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1. E1100731 

Voorstel voor een verordening betreffende de regels en procedures voor de 

terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van de belasting over de toegevoegde 

waarde COM(2011)737 

 

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot 21 februari 2012 en besluit het 

onderwerp te betrekken bij het geplande mondeling overleg met de minister van Financiën 

op 14 februari 2012.   

 

2. E1100742 

Voorstel voor een verordening betreffende de regels en procedures voor de 

terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van de belasting op financiële 

transacties COM(2011)738 

 

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot 21 februari 2012 en besluit het 

onderwerp te betrekken bij het geplande mondeling overleg met de minister van Financiën 

op 14 februari 2012.  

 

3. E1100153 

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

Brief van de staatssecretaris van Financiën inzake ontwikkelingen rond het richtlijnvoorstel 

voor een CCCTB d.d. 27 januari 2012 (32728, C) 

 

Het agendapunt wordt aangehouden tot 14 februari 2012. 
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4. E1100714 

Europese Commissiemededeling: Een kader voor de volgende generatie innovatieve 

financiële instrumenten - de EU-platforms voor eigen en vreemd vermogen COM(2011)662 
Brief van de minister van Financiën d.d. 1 februari 2012 inzake financiële 
instrumenten EU Begroting (33098, B) 
 
De commissie besluit de brief van de minister van Financiën d.d. 1 februari 2012 
inzake financiële instrumenten EU Begroting (33098, B) voor kennisgeving aan te 
nemen. 
 

5. E1100785 

Voorstel voor een richtlijn betreffende een gemeenschappelĳke belastingregeling inzake 

uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende 

lidstaten COM(2011)714 

Brief van de staatssecretaris van Financiën van 30 januari 2012 met antwoorden op 
commissievragen (nog niet gepubliceerd als Kamerstuk) 
 

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

 

6. 33003, N 

 Verslag van een schriftelijk overleg inzake koopkrachttabellen 

 

De commissie besluit per brief te reageren op de brief van de minister van Economische 

Zaken, Landbouw en Innovatie van 30 januari 2012.  

 

7. Planning Algemene Financiële Beschouwingen 2012 en behandeling Belastingplan 2013 c.a. 

 

De commissie stelt voor de plenaire behandeling van het Belastingplan 2013 c.a. te doen 

plaatsvinden op 10/11 december 2012. Tevens stelt zij het College van Senioren voor de 

Algemene Financiële Beschouwingen 2012 te doen plaatsvinden op 20 november 2012.  

 

8. Mededelingen en rondvraag 

De commissie bespreekt de onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens het (deels 

besloten) mondelinge overleg met de minister van Financiën op 14 februari 2012, te weten 

de eurocrisis, nuts- en zakenbanken, de invoering van een transactiebelasting en de eigen 

middelen van de EU. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 
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