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 1.  

31131* Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de uitvoering van 

Richtlijn nr. 2005/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de 

Europese Unie van 16 november 2005 betreffende herverzekering en houdende 

wijziging van Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG van de Raad en van 

Richtlijnen 98/78/EG en 2002/83/EG (PbEU L 323) 

De commissie besluit twee notities met vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel voor 

een reactie aan de minister van Financiën voor te leggen.  

 

2. 

31085  Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet waardering 

onroerende zaken en enige andere wetten in verband met de invoering van een 

basisregistratie inkomen en een basisregistratie waarde onroerende zaken 

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 27 mei 2008. 

 

3.  

31270* Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het  

 Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betref-

fende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarreke-

ningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, 

en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PbEU L 157) 

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 27 mei 2008. 

 

4. 

  Naar aanleiding van het Pricewaterhouse Coopers-rapport d.d. 21 april 2008 over de fiscale 

positie van woningcorporaties, legt de commissie de staatssecretaris van Financiën enkele 

vragen voor over de afwikkeling van de oude vaststellingsovereenkomst ten aanzien van 

woningcorporaties.  

  Ter voorbereiding op de behandeling van de Wet maatschappelijke onderneming (Wmo) in 

de Eerste Kamer, stelt de commissiestaf te zijner tijd een wetgevingsrapport op over de 

behandeling van de Wmo in de Tweede Kamer. 

 

5. 

  De commissie neemt COM(2008)78 Richtlijn van de Raad houdende een algemene regeling 

inzake accijns (E080038) voor kennisgeving aan.  
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6.  

• Vanuit de commissie zijn enkele vragen gerezen met betrekking tot het rapport van 

de Algemene Rekenkamer Belastingen als beleidsinstrument: terugblik 2008. Deze 

vragen worden aan de Rekenkamer ter beantwoording voorgelegd.  

• De commissie legt de staatssecretaris van Financiën enkele vragen voor met 

betrekking tot de uitvoering van de motie-Biermans c.s. inzake de verhoging van 

de kansspelbelasting (EK 31205 / 31206, F). 

  

 

  De griffier a.i. van de commissie, 

  Peter van Oort  


