
Korte aantekeningen 
 

Vergadering van de vaste commissie voor 
Financiën 
 
Dinsdag 17 januari 2012  
 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Financiën 

 

 

 

 Datum 17 januari 2012  

 Kenmerk 43655/KvD/ 

 

 

1. 33000 IXA 

Vaststelling van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012 

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te 

doen.  

 

2. 33000 IXB 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 

2012 

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te 

doen.  

 

3. 33090 IXA 

Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging 

samenhangende met de Najaarsnota) 

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te 

doen.  

 

4. 33090 IXB 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 

(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 24 januari 

2012. 

 

5. 33090 G 

Wijziging van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2011 

(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 
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De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te 

doen.  

 

6. E1100731 

Voorstel voor een verordening betreffende de regels en procedures voor de 

terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van de belasting over de toegevoegde 

waarde COM(2011)737 

 

Inbreng ten behoeve van een schriftelijk overleg wordt geleverd op 7 februari 2012. 

 

7. E1100742 

Voorstel voor een verordening betreffende de regels en procedures voor de 

terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van de belasting op financiële 

transacties COM(2011)738 

 

Inbreng ten behoeve van een schriftelijk overleg wordt geleverd op 7 februari 2012. 

 

8. E1100913 

Voorstel voor een verordening betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor het 

monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en voor het garanderen van de 

correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van het eurogebied COM(2011)821 

 

Inbreng ten behoeve van een schriftelijk overleg wordt geleverd op 14 februari 2012. 

 

9. E1100924 

Voorstel voor een verordening betreffende de versterking van het economische en 

budgettaire toezicht op lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te 

ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit in het eurogebied COM(2011)819 

 

Inbreng ten behoeve van een schriftelijk overleg wordt geleverd op 14 februari 2012. 

 

10. E1100965 

Europese Commissiemededeling: Oplossing van grensoverschrijdende 

successiebelastingproblemen in de Europese Unie COM(2011)864 

 

Inbreng ten behoeve van een schriftelijk overleg wordt geleverd op 21 februari 2012. 

 

11. E1100706 
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Voorstel voor een richtlijn betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde 

financiële overzichten en relevante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen 

COM(2011)684 

De commissie neemt het voorstel voor kennisgeving aan. 

 

12. 33000 IXB, C 

Verslag van een schriftelijk overleg over de "tax-gap" 

 

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 4 januari 2012 voor 

kennisgeving aan. 

 

13. 25087, C 

Verslag van een schriftelijk overleg over de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Financiën voor kennisgeving aan 

en stelt voor een plenair debat te plannen over de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 enkele 

weken voorafgaand aan het zomerreces 2012. 

 

14. 33003, L 

Verslag van een schriftelijk overleg over opzeggingstermijn vaststellingsovereenkomsten 

zorgcorporaties 

 

De commissie besluit in nader schriftelijk overleg te treden met de staatssecretaris van 

Financiën naar aanleiding van een recent arrest van de Hoge Raad. 

 

15. T01415 

Nakoming toezegging inzake berichtgeving overleg groeen en maatschappelijk beleggen 

Brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 23 december 2011 inzake voortgang overleg 

maatschappelijk beleggen (EK, L) 

 

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 23 december 2012 

voor kennisgeving aan en besluit de toezegging als openstaand te beschouwen.  

 

16. T01414 

Nakoming toezegging inzake doorrekening vitaliteitspakket door het CPB 

Brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 13 december 2011 met antwoorden op 

vragen die tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling door de Kamer op 12 

december zijn gesteld (EK, I) 

 

De commissie beschouwt de toezegging als voldaan voor wat betreft de toezending van het 

CPB-rapport; het betrokken Lid / de betrokken Leden spreken de intentie uit om verdere 

inhoudelijke opvolging aan het rapport te geven. 

 

17. Mededelingen en rondvraag 

 

Naar aanleiding van het overzicht gespresenteerde Europese voorstellen van week 1 en 2 

verzoekt het Lid Reuten (SP) een besluit over het al dan niet in procedure nemen van het 
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Commissievoorstel 'Communication from the Commission to the Council - Assessment of 

budgetary implementation in the context of the ongoing excessive deficit procedures after 

the Commission services' 2011 Autumn Forecast (COM(2012)4/F) aan te houden tot 24 

januari 2012.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 

 

 

 

 


