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1. 33287 

Wijziging van enkele belastingwetten (Wet uitkering fiscale maatregelen begrotingsakkoord 

2013) 

 

Inbreng voor het Verslag wordt geleverd uiterlijk woensdag 4 juli om 17:00.  Onder 

voorbehoud van tijdige beantwoording vrijdag 6 juli 2012 kan de plenaire behandeling op 

9/10 juli 2012 plaatsvinden. 

 

2. 33245 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2012)  

 

De commissie besluit de procedure aan te houden tot dinsdag 11 september 2012. 

 

3. 33246 

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen   

 

De commissie besluit de procedure aan te houden tot dinsdag 11 september 2012. 

 

4. 33247 
Uitvoering van Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 

betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd 

ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen 

fraudes en andere onregelmatigheden (PbEG 1996, L 292) (Wet op de verlening van bijstand 

aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse) 

 

De commissie besluit de procedure aan te houden tot dinsdag 11 september 2012. 

 

5. 32838 

Introductie van de bestuurlijke boete bij niet naleving van bijzondere meldingsplichten bij 

rijkssubsidies (Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministeries verstrekte subsidies)  

 

De commissie besluit de procedure aan te houden tot dinsdag 11 september 2012. 
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6. 32131, F 

Brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 20 juni 2012 inzake toezeggingen gedaan 

tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Uniformering loonbegrip (32 131) 

 

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Financiën van 20 juni 2012 voor 

kennisgeving aan. 

 

7. T01496  

Brief van de minister van Financiën d.d. 28 juni 2012 inzake overleg met pensioenfondsen 

over indexleningen (nog niet gepubliceerd als Kamerstuk) 

 

De commissie neemt de brief van de minister van Financiën van 28 juni 2012 voor 

kennisgeving aan en beschouwt toezegging T01496 als voldaan. 

 

8. Concept-commissiebrief inzake risico's garantieverplichtingen voor de overheidsfinanciën 

 

De commissie stelt de conceptbrief vast. 

 

9. Mededelingen en rondvraag 

 

Ten aanzien van het overzicht gepresenteerde Europese voorstellen geeft het Lid Reuten aan 

op een later tijdstip aandacht te willen besteden aan het Commissievoorstel voor een 

Verordening van de Raad tot instelling van een faciliteit voor het toekennen van financiële 

bijstand aan lidstaten die de euro niet als munt hebben (COM(2012)336/F). 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 


