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1. 32292 

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 

2007/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 september 

2007 tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/EG, 

2004/39/EG, 2005/68/EG en 2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria 

voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de 

financiële sector (PbEU L 247) (Wet implementatie richtlijn deelnemingen in de financiële 

sector)  

 

Er wordt inbreng geleverd voor het verslag door de leden van de fractie van de SP (Reuten). 

De leden van de commissie wensen voorts in het verslag hun misnoegen tot uitdrukking te 

brengen over de herhaalde verzoeken van het ministerie van Financiën tot spoed bij de 

behandeling van dit wetsvoorstel door de Eerste Kamer, gelet op de tijd die de regering heeft 

genomen voor het aanhangig maken van dit implementatiewetsvoorstel bij de Staten-

Generaal en de behandeling in de Tweede Kamer.  

De commissie stelt voorts voor het wetsvoorstel op 19 april 2011 voor plenaire behandeling 

te agenderen. Over de wijze van plenaire afhandeling zal zij in haar commissievergadering 

van dinsdagochtend 19 april 2011 een voorstel formuleren, afhankelijk van de vraag of de 

nota naar aanleiding van het verslag tijdig is ontvangen (vóór vrijdag 15 april 2011, 12.00 

uur) en of de gestelde vragen uit het verslag daarin adequaat zijn beantwoord.  

 

2. E1100191 

Voorstel voor een richtlijn inzake woningkredietovereenkomsten COM(2011)142 

De commissie besluit het voorstel voor kennisgeving aan te nemen.  

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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3. T01174 

Toezegging Evaluatie kleinebanenregeling en op nul stellen loonbelasting (32.128) 

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake evaluatie 

Kleinebanenregeling d.d. 25 maart 2011 (wordt gedrukt als 32128, J) 

 

De commissie besluit de brief met bijlage van de minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te 

beschouwen. 

 

 

De waarnemend griffier van de commissie, 

Fred Bergman 


