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1. 33409 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012  

(Incidentele suppletoire begroting EIB) 

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. De commissie besluit naar aanleiding van het wetsvoorstel schriftelijk in overleg 

te treden met de minister van Financiën. 

 

2. 33236 
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet 

financiële markten 2013)  

 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Knip), PvdA 

(Postema) en CDA (Hoekstra). 

 

3. 33238 
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet 

ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de 

implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force  

 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Knip), PvdA 

(Postema) en CDA (Essers). 

 

4. 33273 
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie 

van de richtlijn solvabiliteit II en invoering van een daarop gebaseerd regime voor bepaalde 

kleinere verzekeraars (Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II)  

 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van D66 (Backer). 
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5. 33025 

Bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants 

en de Commissie eindtermen accountantsopleiding (Wet op het accountantsberoep) 

 

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 

4 december 2012. 

 

6. 33235 
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de 

economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU 

van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake 

beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 

2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 

1095/2010 (PbEU 2011, L 174)  

 

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van het CDA (Hoekstra) 
 

7. 33400 IX, C 

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën d.d 26 oktober 

2012 inzake enkele toezeggingen op fiscaal terrein 

 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


