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Den Haag, 13 september 2005  

 

 

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor  

Financiën  

-  i.a.a. de griffier cie SZW ivm agendapunt rondvraag 

 

 

Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 13 september 2005 

 

1.  

Bespreking uitnodiging van de staatssecretaris van Financiën inzake werkbezoek aan de 

Belastingdienst . 

De griffier zal schriftelijk de belangstelling van de commissieleden inventariseren. Voorshands lijkt 26 

september een moeilijke datum. 

 

2.  

E-nummer Commissievoorstel BNC-fiche 

E050084 Voorstel voor een Verordening tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 1466/97 over versterking van het 

toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de 

coördinatie van het economisch beleid 

22112, 387[2] 

V.k.a. 

 

3. 

E-nummer Commissievoorstel BNC-fiche 

E050084a Voorstel voor een Verordening tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 1467/97 over de bespoediging en 

verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de 

procedure bij buitensporige tekorten 

22112, 387[2] 

V.k.a. 

 

4.  

E-nummer Commissievoorstel BNC-fiche 

E050081 Mededeling en aanbeveling van de Raad over de 

onafhankelijkheid, integriteit en verantwoordingsplicht 

van de nationale en communautaire statistische instanties 

22112, 386[4] 

V.k.a. 
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5.  

E-nummer Commissievoorstel BNC-fiche 

E050072 Voorstel voor een verordening tot wijziging van 

Verordening (EG, Euratom) nr. 2728/94 tot instelling van 

een Garantiefonds 

22112, 385[2] 

V.k.a. 

 

6.  

E-nummer Commissievoorstel BNC-fiche 

E050057 Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van 

Richtlijn 77/388/EEG wat betreft bepaalde maatregelen 

ter vereenvoudiging van de BTW-heffing en ter 

bestrijding van belastingfraude en -ontwijking, en tot 

intrekking van bepaalde derogatiebeschikkingen 

22112, 379[1] 

V.k.a. 

 

7.  

E-nummer Commissievoorstel BNC-fiche 

E050045 Voorstel voor een verordening tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 3605/93, wat de kwaliteit van de 

statistische gegevens in het kader van de procedure bij 

buitensporige tekorten betreft 

22112, 376[1] 

V.k.a. 

 

8. 

E-nummer Commissievoorstel BNC-fiche 

E050028 Mededeling: naar een Europese Governancestrategie voor 

begrotingsstatistieken 

22112, 361[4] 

V.k.a. 

 

9.  

Rondvraag. 

- de commissie stelt een technische briefing over het Belastingplan ook dit jaar op prijs. 

- brief van de minister van SZW over de invoering nieuw fiscaal regime vut/prepensioen/ 

levensloop d.d. 9 september 2005 agenderen voor de twee commissies op 27 september a.s. 

 

De griffier van de commissie, 

Eliane Janssen.  


