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1. 33240 G 

Jaarverslag en slotwet BTW-compensatiefonds 2011  

 

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

hamerstuk. 

 

2. 33240 IXA 

Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld 2011  

 

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

hamerstuk. 

 

3. 33240 IXB 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2011   

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op dinsdag 25 

september 2012. 

 

4. 33280 IXA 

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

samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 

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

hamerstuk. 

 

5. 33280 IXB 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 

(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 

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

hamerstuk. 
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6. 33245 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2012)  

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op dinsdag 25 

september 2012. 

 

7. 33246 

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen   

 

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

hamerstuk. 

 

8. 33247 
Uitvoering van Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 

betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd 

ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen 

fraudes en andere onregelmatigheden (PbEG 1996, L 292) (Wet op de verlening van bijstand 

aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse) 

 

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

hamerstuk. 
 

9. 32838 

Introductie van de bestuurlijke boete bij niet naleving van bijzondere meldingsplichten bij 

rijkssubsidies (Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministeries verstrekte subsidies)  

 

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

hamerstuk. 

 

10. 33025 

Bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants 

en de Commissie eindtermen accountantsopleiding (Wet op het accountantsberoep) 

 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Knip), PvdA 

(Postema), CDA (Essers), SP (Reuten), D66 (Backer) en GroenLinks (De Boer). 

 

11. 33090 IXB, G 

Verslag van een schriftelijk overleg over risico's van garantieverplichtingen voor de 

overheidsfinanciën 

 

De commissie besluit de Algemene Rekenkamer uit te nodigen om op korte termijn een 

toelichting te verschaffen op het rapport 'Risico's voor de overheidsfinanciën; Inzicht en 

beheersing'. De commissie zal de regering schriftelijk op de hoogte stellen van haar 

voornemen om, naar aanleiding van de Miljoenennota 2013, terug te komen op de brief van 

de minister van Financiën d.d. 20 augustus 2012.  
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12. 31205 / 31206, Z 

Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport van bevindingen 

kansspelautomatensector  

 

Inbreng voor een nader schriftelijk overleg wordt geleverd op 25 september 2012. 

 

13. 33003, T 

Brief van de minister van EL&I over de koopkrachtcijfers van het Centraal planbureau (CPB) 

 

De commissie besluit bespreking van de brief aan te houden tot ongtvangst van de 

antwoorden op de schriftelijke vragen van het Lid Reuten (SP) aan de minister van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid over de geraamde koopkrachtontwikkeling 2013-2017 (211120010).  

 

14. 32362, A 

Brief van de minister van Financiën d.d. 16 juli inzake schatkistbankieren voor decentrale 

overheden  

 

De commissiestaf zal i.o.m. het lid de Grave een conceptbrief opstellen. 

 

15. 32036, J  

Brief van de minister van Financiën d.d. 4 september inzake voortgang voorbereiding 

Commissie Structuur van Nederlandse Banken  

 

Het Lid Postema (PvdA) laat aantekenen dat zijn fractie het beperken van het 

onderzoeksmandaat van de Commissie Structuur van Nederlandse Banken tot "reeds in 

Nederland aangekondigde maatregelen die nog verdere uitwerking behoeven" als beperkend 

ervaart. 

 

16. E1200161 

Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van een kader voor herstel- en afwikkeling van 

kredietinstellingen en beleggingsondernemingen 

 

De commissie neemt het voorstel voor kennisgeving aan. 

 

17. E1200182 

Europese Commissiemededeling: Actie voor stabiliteit, groei en werkgelegenheid 

COM(2012)299  

 

De commissie neemt het voorstel voor kennisgeving aan. 

 

18. E1200193 
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Aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad inzake de uitvoering van de globale 

richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten die de euro als munt hebben 

COM(2012)301  

 

De commissie neemt het voorstel voor kennisgeving aan. 

 

19. E1200204 

Aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale hervormingsprogramma 

2012 van Nederland en met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma van 

Nederland voor de periode 2012-2015 COM(2012)322  

 

De commissie neemt het voorstel voor kennisgeving aan. 

 

20. Uitnodiging deelname gedachtenwisseling over Europees Semester in het Europees 

Parlement, woensdag 26 september 

 

Er zullen geen leden van de commissie deelnemen aan deze bijeenkomst. 

 

21. Mededelingen en rondvraag  

 

De commissie spreekt de wens uit de door de Europese Commissie te presenteren 

voorstellen voor een Europese bankenunie te agenderen op dinsdag 25 september 2012. 

 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 

 

 

 

                                               
4  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 


