdD), Van de Ven (VVD), Vreeman (PvdA), Overbeek (SP)
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De leden van de commissie zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,
De Grave
De griffier van de vaste commissie voor Financiën,
Van Dooren
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