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 1.  

30580 Algehele herziening van de douanewetgeving (Algemene douanewet) 

30979 Aanpassingswet Algemene douanewet 

 De commissie gaat in op het aanbod van het Ministerie van Financiën voor het 

verzorgen van een technische briefing over beide wetsvoorstellen. Deze briefing vindt 

plaats op 11 maart 2008 van 14.15 tot 15.15 uur in de Eerste Kamer.  

 Inbreng voor het voorlopig verslag wordt aangehouden tot na de briefing.   

 

2.  

31200 IXA Vaststelling van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor 

het jaar 2008 

31200 IXB Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën 

  (IXB) voor het jaar 2008 

De SP-fractie (Reuten) levert inbreng voor het verslag. (N.B. Op 5 maart 2008 heeft 

de SP-fractie haar inbreng ingetrokken.)  

 

3. 

Brief van de voorzitter van de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets, de 

heer J.J. van Dijk, d.d. 17 januari 2008, TGCS nr. 4, inzake de subsidiariteitstoets 

van: 

• (COM(2007)746) Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststellen van 

maatregelen ter uitvoering van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeen-

schappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de 

behandeling van verzekerings- en financiële diensten (E070167); en  

• (COM(2007)747) Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 

2006/112/EG (E070168)  

De commissie neemt de brief ter kennisgeving aan.  

 

4.  

 De commissie neemt E070183 Witboek over de integratie van de EU-markt voor 

hypothecair krediet (COM(2007)807) voor kennisgeving aan.  
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5. 

Brief van de secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën d.d. 21 februari 

2008 inzake de voortgangsinformatie over de stand van zaken ten aanzien van de 

nakoming van aan de Eerste Kamer gedane toezeggingen 

De commissie legt de secretaris-generaal een nadere brief voor met enkele vragen 

en opmerkingen over de gestanddoening van de toezeggingen. 

 

 

De griffier a.i. van de commissie, 

Peter van Oort 


