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1. 32014
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het
Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate
Governance Code van 30 mei 2007
De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk. De
staf wordt verzocht de toezeggingen, gedaan in de schriftelijke behandeling, te registreren.
2. 33240 IXB
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2011
De commissie brengt verslag uit. Inbreng wordt geleverd door de fractie van de SP (Reuten).
Na ontvangst van de nota n.a.v. het verslag acht de commissie het voorstel gereed om af te
doen als hamerstuk.
3. 33121, K
Brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 18 september 2012 inzake de balansen van
banken
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.
4. 33400
Miljoenennota 2013
Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg ter voorbereiding op de Algemene Financiële
Beschouwingen van 20 november 2012 wordt geleverd door de fracties van PVV (Van
Strien), SP (Reuten), D66 (Backer), Groenlinks (Vos).
De commissie verzoekt de minister van Financiën om, voorafgaand aan de Algemene
Financiële Beschouwingen, een integraal overzicht te verstrekken van de financiële
maatregelen die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2013.
Tevens verzoekt de commissie het ministerie om een technische briefing over dit onderwerp
op dinsdag 13 november 2012.
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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 stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 27 november 2012.
6. 32362, B
Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over schatkistbankieren
voor decentrale overheden
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan maar besluit de inhoud te betrekken bij
de behandeling van de Wet houdbare overheidsfinanciën (33 416).
7. E1100501
Voorstel voor een richtlijn betreffende een gemeenschappelijk stelsel van belasting op
financiële transacties en tot wijziging van Richtlijn 2008/7/EG
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan maar besluit de inhoud te betrekken bij
de Algemene Financiële Beschouwingen en/of de Algemene Politieke Beschouwingen.
8. 33003, T
Brief van de minister van EL&I over de koopkrachtcijfers van het Centraal planbureau (CPB)
De commissie besluit een reactie te sturen naar de minister van Economische Zaken.
9. Brief van de minister van Financiën d.d. 1 november 2012 inzake instelling Commissie
Structuur Nederlandse banken
De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de minister van Financiën.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren
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