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1. 32014 
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het 

Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate 

Governance Code van 30 mei 2007  

 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Bröcker) en 

SP (Reuten). 

 

2. 33240 IXB 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2011   

 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de SP (Reuten). 

 

3. 33245 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2012)  

 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de SP (Reuten). 

 

4. 31205 / 31206, Z 

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën over het Verslag 

van bevindingen kansspelautomatensector 

 

Inbreng ten behoeve van nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de 

VVD (Van Rey).  

 

5. E1200321 

Europese Commissiemededeling: Een routekaart naar een bankenunie COM(2012)510  

 

Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg wordt geleverd op 9 oktober 2012. 
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6. E1200332 

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr.1093/2010 tot 

oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) 

COM(2012)512 

 

Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg wordt geleverd op 9 oktober 2012. 

 

7. E1200343 

Voorstel voor een verordening waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken 

worden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op 

kredietinstellingen COM(2012)511 

 

Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg wordt geleverd op 9 oktober 2012. 

 

8. 33003, U 

Brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 13 september 2012 inzake fiscale positie van 

zorgcorporaties en woningcorporaties 

 

De commissie besluit de brief te betrekken bij de behandeling van het Belastingplan 2013 

c.a.  

 

9. 33121, K 

Brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 18 september 2012 inzake de balansen van 

banken 

 

De commissie houdt de bespreking van de brief aan tot na de ontvangst van de memorie van 

antwoord bij het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2011 (33240 

IXB). 

 

10. Brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 18 september 2012 inzake fiscale 

toezeggingen  

 

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering. 

 

11. Mededelingen en rondvraag 

Ter voorbereiding op de briefing door de Algemene Rekenkamer op 9 oktober 2012 verzoekt 

de commissie de staf om een informatiedossier. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 
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