Den Haag, 5 maart 2010

Noot:

Bijgaand treft u aan de besluiten over de zogenoemde groslijst van bij uw
commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering
en van geplande overleggen, ten behoeve van het eventueel “controversieel
verklaren” van onderwerpen. De commissie kan namelijk aan de plenaire
vergadering voorstellen om een of meer onderwerpen uit deze lijst niet
verder te behandelen met het kabinet, nu dit demissionair is. Een voorstel
van de commissie om een dossier controversieel te verklaren behoeft een
gewone meerderheid in de commissie (een meerderheid van het aantal
aanwezige leden).
Nu de commissie heeft bepaald welke onderwerpen volgens haar als
controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst
geplaatst die in de week van 8 maart plenair zal worden behandeld.

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën

Volgcommissie(s):

BuZa
BZK
DEF
EU
EZ
JG
JUST
RU
SZW
VROM
VW
VWS
WWI

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 4 maart 2010
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Ia. Wetsvoorstellen gereedgemeld voor plenaire behandeling
1. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten
(Wijzigingswet financiële markten 2010)
Wetgeving - minister van Financiën, W.J. Bos - 25 augustus 2009
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten
(Wijzigingswet financiële markten 2010) - 32036
Controversieel verklaren.
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 17 februari 2010
Verslag schriftelijk overleg inzake de wettelijke verankering claw back - 3203614
Niet controversieel verklaard.
JUST

2. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Tang
houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige
andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de
administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus
Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD) 12 juli 2006
Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Tang houdende
wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten
behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en
controlehandelingen van de fiscus - 30645
Niet controversieel verklaard.

Ib. Wetsvoorstellen voorbereidend onderzoek voltooid, nog niet gereedgemeld
voor plenaire behandeling
3. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):

4. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

5. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

6. Agendapunt:

Zaak:

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet
uniformering loonbegrip)
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 15 september 2009
Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet
uniformering loonbegrip) - 32131
Controversieel verklaren. De minister van Financiën verzoeken de Kamer
schriftelijk te informeren over de gevolgen van het op dit moment niet verder
behandelen van dit wetsvoorstel.
SZW, VWS

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende
dieren)
Wetgeving - minister van Financiën, Zalm - 28 december 2006
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende
dieren) - 30922
Controversieel verklaren.

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpak
van constructies met betrekking tot (on)roerende zaken alsmede in verband
met een aanpassing op enkele onderdelen
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, Wijn - 1 april 2005
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpak van
constructies met betrekking tot (on)roerende zaken alsmede in verband met een
aanpassing op enkele onderdelen - 30061
Controversieel verklaren.

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in
verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen
(Wet introductie premiepensioeninstellingen)
Wetgeving - minister van Financiën, W.J. Bos - 13 maart 2009
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband
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Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):

met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet
introductie premiepensioeninstellingen) - 31891
Niet controversieel verklaard.
SZW
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, W.J. Bos 19 februari 2010
Nota naar aanleiding van het nader verslag - 31891-9
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
SZW
Nota van wijziging - minister van Financiën, W.J. Bos - 19 februari 2010
Tweede nota van wijziging - 31891-10
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
SZW

Ic. Wetsvoorstellen in afwachting van nota nav verslag
7. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

8. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

9. Agendapunt:

Zaak:

Goedkeuring van het op 26 september 2008 te Londen totstandgekomen
Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de
Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en NoordIerland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het
ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en
naar vermogenswinsten, met Protocol en Onderlinge Overeenkomst (Trb.
2008, 201 en Trb. 2009, 123)
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 23 september 2009
Goedkeuring van het op 26 september 2008 te Londen totstandgekomen Verdrag
tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van
dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking
tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, met Protocol en
Onderlinge Overeenkomst (Trb. 2008, 201 en Trb. 2009, 123) - 32145
Vooralsnog niet controversieel verklaard; nota naar aanleiding van het verslag
afwachten.
BuZa

Aanvulling van de Wet op het financieel toezicht met regels met betrekking
tot het verlenen van afwikkeldiensten en het toezicht daarop
Wetgeving - minister van Financiën, W.J. Bos - 5 augustus 2009
Aanvulling van de Wet op het financieel toezicht met regels met betrekking tot het
verlenen van afwikkeldiensten en het toezicht daarop - 32025
Vooralsnog niet controversieel verklaard; nota naar aanleiding van het verslag
afwachten.

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal
effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies
van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007
Wetgeving - minister van Financiën, W.J. Bos - 18 juli 2009
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en
het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring
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Besluit:
Volgcommissie(s):

10. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

11. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

12. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007 - 32014
Vooralsnog niet controversieel verklaard; nota naar aanleiding van het verslag
afwachten.
JUST

Wijziging van de Wet giraal effectenverkeer houdende uitbreiding van de
bescherming aan cliënten van intermediairs inzake financiële instrumenten
en het bewerkstelligen van een verdergaande vorm van dematerialisatie van
effecten
Wetgeving - minister van Financiën, W.J. Bos - 29 december 2008
Wijziging van de Wet giraal effectenverkeer houdende uitbreiding van de
bescherming aan cliënten van intermediairs inzake financiële instrumenten en het
bewerkstelligen van een verdergaande vorm van dematerialisatie van effecten 31830
Vooralsnog niet controversieel verklaard; nota naar aanleiding van het verslag
afwachten.

Voorstel van wet van het lid Vendrik tot wijziging van de Wet belastingen op
milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van
broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking
emissies kolencentrales)
Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Vendrik C.C.M. (GroenLinks) - 27
februari 2008
Voorstel van wet van het lid Vendrik tot wijziging van de Wet belastingen op
milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen
door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) 31362
Niet controversieel verklaard.

Voorstel van wet van de leden Blanksma-van den Heuvel en Spekman tot
wijziging van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot
televisiereclame over geldkrediet
Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Blanksma-van den Heuvel P.J.M.G.
(CDA) - 2 april 2009
Voorstel van wet van de leden Blanksma-van den Heuvel en Spekman tot
wijziging van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot
televisiereclame over geldkrediet - 31911
Niet controversieel verklaard.

Id. Wetsvoorstellen inbrengdatum verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld
13. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de
indexering van het eigenwoningforfait
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 29 januari 2010
Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de indexering
van het eigenwoningforfait - 32303
Controversieel verklaren.
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14. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

15. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van
richtlijn nr. 2007/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 5 september 2007 tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG
van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en
2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de
prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen
in de financiële sector (PbEU L 247) (Wet implementatie richtlijn
deelnemingen in de financiële sector)
Wetgeving - minister van Financiën, W.J. Bos - 22 januari 2010
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr.
2007/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5
september 2007 tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de
Richtlijnen 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en 2006/48/EG wat betreft
procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van
verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (PbEU L
247) (Wet implementatie richtlijn deelnemingen in de financiële sector) - 32292
Controversieel verklaren.

Voorstel van wet van het lid Crone houdende regels inzake de
toegankelijkheid, veiligheid, bereikbaarheid en redelijke prijsstelling van
basisbetaaldiensten (Wet toegankelijkheid en bereikbaarheid
basisbetaaldiensten)
Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Crone - 14 juli 2004
Voorstel van wet van het lid Crone houdende regels inzake de toegankelijkheid,
veiligheid, bereikbaarheid en redelijke prijsstelling van basisbetaaldiensten (Wet
toegankelijkheid en bereikbaarheid basisbetaaldiensten) - 29688
Niet controversieel verklaard.

II. Voorgehangen Algemene Maatregelen van Bestuur

Geen agendapunten
III. Notities en brieven
16. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:
Besluit:

Leenovereenkomst Icesave/IJsland
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 11 januari 2010
Stand van zaken m.b.t. de leenovereenkomst tussen IJsland en Nederland 31371-303
Niet controversieel verklaard.
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 11 januari 2010
Antwoorden vragen van een schriftelijk overleg inzake de stand van zaken m.b.t.
de leenovereenkomst tussen IJsland en Nederland (31371-269) - 31371-304
Niet controversieel verklaard.
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 19 januari 2010
Nadere informatie inzake Icesave/IJsland - 31371-306
Niet controversieel verklaard.
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Zaak:
Besluit:
Zaak:
Besluit:

17. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):

18. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 22 februari 2010
Onderhandelingen IJsland - 31371-318
Niet controversieel verklaard.
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 12 februari 2010
Informatie inzake Icesave - 31371-313
Niet controversieel verklaard.

Ecofin Raad
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 19 februari 2010
Verslag van de Ecofin Raad van 15 en 16 februari 2010 - 21501-07-698
Niet controversieel verklaard.
EZ, EU

Voortgang en voornemens hervormingen financiële sector
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 15 december 2009
Voortgang en voornemens hervormingen financiële sector - 32013-6
Gelet op het internationale karakter van een belangrijk deel van dit dossier niet
controversieel verklaard. De minister van Financiën wordt verzocht de Kamer op
korte termijn te informeren over de internationale stand van zaken in verband met
de hervormingen in de financiële sector (wat staat er in internationaal verband op
stapel, wat is het tijdpad van bespreking resp. besluitvorming, in welke gremia
vindt bespreking resp. besluitorming plaats, welke onderwerpen dulden in ieder
geval geen uitstel, enz. enz.).
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 10 februari 2010
Internationale ontwikkelingen rond de introductie van een bankenheffing 32013-8
Gelet op het internationale karakter van een belangrijk deel van dit dossier niet
controversieel verklaard. De minister van Financiën wordt verzocht de Kamer op
korte termijn te informeren over de internationale stand van zaken in verband met
de hervormingen in de financiële sector (wat staat er in internationaal verband op
stapel, wat is het tijdpad van bespreking resp. besluitvorming, in welke gremia
vindt bespreking resp. besluitorming plaats, welke onderwerpen dulden in ieder
geval geen uitstel, enz. enz.).
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 28 januari 2010
Beroep van de Nederlandse Staat tegen de Europese Commissie inzake de
beschikking ten gunste van de ING - 31371-308
Gelet op het internationale karakter van een belangrijk deel van dit dossier niet
controversieel verklaard. De minister van Financiën wordt verzocht de Kamer op
korte termijn te informeren over de internationale stand van zaken in verband met
de hervormingen in de financiële sector (wat staat er in internationaal verband op
stapel, wat is het tijdpad van bespreking resp. besluitvorming, in welke gremia
vindt bespreking resp. besluitorming plaats, welke onderwerpen dulden in ieder
geval geen uitstel, enz. enz.).
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 10 december 2009
Antw. vragen van de cie Financien over de openbaarmaking van de stresstest 31371-294
Gelet op het internationale karakter van een belangrijk deel van dit dossier niet
controversieel verklaard. De minister van Financiën wordt verzocht de Kamer op
korte termijn te informeren over de internationale stand van zaken in verband met
de hervormingen in de financiële sector (wat staat er in internationaal verband op
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stapel, wat is het tijdpad van bespreking resp. besluitvorming, in welke gremia
vindt bespreking resp. besluitorming plaats, welke onderwerpen dulden in ieder
geval geen uitstel, enz. enz.).
Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:
Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:
Besluit:

Zaak:
Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 12 november 2009
Verslag G20 Ministers van Financiën en Centrale Bank Presidenten in St
Andrews, 6 en 7 november 2009 - 31371-276
Gelet op het internationale karakter van een belangrijk deel van dit dossier niet
controversieel verklaard. De minister van Financiën wordt verzocht de Kamer op
korte termijn te informeren over de internationale stand van zaken in verband met
de hervormingen in de financiële sector (wat staat er in internationaal verband op
stapel, wat is het tijdpad van bespreking resp. besluitvorming, in welke gremia
vindt bespreking resp. besluitorming plaats, welke onderwerpen dulden in ieder
geval geen uitstel, enz. enz.).
VROM
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 24 november 2009
Kabinetsreactie code banken - 32013-3
Gelet op het internationale karakter van een belangrijk deel van dit dossier niet
controversieel verklaard. De minister van Financiën wordt verzocht de Kamer op
korte termijn te informeren over de internationale stand van zaken in verband met
de hervormingen in de financiële sector (wat staat er in internationaal verband op
stapel, wat is het tijdpad van bespreking resp. besluitvorming, in welke gremia
vindt bespreking resp. besluitorming plaats, welke onderwerpen dulden in ieder
geval geen uitstel, enz. enz.).
EZ, JUST
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 17 februari 2010
Reactie op verzoek commissie op het nieuwe bankenplan van Obama - 32013-9
Gelet op het internationale karakter van een belangrijk deel van dit dossier niet
controversieel verklaard. De minister van Financiën wordt verzocht de Kamer op
korte termijn te informeren over de internationale stand van zaken in verband met
de hervormingen in de financiële sector (wat staat er in internationaal verband op
stapel, wat is het tijdpad van bespreking resp. besluitvorming, in welke gremia
vindt bespreking resp. besluitorming plaats, welke onderwerpen dulden in ieder
geval geen uitstel, enz. enz.).
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 16 februari 2010
Beroep ten aanzien van EC beschikking ING - 31371-315
Gelet op het internationale karakter van een belangrijk deel van dit dossier niet
controversieel verklaard. De minister van Financiën wordt verzocht de Kamer op
korte termijn te informeren over de internationale stand van zaken in verband met
de hervormingen in de financiële sector (wat staat er in internationaal verband op
stapel, wat is het tijdpad van bespreking resp. besluitvorming, in welke gremia
vindt bespreking resp. besluitorming plaats, welke onderwerpen dulden in ieder
geval geen uitstel, enz. enz.).
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 10 februari 2010
De bevoegdheden van de toezichthouders ten aanzien van het beloningsbeleid in
de financiële sector - 31371-312
Gelet op het internationale karakter van een belangrijk deel van dit dossier niet
controversieel verklaard. De minister van Financiën wordt verzocht de Kamer op
korte termijn te informeren over de internationale stand van zaken in verband met
de hervormingen in de financiële sector (wat staat er in internationaal verband op
stapel, wat is het tijdpad van bespreking resp. besluitvorming, in welke gremia
vindt bespreking resp. besluitorming plaats, welke onderwerpen dulden in ieder
geval geen uitstel, enz. enz.).
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19. Agendapunt:

Zaak:
Besluit:
Zaak:
Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:
Besluit:
Zaak:
Besluit:

20. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

21. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Besluit:

Belastingdienst / Toezeggingen m.b.t. de behandeling van het Belastingplan
2010 c.a.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 29 januari 2010
Toezeggingen m.b.t. de behandeling van het Belastingplan 2010 c.a. - 32128-55
Niet controversieel verklaard.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 2 februari 2010
Beleid inzake het toekennen en uitbetalen van tipgelden - 31066-85
Niet controversieel verklaard.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 26 januari 2010
Vijfde rapportage over 2009 van een set van gegevens die een indicatie geven van
de resultaten van de Belastingdienst - 31066-84
Niet controversieel verklaard.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 15 januari 2010
Procesverstoringen in 2009 - 31066-83
Niet controversieel verklaard.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 23 december 2009
Vijfde halfjaarsrapportage vereenvoudigingsoperatie Belastingdienst - 31066-82
Niet controversieel verklaard.

IMF/Wereldbank 2009
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 23 september 2009
Beantwoording vraag tijdens het AO van 10 september jl. van het lid de Neree tot
Babberich over IMF-bijdragen - 26234-94
Niet controversieel verklaard.
BuZa
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 17 november 2009
Verslag Jaarvergadering IMF 2009 - 26234-97
Niet controversieel verklaard.
BuZa
Brief regering - minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Koenders A.G. - 27
januari 2010
Verslag Mid Term Review van de 15e International Development Associationronde (IDA-15) - 26234-100
Niet controversieel verklaard.
FIN

BTW-onderwerpen
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 27 januari 2009
AO Vergroening - Verzoek Kamer kringloopwinkels - 31492-10
Niet controversieel verklaard.
SZW
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 23 december 2008
Uniform BTW-tarief: aspecten en overwegingen in kort bestek - 22112-764
Niet controversieel verklaard.
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Zaak:

Besluit:

22. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

23. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):

24. Agendapunt:
Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 19 februari 2010
Reactie op verzoek om een afschriften van brieven aan de sts van Financiën m.b.t.
btw-vrijstelling alternatieve medische beroepen - 2010Z03557
Niet controversieel verklaard.

Beloningsbeleid Connexxion, NS, RIT/Prorail en Schiphol
Brief regering - minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 9
december 2008
Variabele beloning bestuurders RIT/ProRail. - 29984-162
Niet controversieel verklaard.
VW
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 27 november 2008
Variabele beloning bestuurders NS - 29984-159
Niet controversieel verklaard.
VW
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 22 december 2008
Ontslagvergoedingen voor bestuurders Connexxion - 28165-95
Niet controversieel verklaard.
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 13 november 2008
Bericht over ontslag de heer Kortenhorst (voorzitter van de Raad van Bestuur van
Connexxion) - 28165-92
Niet controversieel verklaard.
VW

Bekostiging toezicht financiële markten
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 12 december 2008
Aansprakelijkheid toezichthouders - 31123-2
Niet controversieel verklaard.
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 5 december 2008
Antwoorden op vragen van de commissie over de doorberekening van
toezichtkosten - 28122-29
Niet controversieel verklaard.
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 30 september 2008
Bekostiging toezicht financiële markten - 28122-27
Niet controversieel verklaard.
SZW

VSO2; defiscalisering groepsrente

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 29 januari 2009
Vaststellingsovereenkomst die betrekking heeft op de integrale
vennootschapsbelastingplicht van woningcorporaties (VSO2) - 31704-79
Niet controversieel verklaard.
WWI

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 15 december 2008
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Besluit:

25. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

26. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

27. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

28. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

29. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

30. Agendapunt:
Zaak:

Verdeling Vpb-druk en renteproblematiek - 31369-5
Controversieel verklaren.

Corporate governance
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 2 september 2009
Introduceren van een zogenoemde “marktmeester” - 31083-33
Controversieel verklaren.

PPS
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 14 juli 2009
Design-Build-Finance-Maintain (DBFM) bij decentrale overheden - 28753-19
Niet controversieel verklaard.
VW, BZK
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 2 juli 2009
Effecten van de kredietcrisis op de aanbesteding van DBFM(O)-projecten . 28753-18
Niet controversieel verklaard.
JUST, VW, WWI, DEF

Eindrapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO)
Vereenvoudiging Toeslagen en evaluatie Awir
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 16 oktober 2009
Eindrapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO)
Vereenvoudiging Toeslagen en evaluatie Awir - 31580-3
Controversieel verklaren.
VWS, WWI, JG, SZW

Begrotingsraad
Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. 26 november 2009
Verslag Begrotingsraad 18 november 2009 - 21501-20-455
Niet controversieel verklaard.

Artikel 34 van de Comptabiliteitswet 2001 (CW)
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 18 december 2009
Naar aanleiding van toezeggingen in de AO's van 10 juni en 25 juni een overzicht
van de verruiming van de voorhangprocedure, neergelegd in artikel 34 van de
Comptabiliteitswet 2001 (CW) - 31371-301
Niet controversieel verklaard.
RU

DSB onderzoeken
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 16 februari 2010
DSB onderzoeken - 31371-314

10

Besluit:

Niet controversieel verklaard.

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 18 februari 2010
Hernieuwd oordeel (voormalige) bestuurders en commissarissen DSB Bank 31371-316
Niet controversieel verklaard.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Besluit:

31. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Zaak:
Besluit:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

32. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 22 december 2009
Oriënterend feitenonderzoek naar lek bij de berichtgeving rond de DSB Bank 31371-300
Niet controversieel verklaard.
JUST
Brief regering - minister van Financiën, Jager de J.C. - 4 maart 2010
Uitkomst gesprek met de AFM en DNB - 31371-320
Niet controversieel verklaard. Op korte termijn (volgende week) een algemeen
overleg organiseren.

Toezicht DNB
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 1 juli 2009
Reactie op de ingediende motie van het lid Tang c.s. om in samenspraak met de
Nederlandsche Bank een visitatiecommissie in te stellen - 31371-239
Niet controversieel verklaard; aanhouden tot ontvangst van het (eerste) rapport
van de tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel (commissie-De Wit).
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 2 juli 2009
Onderzoek Algemene Rekenkamer Toezicht DNB - 31371-240
Niet controversieel verklaard; aanhouden tot ontvangst van het (eerste) rapport
van de tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel (commissie-De Wit).
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer,
Stuiveling S.J. - 14 juli 2009
Aanbieding afschrift brief aan de minister van Financiën inzake
onderzoeksactiviteiten Algemene Rekenkamer op het punt van toezicht DNB 31371-242
Niet controversieel verklaard; aanhouden tot ontvangst van het (eerste) rapport
van de tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel (commissie-De Wit).
RU
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 11 augustus 2009
De Icesave-evaluatie, het onderzoek van de Algemene Rekenkamer inzake het
toezicht van DNB, het openbare gesprek met de president van De Nederlandsche
Bank en afschrift van brief van de president van DNB inzake het Icesaveevaluatierapport - 31371-246
Niet controversieel verklaard; aanhouden tot ontvangst van het (eerste) rapport
van de tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel (commissie-De Wit).

Voorgenomen wijziging van het WABB-Verdrag (multilateraal verdrag
inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken)
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 23 februari 2010
Voorgenomen wijziging van het multilateraal verdrag inzake wederzijdse
administratieve bijstand in belastingzaken (WABB-Verdrag) - 32331-1
Niet controversieel verklaard.
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33. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

34. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

35. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

36. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

37. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

38. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

39. Agendapunt:

Zaak:

Afschrift van het antwoord op de brief van Real Tattoos Inside inzake een
verlaagd btw-tarief voor tatoeëerders
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 23 februari 2010
Afschrift van het antwoord op de brief van Real Tattoos Inside inzake een
verlaagd btw-tarief voor tatoeëerders - 2010Z03690
Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren

Aanbieding Voorlopige Rekening 2009
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 22 februari 2010
Voorlopige Rekening 2009 - 32326-1
Niet controversieel verklaard.

Reactie brief Nexia Nederland B.V. inzake fiscale knelpunten bij verstrekken
van leningen in het MKB
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 22 februari 2010
Reactie brief Nexia Nederland B.V. inzake fiscale knelpunten bij verstrekken van
leningen in het MKB - 2010Z03619
Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren

Reactie op verzoek commissie op de brief van ACCON AVM GROEP b.v. te
Horst inzake de BPM bij kortstondig gebruik in Nederland van buitenlands
gekentekende kampeerauto
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 19 februari 2010
Reactie op verzoek commissie op de brief van ACCON AVM GROEP b.v. te
Horst inzake de BPM bij kortstondig gebruik in Nederland van buitenlands
gekentekende kampeerauto - 2010Z03546
Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren

Toezending ministeriële regeling inzake APV's
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 19 februari 2010
Toezending ministeriële regeling inzake APV's - 31930-88
Voor kennisgeving aannemen.

Nadere notitie belastingplicht overheidsbedrijven
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 12 januari 2010
Nadere notitie belastingplicht overheidsbedrijven - 31213-6
Niet controversieel verklaard; nadere notitie afwachten.

Het beloningsbeleid in de financiële sector (tijdspad wettelijke verankering
van het recht op claw-back)
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 1 december 2009
Het beloningsbeleid in de financiële sector (tijdspad wettelijke verankering van
het recht op claw-back) - 31371-287

12

Besluit:

40. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

41. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

42. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

Niet controversieel verklaard.

Staatsdeelnemingen
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 19 oktober 2009
Mededeling inzake het afgeven van een staatsgarantie op 26 oktober 2009 28165-102
Voor kennisgeving aannemen.
EZ

Nadere informatie over het skimmen van pinpassen en over fraude met
overschrijvingen via internet
Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 18 mei 2009
Nadere informatie over het skimmen van pinpassen en over fraude met
overschrijvingen via internet - 27863-32
Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op verzoek commissie inzake overdrachtsbelasting dhr. N.
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 25 februari 2010
Reactie op verzoek commissie inzake overdrachtsbelasting dhr. N. - 2010Z03763
Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren

IV. Geplande plenaire debatten (betreft niet VAO, VSO, spoeddebat of
interpellatiedebat)
43. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

44. Agendapunt:

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten
(Wijzigingswet financiële markten 2010)
Wetgeving - minister van Financiën, W.J. Bos - 25 augustus 2009
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten
(Wijzigingswet financiële markten 2010) - 32036
Controversieel verklaren; zie tevens agendapunt 1.

Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Tang
houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige
andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de
administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus

Noot:

Zaak:

Besluit:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD) 12 juli 2006
Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Tang houdende
wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten
behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en
controlehandelingen van de fiscus - 30645
Niet controversieel verklaard; zie tevens agendapunt 2.

13

V. Geplande commissie-overleggen
45. Agendapunt:
Noot:

Commissie-overleggen

1. Algemeen overleg leenovereenkomst Icesave/IJsland op 10 maart 2010 - gaat
door.

2. Algemeen overleg Ecofin Raad op 11 maart 2010 - gaat door.
3. Algemeen overleg Voortgang en voornemens hervormingen financiële sector
op 18 maart 2010 - gaat door.

4. Algemeen overleg Bevoegdheden van de toezichthouders ten aanzien van het
beloningsbeleid in de financiële sector op 31 maart 2010 - gaat door.

5. Algemeen overleg Samenvoeging zorgtoeslag met de aangifte
inkomstenbelasting op 6 april 2010 - gaat door.
6. Verzamel- algemeen overleg Belastingdienst op 8 april 2010 - gaat door.
7. Algemeen overleg IMF/Wereldbank op 15 april 2010 - gaat door.
8. Algemeen overleg Informele Ecofin Raad op 15 april 2010 - gaat door.
9. Algemeen overleg Ecofin Raad op 11 mei 2010 - gaat door.
10. Algemeen overleg Ecofin Raad op 2 juni 2010 - gaat door.
11. Verzamel- algemeen overleg Belastingdienst op 17 juni 2010 - gaat door.
12. Algemeen overleg Ecofin Raad op 1 juli 2010 - gaat door.
13. (Verzamel-) algemeen overleg Belastingdienst op 13 januari 2010 - gaat
door.
14. Algemeen overleg Vereenvoudiging Toeslagen en evaluatie Awir - gaat niet
door.
15. Algemeen overleg Accountancy - gaat door; datum nog niet bekend.
16. Algemeen overleg Begrotingsraad - gaat door; datum nog niet bekend.
17. Algemeen overleg art. 34 Comptabiliteitswet - gaat door; datum nog niet
bekend.

VI. Overige geplande commissie-activiteiten
46. Agendapunt:
Noot:

Overige geplande commissie-activiteiten

1. Bijzondere procedure Vereniging gedupeerde Icesave spaarders, Icesaving op
9 maart 2010 - gaat door.

2. Bijzondere procedure InDefence Group inzake Icesave op 9 maart 2010 (nog
geen bevestiging ontvangen van InDefense Group) - gaat door.

3. Inbreng verslag Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met
betrekking tot de indexering van het eigenwoningforfait op 11 maart 2010 gaat niet door.
4. Werkbezoek Brussel inzake European and Global Economic Reform 16 en
17 maart 2010 - gaat door.
5. Rondetafelgesprek Bgfo op 25 maart 2010 - aanhouden tot de volgende
procedurevergadering.
6. Werkbezoek commissie Financiën i.h.k.v. het Spaans voorzitterschap 2010 op
15 april 2010 - gaat door.
7. Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB) op 31 mei 2010 gaat door.
8. Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB) op 26 november
2010 - gaat door.
9. Rondetafelgesprek Studiecommissie over de toekomst van het belastingstelsel
- aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
10. Inbreng schriftelijk overleg Vereenvoudiging Toeslagen en evaluatie Awir -
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gaat niet door.
11. Werkbezoek (individuele leden) aan Duisenberg School of Finance - gaat
door; datum nog niet bekend.

Griffier:

R.F. Berck

Activiteitnummer:

2010A00799
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