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1. Vaststellen agenda 

 

2. 32710 IXA 

Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld (IXA) 2010 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

3. 32710 IXB 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2010 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

4. 32710 G 

Jaarverslag en slotwet BTW-Compensatiefonds 2010 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

5. 32780 IXA 

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

samenhangende met de Voorjaarsnota) 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

6. 32780 IXB 

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

(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

7. 32780 G 
Wijziging van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2011 
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 
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8. E1100151 

Voorstel voor een richtlijn over een gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting COM(2011)121 

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Financiën van 4 juli 2011 
voor kennisgeving aan. Zij zal haar blijvende interesse in dit voorstel, alsmede de 
wens om hierover volledig geïnformeerd te blijven, overbrengen aan de regering.   
Bespreking 

 

9. E1100422 

Voorstel voor een herziening van de richtlijn kapitaalvereisten (RKV IV) 

Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg wordt geleverd op dinsdag 4 oktober 2011. 

 

10. E1100433 

Proposal for a regulation on prudential requirements for credit institutions and investment 

firms 

Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg wordt geleverd op dinsdag 4 oktober 2011. 

 

11. T01367 

Brief van de minister van Financiën van 8 juli 2011 ter aanbieding van de nota over nuts- en 

zakenbankactiviteiten (EK 32.036, E) 

Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg wordt geleverd op dinsdag 27 september 

2011. 

 

12. Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 (NFV 2011) (25.087) 

Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg wordt geleverd op dinsdag 27 september 

2011. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 
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