Nr. 35402/J/LA

Den Haag, 7 juni 2005

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor
Financiën

Korte aantekeningen van de vergadering op dinsdag 7 juni 2005

1.
29632

Goedkeuring van het op 8 maart 2004 te Washington tot stand gekomen
Protocol, met memorandum van overeenstemming, tot wijziging van de
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde
Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het
voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen
naar het inkomen (Trb. 2004, 166)
De concept-vragen van de VVD-fractie zullen worden rondgezonden, alvorens aan de
regering te worden voorgelegd, opdat andere fracties zich kunnen aansluiten dan wel
aanvullende vragen stellen.
2.
- Financiële Beschouwingen en
- Belastingplan
De commissie stelt voor, gezien de datum van de Algemene Politieke Beschouwingen, dit jaar
de Financiële Beschouwingen en de behandeling van het Belastingplan tezamen te houden.
Dit sluit niet uit dat namens sommige fracties twee woordvoerders spreken.
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3.
29827*

Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet op de
economische delicten en het Wetboek van Strafvordering ter
implementatie van richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees Parlement en
de Raad van de Europese Unie van 28 januari 2003 betreffende handel
met voorwetenschap en marktmanipulatie (PbEU L 96), richtlijn nr.
2003/124/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22
december 2003 tot uitvoering van richtlijn nr. 2003/6/EG van het
Europees Parlement en de Raad wat de definitie en openbaarmaking van
voorwetenschap en de definitie van marktmanipulatie betreft (PbEU L
339), Richtlijn nr. 2003/125/EG van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen van 22 december 2003 tot uitvoering van richtlijn nr.
2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de juiste
voorstelling van beleggingsaanbevelingen en de bekendmaking van
belangenconflicten betreft (PbEU L 339) en richtlijn nr. 2004/72/EG van
de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 april 2004 tot
uitvoering van richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees Parlement en de
Raad wat gebruikelijke marktpraktijken, de definitie van voorwetenschap
met betrekking tot van grondstoffen afgeleide instrumenten, het opstellen
van lijsten van personen met voorwetenschap, de melding van transacties
van leidinggevende personen en de melding van verdachte transacties
betreft (PbEU L 72) (Wet marktmisbruik)
Eindverslag teneinde als hamerstuk af te doen.
4.
30013*

Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 ter implementatie van
richtlijn nr. 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat
gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden
aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van
Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 345) en tot uitvoering van verordening nr.
809/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29
april 2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees
Parlement en de Raad wat de in het prospectus te verstrekken informatie,
de vormgeving van het prospectus, de opneming van informatie door
middel van verwijzing, de publicatie van het prospectus en de verspreiding
van advertenties betreft (PbEU L 149)
Eindverslag teneinde als hamerstuk af te doen.
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5.
30097

Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet
kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten
Eindverslag teneinde als hamerstuk af te doen.
6.
28998*

Wijziging van de Wet toezicht beleggingsinstellingen met het oog op de
modernisering van de wet en implementatie van richtlijn nr 2001/107/EG en
richtlijn 2001/108/EG van 21 januari 2002
Vaststellen nadere procedure is aangehouden tot 14 juni 2005.
7.
Rondvraag.
Op het voorstel van de commissie aan de Commissie Financiën Tweede Kamer de nota
“werken aan winst” gezamenlijk te behandelen, is afwijzend gereageerd. De zuiverheid van
de staatsrechtelijke verhoudingen heeft bij de beslissing uiteindelijk de doorslag gegeven.

De griffier van de commissie,
Eliane Janssen

* Staat op de lijst-Balkenende.
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