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1. De commissie besluit de brief van de waarnemend president van de Algemene 

Rekenkamer, drs. G de Jong, inzake de beantwoording van Eerste Kamervragen bij 

het rapport Belastingen als beleidsinstrument Terugblik 2008 (Tweede Kamer, 

2007-2008, 26452, nr. 5 en 6) onder dankzegging voor de gedane toezegging, 

voor kennisgeving aan te nemen.  

 

2. Met betrekking tot wetsvoorstel:  

31093 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere 

wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2004/109/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 

december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden 

voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot 

de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot 

wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390) 

besluit de commissie het voorbereidend onderzoek op 9 september 2008 te doen 

plaatsvinden. De implementatiedeadline verstreek op 20 januari 2007. Inmiddels 

loopt een ingebrekenstellingsprocedure.  

 

3. De commissie ziet, gelet op het behandeltraject in de Tweede Kamer, geen andere 

mogelijkheid dan de plenaire behandeling van het Belastingplan 2009 en Overige 

Fiscale Maatregelen 2009 op 15 en 16 december 2008 te doen plaatsvinden, 

teneinde een zorgvuldige behandeling van het Belastingplan te waarborgen.  

Ter voorbereiding wenst de commissie:  

- uiterlijk 18 november 2008 een technische briefing over het Belastingplan 

2009 te ontvangen van het ministerie van Financiën;  

- 25 november 2008 een procedurevergadering te beleggen;  

- 2 december 2008 het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden waarbij 

zij de regering verzoekt de memorie van antwoord uiterlijk vrijdag 5 december 

2008 aan te bieden aan de Eerste Kamer.  

 

Voorts besluit de commissie de Algemene Financiële Beschouwingen te doen 

plaatsvinden op 18 november 2008.  

 
De griffier van de commissie 

Hester Menninga  


