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1. 34155
Goedkeuring Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan
het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 30 juni 2015. Wanneer de
memorie van antwoord vóór 7 juli wordt ontvangen, kan de commissie op 7 juli overwegen of
het wetsvoorstel voor plenaire behandeling op 8 september 2015 geagendeerd wordt.

2. 34002, N

Inbreng voor het nader schriftelijk overleg inzake de raming van effecten van belasting- en
inkomenspolitiek wordt geleverd door de fractie van SP (Elzinga). De conceptbrief wordt op 30
juni 2015 ter vaststelling geagendeerd.

3. 34003, H

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 16 juni
2015 in reactie op de commissiebrief van 2 juni jl. (verslag schriftelijk overleg; 34003, H), waarin
de staatssecretaris toezegt de Kamer op de hoogte te zullen houden van de voortgang van het
overleg in het zogeheten SVLO (Samenwerking Vpb-plicht Lokale Overheden). Dit voornemen
zal als toezegging worden geregistreerd.

4. 34002, O

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 1 juni jl.
(34002, O) over de uitvoering en planning van een aantal openstaande toezeggingen en moties
en besluit naar aanleiding daarvan het volgende:
- Toezegging T01183 (Evaluatie regeling ANBI’s en SBBI’s): de commissie verplaatst de
deadline naar 1 juli 2016 en treedt hierover in nader schriftelijk overleg.
- Toezegging T01580 (Monitoring invloed bankenbelasting op de kredietverlening): deadline
wordt 1 januari 2016;
- Toezeggingen T01962 (Monitoren grenseffecten van de accijnsverhogingen op brandstoffen),
T01872 (Evaluatie ontvangsten brandstofaccijnzen in 2014) en T01955 (Uitvoering regeling
begunstiging lokaal duurzaam opgewekte energie): status wordt voldaan; 
- Motie-Van Boxtel c.s. (34002, H) ter beoordeling van de afzonderlijke fracties. 

5. T01653
Toezegging Bewaken ontwikkeling toezichtskosten DNB en AFM (33.400)

De commissie besluit n.a.v. de brief van de minister van Financiën van 1 juni 2015 in reactie op
de toezegging op 30 juni 2015 in schriftelijk overleg te treden. Een conceptbrief wordt volgende
week geagendeerd. 

6. E150006 en E150007
Europese Commissiemededeling over fiscale transparantie ter bestrijding van



belastingontduiking en -ontwijking; Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn
2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied

De commissie besluit op 7 juli 2015 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over het
richtlijnvoorstel en de mededeling, en daarbij ook de medeling 'Een eerlijk en doeltreffend
vennootschapsbelastingstelsel in de Europese Unie' (E150012) te betrekken.

7. E150012
Mededeling: Een eerlijk en doeltreffend vennootschapsbelastingstelsel in de Europese Unie:
vijf belangrijke actiegebieden

De commissie besluit deze mededeling op 7 juli 2015 te betrekken bij de inbreng voor het
schriftelijk overleg over de mededeling 'Fiscale transparantie ter bestrijding van
belastingontduiking en -ontwijking' (E150006) en het Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van
Richtlijn 2011/16/EU (E150007).

De griffier van de commissie,

Kim van Dooren


