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Datum

13 maart 2012

Kenmerk
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1. 33059
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige
andere bevoegdheden in verband met de introductie van aanvullende bevoegdheden tot
interventie bij financiële ondernemingen in problemen (Wet bijzondere maatregelen
financiële ondernemingen)
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties VVD (Knip), PvdA
(Postema) en CDA (Essers).
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 door de fracties PvdA (Postema) en
SP (Reuten).
3. Planning beleidsdebat Notitie Fiscaal Verdagsbeleid 2011 (25087)
De commissie spreekt, bij verhindering van de staatssecretaris van Financiën voor 12 juni
2012, de voorkeur uit het beleidsdebat over de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 te doen
plaatsvinden op 5 juni 2012. Als reservedatum houdt zij 26 juni 2012 in beraad.
4. Planning mondeling overleg inzake Nota nuts- en zakenbanken (32036, E)
De commissie besluit een datum voor mondeling overleg met de minister van Financiën te
plannen wanneer de behandeling in de Tweede Kamer is afgerond. De Vervolgnota nuts- en
zakenbankactiviteiten en de Rapportage Monitoring Commissie Code Banken zullen bij dit
overleg betrokken worden.
5. Conferentie van voorzitters van de commissies voor Financiën van de EUparlementen 19-20 maart te Kopenhagen

Datum

13 maart 2012

Kenmerk

43844/KvD/DR

blad

2

De commissie bespreekt de agenda van de bijeenkomst van de voorzitters van Financiën.
6. Mededelingen en rondvraag
Het Lid Postema (PvdA) vraagt aandacht voor het "EU-trendrapport 2012" van de Algemene
Rekenkamer.1
Naar aanleiding van een opmerking van het Lid Reuten (SP) zal de brief van de Algemene
Rekenkamer d.d. 27 februari 2012 inzake Publieke externe controle in het ESM-verdrag op
20 maart 2012 worden geagendeerd.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

Een technische briefing van de Algemene Rekenkamer over het "EU-trendrapport 2012" aan
de leden van de commissie ESO is reeds voorzien voor 5 juni 2012.
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