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1. 32292
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr.
2007/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 september
2007 tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/EG,
2004/39/EG, 2005/68/EG en 2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria
voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de
financiële sector (PbEU L 247) (Wet implementatie richtlijn deelnemingen in de financiële
sector)
De commissie stelt voor om het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk. De fractie van de SP
(Reuten) is voornemens de minister van Financiën tijdens het voor 10 mei 2011 geplande
gesprek van de commissie met de bewindspersoon nadere vragen te stellen naar aanleiding
van de nota naar aanleiding van het verslag.
2. 32131
Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering
loonbegrip)
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 mei 2011.
3. E1100151
Voorstel voor een richtlijn over een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag
voor de vennootschapsbelasting COM(2011)121
Inbreng wordt geleverd door de fracties CDA (Essers) en PvdA (Van Driel). Andere fracties
kunnen zich desgewenst bij deze inbrengen aansluiten. Op basis van de inbrengen wordt
tijdens de vergadering van 10 mei een brief vastgesteld aan de Nederlandse regering en/of
de Europese Commissie.
4. Evaluatie nieuwe Europese werkwijze Eerste Kamer
De vaste commissie voor Financiën kan instemmen met de in het College van Senioren
vastgestelde aanbevelingen met betrekking tot de Europese werkwijze van de Eerste Kamer.
De commissie onderschrijft in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de tijdige
en adequate informatievoorziening door de regering.
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5. Rondvraag
De fractie van de SP deelt mee dat zij het voornemen heeft om naar aanleiding van het
gesprek met de staatssecretaris van Financiën van 5 april jl. inbreng te leveren voor een
brief aan de regering met betrekking tot de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid.
De commissie geeft er de voorkeur aan dat het gesprek met de minister van Financiën van
10 mei 2011 een informeel en besloten karakter draagt.
De waarnemend griffier van de commissie,
Fred Bergman

