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1. E1100151 

Voorstel voor een richtlijn over een gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting COM(2011)121 
De commissie besluit een inbrengvergadering te doen plaatsvinden op dinsdag 19 
april 2011.  
 

2. 32504, J en 32504, K 

Brieven van de staatssecretaris van Financiën d.d. 22 februari 2011 en 17 maart 2011 inzake 

de afdoening van toezeggingen gedaan tijdens de behandeling van het Belastingplan 2011 

c.a. 

De commissie neemt de brieven voor kennisgeving aan.  

 

3. 32292 

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 

2007/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 september 

2007 tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/EG, 

2004/39/EG, 2005/68/EG en 2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria 

voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de 

financiële sector (PbEU L 247) (Wet implementatie richtlijn deelnemingen in de financiële 

sector) 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op dinsdag 12 

april 2011. 

 

4. Oprichting Europees Stabiliteitsmechanisme 

Brief van de minister van Financiën d.d. 22 maart 2011 inzake de Eurogroep+ van 21 maart 

2011, de Geannoteerde agenda van de Europese Raad van 24-25 maart 2011, Conclusies 

Europese Raad van 24-25 maart 2011 en de aanvullende, toelichtende brief van de minister 

van Financiën d.d. 25 maart 2011 

De commissie besluit de minister van Financiën naar aanleiding van onderhavige brieven uit 

te nodigen voor een gesprek in de maand mei 2011. 

 

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 



 datum 29 maart 2011 

 ons kenmerk 41921/FB/DR 

 blad 2 

 

 

 

5. Rondvraag 

De voorzitter van de commissie brengt het bezoek van leden van de commissie Financiën 

van de Franse Senaat op 19 april 2011 van 09.30 tot 11.00 uur nogmaals onder de 

aandacht van de commissieleden en beveelt aanwezigzigheid hierbij van harte aan. De 

uitnodiging geldt ook voor deelname aan het diner op 18 april 's avonds. Aanmeldingen 

lopen via de commissiestaf. 

 

 

De waarnemend griffier van de commissie, 

Fred Bergman 


