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1. 30645
Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Groot 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
Met betre kking tot dit wetsvoorstel wordt inbreng geleverd voor het voorlopig verslag door
de fracties CDA (Essers; volgt) en VVD (Biermans).
2. T01122
Naar aanleiding van de brief van de minister van Economische Zaken van 8 oktober 2010
(32 500, A) ter uitvoering van toezegging T01122 over evaluatie van economische modellen
besluit de commissie een brief te sturen aan de minister van Financiën. Een ambtelijk
concept van deze brief zal op 16 november 2010 worden besproken.
3. De commissie bespreekt de brief van de minister van Financiën d.d. 5 oktober 2010 (31
930, H) inzake informatie betreffende de toezeggingen gedaan tijdens de parlementaire
behandeling van wetsvoorstel 31 930 (Wijziging van de Successiewet 1956). De commissie
besluit toezegging T01181 aan te houden met rappeldatum 1 januari 2011. Voorts stelt de
commissie naar aanleiding van T01186 vast dat de evaluatie van de BOR en de definitie van
het begrip 'objectieve ondeneming' voortdurende aandacht van de commissie zal hebben.
4. Ter voorbereiding op de Algemene Financiële Beschouwingen 2010 levert de SP-fractie
(Reuten) inbreng voor schriftelijke vragen aan de minister van Financiën.
5. 32 504
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011)
32 505
Overige fiscale maatregelen 2011
De commissie stelt voor om het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op dinsdag
7 december 2010 en de plenaire behandeling te doen plaatsvinden op 20 / 21 december
2010. Het ministerie van Financiën zal worden verzocht een technische briefing te verzorgen
op dinsdag 23 november 2010.
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6. E1000591
Commissiemededeling: Een EU-raamwerk voor crisismanagement in de financiële sector
COM(2010)579
De commissie besluit het voorstel voor kennisgeving aan te nemen.
7. E1000462
Voorstel voor een verordening betreffende baissetransacties (short selling) en bepaalde
aspecten van kredietverzuimswaps (credit default swaps) (COM(2010)482)
De commissie besluit het BNC fiche van de regering voor kennisgeving aan te nemen.
Bij eventuele verdere besluitvorming zal de commissie acht slaan op de behandeling van dit
voorstel in de Tweede Kamer.
8. E1000473
Voorstel voor een verordening inzake regelgeving voor OTC-derivatenhandel en centrale
clearing (COM(2010)484).
De commissie besluit het BNC fiche van de regering voor kennisgeving aan te nemen.
Bij eventuele verdere besluitvorming zal de commissie acht slaan op de behandeling van dit
voorstel in de Tweede Kamer.

De wnd. griffier van de commissie,
Warmolt de Boer
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