
Korte aantekeningen 
 

Vergadering van de vaste commissie voor 

Financiën 

 

22 januari 2013  

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Financiën 

 

 

 

 datum 22 januari 2013 

 ons kenmerk 44710/KvD/DR 

 

 

1. 33262 

Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen) 

 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Essers) en SP 

(Reuten). 

 

2. E1200501 

Commissiemededeling: actieplan om de bestrijding van belastingfraude en 

belastingontduiking te versterken 

 

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd oor de fracties van PvdA (Sent), SP 

(Elzinga) en GroenLinks (De Boer). 

 

3. E1200512 

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1346/2000 over 

insolventieprocedures COM(2012)744 

 

De commissie neemt het voorstel voor kennisgeving aan.  

 

4. 32036, L  

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de voortgang van de 

voorbereiding van de Commissie Structuur van Nederlandse Banken 

 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.  

 

5. Samenstelling van voorbereidingsgroep van de beoogde expertmeeting 'Scenario's voor de 

aanpak van de Eurocris'  

 

De voorzitter van commissie deelt mede hij, op basis van het daartoe op 15 januari jl. door 

de commissie verleende mandaat, een voorbereidingscommissie heeft ingesteld die is 

                                                
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
2  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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samengesteld uit de Leden Backer (D66), De Boer (GroenLinks), Essers (CDA), De Grave 

(VVD) en De Lange (OSF).  

 

6. Voorbespreking gesprek met de minister en staatssecretaris van Financiën op 29 januari a.s. 

 

De commissie inventariseert de onderwerpen die zij aan de orde wenst te stellen tijdens het 

kennismakingsgesprek.  

 

7. Brief van de staatssecretaris van Financiën inzake belastingheffing internationale 

ondernemingen d.d. 17 januari 2013. 

 

De commissie besluit bespreking van de brief aan te houden tot na het beschikbaar komen 

van het verslag van het debat over dit onderwerp in de Tweede Kamer.  

 

8. Mededelingen en rondvraag 

 

De commissie verzoekt de staf een datum te plannen voor een technische briefing over 

koopkrachtcijfers. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 


