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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)
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 6 maart
2012.
2. 33023
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële
verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 6 maart
2012.
3. 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
bestuurders van financiële ondernemingen die staatssteun genieten (Wet
aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen)
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 6 maart
2012.

Datum
Kenmerk
blad

21 februari 2012
43791/KvD/DR
2

4. 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)
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 13 maart
2012.
5. 33025
Bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants
en de Commissie eindtermen accountantsopleiding (Wet op het accountantsberoep)
De commissie wenst voorlichting door de Raad van State over de aangenomen
amendementen. Zij verzoekt de staf een conceptbrief te maken met een verzoek om
voorlichting, ter plenaire vaststelling op 6 maart 2012. Zij stelt tevens voor het
voorbereidend onderzoek met betrekking tot dit wetsvoorstel pas te verrichten nadat de
voorlichting ontvangen is.
6. 33057
Regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële markten (Wet
bekostiging financieel toezicht)
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 20 maart
2012.
7. 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 besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering.
8. E1100963
Europese Commissiemededeling: Oplossing van grensoverschrijdende
successiebelastingproblemen in de EU COM(2011)864
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Inbreng voor een schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (De
Boer)
9. Evaluatie mondeling overleg met de minister van Financiën 14 februari jl.
De commissie bespreekt de aandachtspunten bij de voorbereiding van toekomstige
mondeling overleggen met bewindspersonen.
10. E1100914
Voorstel voor een verordening betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor het
monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en voor het garanderen van de
correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van het eurogebied COM(2011)821
E1100925
Voorstel voor een verordening betreffende de versterking van het economische en
budgettaire toezicht op lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te
ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit in het eurogebied COM(2011)819
De commissie stelt de brief aan de regering vast.
11. Interparlementaire bijeenkomst voorzitters commissies Financiën EU-parlementen
19-20 maart te Kopenhagen
Bij verhindering van de voorzitter vaardigt de commissie het Lid Van Strien (PVV) af om
namens de commissie de bijeenkomst bij te wonen. Met het oog op de roulatie van deelname
aan dergelijke bijeenkomsten tussen de fracties, wordt nota genomen van de gebleken
belangstelling van het Lid De Boer (GroenLinks).
12. Mededelingen en rondvraag
Naar aanleiding van een opmerking van het Lid Sent (PvdA), verzoekt de commissie de staf
voortaan een vooruitblik van inbrengdata bij het convocaat te voegen.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren
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