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1. Brief van de Minister-President inzake spoedeisende wetsvoorstellen
begrotingsakkoord
De commissie spreekt een positieve grondhouding uit ten opzichte van het verzoek van de
Minister-president om het wetsvoorstel Uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord
(UFM) 33 287 waar mogelijk vóór aanvang van het zomerreces af te ronden, maar wenst te
benadrukken dat dit geen resultaatverplichting inhoudt.
Mits het wetsvoorstel uiterlijk 21 juni 2012 aanvaard wordt door de Tweede Kamer zou het
volgende behandelschema als richtsnoer genomen kunnen worden:
Dinsdag 26 juni 2012 technische briefing, uiterlijk vrijdag 29 juni, 17.00 uur inleveren
vragen voor het voorlopig verslag, uiterlijk dinsdag 3 juli, 12.00 uur ontvangst memorie
van antwoord, 3 juli namiddag de commissie stelt eindverslag vast, dan wel besluit tot
uitbrengen verslag, uiterlijk woensdag 4 juli, 17.00 uur inbreng vragen voor het verslag,
uiterlijk vrijdag 6 juli 17.00 uur ontvangst Nota naar aanleiding van het verslag. Onder
voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording plenair debat op 9/10 juli 2012.
2. 33121
Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting)
De commissie stelt voor het volgende behandelschema als richtsnoer te nemen:
19 juni 2012 voorbereidend onderzoek; uiterlijk vrijdag 22 juni, 17.00 uur ontvangst
memorie van antwoord; dinsdag 26 juni namiddag de commissie stelt eindverslag vast,
dan wel besluit tot uitbrengen verslag, uiterlijk woensdag 27 juni, 12.00 uur inbreng
vragen voor het verslag, uiterlijk vrijdag 29 juni 17.00 uur ontvangst Nota naar aanleiding
van het verslag. Onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording plenair debat op
2/3 juli 2012.
3. 33220
Goedkeuring van het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van
artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking
tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben (Trb. 2011,
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143)
en
33221
Goedkeuring van het op 2 februari 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tot
instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme tussen het Koninkrijk België, de
Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, de
Republiek Cyprus, het Groothertogdom Luxemburg, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden,
de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse
Republiek en de Republiek Finland (Trb. 2012, 28)
en
33215
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012
(Incidentele suppletoire begroting ESM)
De commissie stelt voor het volgende behandelschema als richtsnoer te nemen:
12 juni 2012 inbreng vragen voorlopig verslag; uiterlijk vrijdag 15 juni, 17.00 uur
ontvangst memorie van antwoord; dinsdag 19 juni namiddag de commissie stelt
eindverslag vast, dan wel besluit tot uitbrengen verslag, uiterlijk woensdag 20 juni, 12.00
uur inbreng vragen voor het verslag, uiterlijk vrijdag 22 juni 17.00 uur ontvangst Nota
naar aanleiding van het verslag. Onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording
plenair debat op 25/26 juni 2012.
De commissie besluit voorts om externe deskundigen uit te nodigen voor een gesprek op 12
juni 2012. Fracties geven namen van uit te nodigen deskundigen uiterlijk 6 juni door aan de
staf. De commissievoorzitter en staf zullen de bijeenkomst verder organiseren op basis van
beschikbaarheid van de voorgedragen deskundigen.
4. 31205/31206, Y
Brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 27 april 2012 inzake informatie over de
kansspelautomatensector
Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de VVD (Van Rey).
5. E110096
EU-mededeling: oplossing van grensoverschrijdende successiebelastingproblemen in de EU
Verslag van een schriftelijk overleg (te publiceren onder nummer 33214, A)
Bespreking van de brief wordt aangehouden tot 12 juni 2012.
6. Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën inzake stand van
zaken fiscale toezeggingen (te publiceren onder nummer 33003, S)
De commissie neemt de brief van de staatssecretaris voor Financiën van 31 mei 2012 voor
kennisgeving aan en wordt graag geïnformeerd over de behandeling van de notitie
belastingplicht overheidsbedrijven door de Tweede Kamer.
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De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

