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Mijnheer de Minister,

Zoals u misschien weet is onze onderzoekscommissie Witwaspraktijken, Belastingontwijking
en Belastingontduiking (de PANA-commissie), de laatste fase van haar mandaat ingegaan.
De commissie heeft een heel aantal hoorzittingen en ‘fact-finding’ missies georganiseerd en
onze eerste bevindingen en conclusies zullen worden gepresenteerd op 10 juli a.s.

In dit kader zou ik mijn welgemeende dank willen uitspreken voor de antwoorden die u ons
gestuurd heeft op 28 Februari 2017, naar aanleiding van onze vragenlijst die wij u en uw
collega Ministers van Financiën hebben gestuurd in november van het afgelopen jaar.

Als onderdeel van onze gezamenlijke Europese inspanning om te strijden tegen witwassen,
belastingontwijking en belastingontduiking, heb ik hierbij de eer om u, uit naam van mijn
commissie, uit te nodigen voor een gedachtewisseling met onze leden. We zouden graag met
u van gedachten wisselen over de stand van de implementatie van de Europese richtlijnen op
dit terrein in het bijzonder in België maar ook op internationaal niveau (OECD). Ook zouden
wij graag willen spreken over mogelijke nationale initiatieven ontplooid naar aanleiding van
de onthullingen van de zogenoemde ‘Panama Papers’.

We zouden het zeer op prijs stellen wanneer u onze uitnodiging om deel te nemen aan een
vergadering van onze commissie op 10 juli a.s. zou kunnen accepteren aansluitend aan de
vergadering van de Ministers van de Eurogroup. We zijn ons welbewust van uw drukke
agenda en het is daarom dat wij u graag zouden willen uitnodigen voor deze datum. Voor wat
betreft het precieze uur zijn wij flexibel en graag bereid om ons aan te passen aan uw
beschikbaarheid die avond.
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Wij hebben eveneens u uw collega’s uit Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië en Nederland
uitgenodigd voor onze gedachtewisseling.

Voor verdere informatie, aarzel niet om contact met mij op te nemen op nummer
+32 2 48 57385 ofwel met het hoofd van het PANA-secretariaat, mw. Anje BULTENA, 0032
2 28 42 532, email: anje.bultena@europarl.europa.eu

Met vriendelijke groeten,

Dr. Werner Langen

C.c. HE Mr. François ROUX, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant
permanent de la Belgique (COREPER II).


