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1. 32036 

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere Wetten (Wijzigingswet 

financiële markten 2010)  

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op dinsdag 8 

februari 2011. 

 

2. 32360 IXA 

Jaarverslag en slotwet van Nationale Schuld 2009 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

3. 32360 IXB 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2009 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

4. 32360 G 

Jaarverslag en slotwet BTW-Compensatiefonds 2009 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

5. 32500 IXA 

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011  

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

6. 32500 IXB 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 

2011  

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

7. 32500 G 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2011  

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

8. 32565 IXA 
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Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 (wijziging 

samenhangende met de Najaarsnota) 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

9. 32565 IXB 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2010 

(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

10. 32565 G 

Wijziging van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2010 

(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

11. E1000381 

Voorstel voor een richtlijn inzake de depositogarantiestelsels [herschikking] (COM)2010)368) 

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën d.d. 21 december 2010 voor 

kennisgeving aan te nemen. 

 

12. E1000742 

Groenboek over de toekomst van de BTW; Naar een eenvoudiger, solider en efficiënter btw-

stelsel COM(2010)695 

De commissie besluit een inbrengvergadering te houden op dinsdag 8 februari 2011.  

 

13. Toezeggingen 

T00438 - Toezegging Vaststellingsovereenkomst (31205 / 31206) 

De commissie beschouwt deze toezegging als voldaan. 

T00912 - Toezegging Aanpassing Wft ingeval van conflicten tussen minister van Financiën  

       en toezichthouders AFM en DNB (31724) 

De commissie beschouwt deze toezegging als voldaan. 

T00931 - Toezegging Analyse van de problemen en oorzaken van de kredietcrisis (31700) 

De commissie beschouwt deze toezegging als voldaan. 

T01124 - Toezegging Langetermijnstudie veranderende machtsverhoudingen in de wereld 

        (32123) 

De commissie beschouwt deze toezegging als voldaan. 

T01175 - Toezegging spreiding van te behandelen wetsvoorstellen (32128) 

De commissie stemt in met het ambtelijke voorstel om de toezegging te handhaven, maar 

registratie in de toezeggingenregistratie van de Eerste Kamer te wijzigen van 'openstaand' 

naar 'legisprudentie'.  

 

14. De geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofin van 17 en 18 januari 2011 wordt voor 

kennisgeving aangenomen. 

 

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
2  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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De griffier van de commissie, 

Ida Petter 


