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1. 30922 

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren) 

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit, teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

2. 32810 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2011) 

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit, teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

3. E1100711 

Europese Commissiemededeling: Een kader voor de volgende generatie innovatieve 

financiële instrumenten - de EU-platforms voor eigen en vreemd vermogen COM(2011)662 
 

De commissie besluit de regering schriftelijk te verzoeken om nadere duiding en appreciatie 

van de mededeling. 

 

4. E1100702  

Voorstel voor een richtlijn betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde 

financiële overzichten en relevante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen 

 

Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg wordt geleverd op dinsdag 17 januari 2012. 

 

5. 25087 

Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 

 

De commissie stelt een inbrengbrief inzake de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 vast. De 

fractie van GroenLinks sluit zich aan bij de vragen van de SP. Na afronding van de 

schriftelijke behandeling is de commissie voornemens de notitie te agenderen voor plenaire 

behandeling. 

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
2     Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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6. Conceptbrief aan de staatssecretaris van Financiën inzake het meten van de "tax gap". 

 

De commissie besluit de voorliggende conceptbrief met een kleine redactionele wijziging 

namens de gehele commissie vast te stellen. 

 

7. Inventarisatie behoefte aan een beleidsdebat 

 

De commissie doet het College van Senioren geen voorstellen voor eigenstandige  

beleidsdebatten in de eerste helft van 2012. Zij verwijst naar haar besluit ter zake zoals 

vastgelegd in de Korte Aantekeningen van haar vergadering van 8 november 2011.  

 

8. Mededelingen en rondvraag 

De commissie besluit de commissievoorstellen COM(2011)737 ('Proposal for a Council 

regulation on the methods and procedure for making available the own resource based on 

the value added tax') en COM(2011)738 ('Proposal for a Council Regulation on the methods 

and procedure for making available the own resource based on the financial transaction tax') 

voor procedure te agenderen op dinsdag 17 januari 2012, of zoveel eerder als de 

beïnvloedingsmogelijkheden daartoe aanleiding geven. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


