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1. 32877
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregels
(implementatie richtlijn factureringsregels)
De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als
hamerstuk.
2. 33090 IXB
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 13 maart 2012.
3. 33021
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet, de Pensioenwet en de
Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van richtlijn
2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging
van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG,
2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/601/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de
bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankenautoriteit) de
Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en
bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor
effecten en markten) betreft (PbEU 2010, L 331) (Wet implementatie Omnibus I-richtlijn)
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Knip) en
ChristenUnie (Ester).
4. 33023
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in
verband met de herziene richtlijn prospectus
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Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties VVD (Knip), CDA
(Hoekstra), D66 (Backer) en ChristenUnie (Ester).

5. 33058
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet financiële markten BES in verband
met het invoeren van een aansprakelijkheidsbeperking voor de toezichthouders op de
financiële markten en het opnemen van regels met betrekking tot de beloning van dagelijks
beleidsbepalers van financiële ondernemingen die staatsteun genieten (Wet
aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen)
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties PvdA (Postema), CDA
(Terpstra), ChristenUnie (Ester).
6. E1100751
Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake
ratingbureaus
Verslag van het schriftelijk overleg met de minister van Financiën van 22 februari 2012
(33153, A)
De commissie neemt de brief van de minister van Financiën van 21 februari 2012 voor
kennisgeving aan.
7. E1100732
Voorstel voor een verordening betreffende de regels en procedures voor de
terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van de belasting over de toegevoegde
waarde COM(2011)737
E1100743
Voorstel voor een verordening betreffende de regels en procedures voor de
terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van de belasting op financiële
transacties COM(2011)738
De commissie stelt de ambtelijk voorbereide conceptbrief aan de regering met enkele
aanvullingen vast.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren
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