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1. 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) 

 

Met betrekking tot dit wetsvoorstel stelt de commissie eindverslag vast teneinde het 

wetsvoorstel als hamerstuk af te doen. 

 

2. 33023 

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële  

verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus 

 

Met betrekking tot dit wetsvoorstel stelt de commissie eindverslag vast teneinde het 

wetsvoorstel als hamerstuk af te doen. 

 

3. 33057 

Regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële markten (Wet 

bekostiging financieel toezicht)  

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 staatssteun genieten (Wet 

aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen) 

33059 
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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) 

 

Met betrekking tot deze wetsvoorstellen stelt de commissie eindverslag vast. De commissie 

stelt voor de wetsvoorstellen gezamenlijk te agenderen op 22 mei 2012 voor plenair debat. 

 

4. 33090 IXB 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 

(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

 

Met betrekking tot dit wetsvoorstel stelt de commissie eindverslag vast. De commissie stelt 

voor het wetsvoorstel plenair af te doen als hamerstuk, maar merkt op dat er wel behoefte 

bestaat aan het afleggen van een stemverklaring.  

 

5. E1100731  

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 

E1100742 

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 neemt de brief van de minister van Financiën van 18 april 2012 voor 

kennisgeving aan.  

 

6. Vaststelling datum mondeling overleg met de minister van Financiën over nuts- en 

zakenbankactiviteiten 

 

De commissie besluit het rapport van de in de Tweede Kamer in te stellen commissie met 

betrekking tot dit onderwerp af te wachten. 

 

7. Halfjaarlijks rappel toezeggingen  

 Antwoordbrief van de minister van Financiën d.d. 18 april 2012 

 

De commissie besluit in te stemmen met het ambtelijk voorstel omtrent de afdoening van de 

toezeggingen en de brief van de minister van Financiën van 18 april 2012 voor kennisgeving 

aan te nemen. 

 

8. 33003, Q 

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
2  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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Verslag van een schriftelijk overleg inzake gevolgen arrest Hoge Raad vrijstelling 

vennootschapsbelasting zorgwoningcorporaties 

 

De commissie besluit de brief van 2 april 2012 van de staatssecretaris van Financiën voor 

kennisgeving aan te nemen. 

 

9. Notitie gevolgen EU-verordening inzake beoordeling ontwerpbegrotingsplannen op 

de parlementaire betrokkenheid bij de nationale begrotingsscyclus 

 

De commissie besluit de Kamer te adviseren de regering uit te nodigen zich met het 

parlement te verstaan over de vraag hoe zij denkt, binnen de staatsrechtelijk kaders en 

binnen de praktijk waarin beide Kamers hun begrotingsrecht uitoefenen, zich te kunnen 

kwijten van de verplichtingen die zij door instemming met de verordening in de Ecofin is 

aangegaan.  De voorliggende ambtelijke notitie wordt daartoe doorgeleid naar het College 

van Senioren. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 


