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1. 33003 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)   

33004 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 

2012)  

33006 

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) 

33007 

Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, de Wet op 

de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige andere wetten (Wet uitwerking autobrief)  

 

Inbreng voor het Verslag wordt geleverd door de fracties CDA (Essers) en SP (Reuten). De 

commissie stelt voor de plenaire behandeling te doen plaatsvinden op 12 en 13 december 

2011, onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de Nota naar aanleiding van het verslag. 

 

2. 33005 

Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en Overige fiscale 

maatregelen 2009 in verband met de dwangsomregeling van de Algemene Wet 

bestuursrecht (Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen)  

 

De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op 12 en 

13 december 2011.  

 

3. 32787 

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 

2009/111/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie tot wijziging 

van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG en 2007/64/EG wat betreft banken die zijn 

aangesloten bij centrale instellingen, bepaalde eigenvermogensbestanddelen, grote posities, 

het toezichtkader en het crisisbeheer (PbEU L 302) 

 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties PvdA (Postema), CDA 

(Hoekstra) en SP (Reuten). 



 

 Datum 6 december 2011 

 Kenmerk 43544/KvD/ 

 blad 2 

 

 

 

4. 32826 

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie 

van richtlijn nr. 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van 

instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 

2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PbEU L 267) 

 

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

 

5. 32782 

Wijziging van de Bankwet 1998 en de Wet op het financieel toezicht in verband met het 

versterken van de governance bij de toezichthouders op de financiële markten (Wet 

versterking governance van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten) 

 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de VVD-fractie (Knip). 

 

6. 32786 

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet financiële markten BES en de Wet 

toezicht trustkantoren in verband met de introductie van de geschiktheidseis en de 

versterking van de samenwerking tussen de toezichthouders in het kader van de 

geschiktheidstoets en de betrouwbaarheidstoets 

 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de PvdA-fractie (Sylvester). 

 

7. T01367 

Toezending nota ringfencing (32036) 

 

De bespreking van de brief van de minister van Financiën d.d. 1 december 2011 wordt 

aangehouden tot dinsdag 13 december 2011. 

 

8. E1100711 

Europese Commissiemededeling: Een kader voor de volgende generatie innovatieve 

financiële instrumenten - de EU-platforms voor eigen en vreemd vermogen COM(2011)662 
 

De commissie verzoekt de regering, in aanvulling op het BNC-fiche bij deze mededeling, in 

een separate brief in te gaan op de vragen zij gesteld heeft in haar brief ter zake van 18 

november jl.  

 

9. E1100702 

Voorstel voor een richtlijn betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde 

financiële overzichten en relevante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen 

COM(2011)684 

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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De commissie besluit de reeds geplande datum van 17 januari 2012 voor inbreng voor 

schriftelijk overleg te handhaven.  

 

10. E1100753 

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake 

ratingbureaus COM(2011)747 

 

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd op dinsdag 24 januari 2012.  

 

11. Mededelingen en rondvraag 

- De commissiestaf zal de commissie op 13 december 2011 nader informeren over de stand 

van zaken van de behandeling in de Tweede Kamer van het voorgehangen Besluit houdende 

wijziging van het Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft (griffienr. EK 149616 / 

Kamerstuk nr. 31083, nr. 41). 

- Het lid Reuten (SP) verzoekt  na te gaan of de verordeningsvoorstellen COM(2011)819 en 

COM(2011)821 en het groenboek COM(2011)818 door de Tweede Kamer in behandeling 

worden genomen. Zo nee, dan stelt hij voor de voorstellen voor procedure te agenderen.   

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 
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