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1. Vaststellen agenda 

 

2. E1100481 

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van algemene bepalingen voor macrofinanciële 

bijstand aan derde landen 

De commissie neemt het voorstel voor kennisgeving aan.  

 

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

Inbreng voor een schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de PVV (Van 

Strien) en de SP (Elzinga). 

 

4. 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 voor een schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Postema) 

en de SP (Reuten). 

 

5. Verzamelbrief fiscale toezeggingen 

Brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 9 september 2011 inzake fiscale 

toezeggingen (EK 32.500 IXB, F) 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan. 

 

6. Halfjaarlijks rappel toezeggingen 

Antwoordbrief van de minister van Financiën d.d. 15 september 2011 

De commissie besluit schriftelijk in overleg te treden met de regering over de volgende 

toezeggingen:  T01313, T01324, T01329, T01333 en T1339. Voorts beschouwt de commissie 

T01315 en T01331 als voldaan. Voor de overige toezeggingen uit het rappel volgt de 

commissie het ambtelijk voorstel voor afdoening.  

 

7. T01310 

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 16 september 2011 

inzake evaluatie stimuleringsmaatregelen aan te houden tot dinsdag 4 oktober 2011. 
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8. 32.500, Y 

Verslag schriftelijk overleg met de minister-president, minister van Algemene Zaken, inzake 

de stand van zaken uitvoering motie-Schuurman c.s. (EK 31.700, B)  

De commissie neemt het antwoord van de minister-president voor kennisgeving aan. 

 

9. Terugkoppeling van de bijeenkomst van voorzitters van de commissies Financiën van de EU, 

18 en 19 september te Warschau  

De commissie neemt met dank kennis van het verslag van de heer Backer (D66). 

 

10. Mededelingen en rondvraag 

- De commissie verzoekt de staf per email te inventariseren welke Leden beschikbaar zijn 

voor een bijeenkomst met een delegatie van de Duitse Bondsdag op 13 oktober a.s. van 

14:30 tot 15:30. 

- De commissie besluit op 4 oktober 2011 het voor 11 oktober a.s. voorziene gesprek met 

de staatssecretaris van Financiën inhoudelijk voor te bespreken.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


