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1. Overzicht spoedeisende wetsvoorstellen 

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Financiën d.d. 1 november 

2011 inzake spoedeisende wetsvoorstellen en de toelichtende brief van de minister van 

Financiën d.d. 4 november 2011 inzake spoedeisendheid behandeling pakket wetgeving voor 

de financiële markten en van de gewenste prioritering. 

 

2. 32810 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2011) 

 

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 15 november 2011. 

 

3. 32826 

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie 

van richtlijn nr. 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van 

instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 

2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PbEU L 267) 

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 6 december 

2011 en het wetsvoorstel plenair (onder voorbehoud van tijdige en adequate 

beantwoording) te behandelen op 19/20 december 2011. 

 

4. 32787 

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

2009/111/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie tot wijziging 

van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG en 2007/64/EG wat betreft banken die zijn 

aangesloten bij centrale instellingen, bepaalde eigenvermogensbestanddelen, grote posities, 

het toezichtkader en het crisisbeheer (PbEU L 302) 

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 6 december 

2011 en het wetsvoorstel (onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording) 

plenair te behandelen op 19/20 december 2011. De commissie beraadt zich op een 
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mogelijk verzoek aan het ministerie om een technische briefing op 29 november 2011. De 

commissie bespreekt op 22 november 2011 of zij behoefte heeft aan een dergelijke 

briefing. 

 

5. 32781 

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

financiële markten 2012) 

 

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 22 november 2011. 

 

6. 32782 

Wijziging van de Bankwet 1998 en de Wet op het financieel toezicht in verband met het 

versterken van de governance bij de toezichthouders op de financiële markten (Wet 

versterking governance van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten) 

 

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 22 november 2011. 

 

7. 32783 

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een 

meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten 

 

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 22 november 2011. 

 

8. 32784 

Regels met betrekking tot de financiële markten in de openbare lichamen Bonaire, Sint 

Eustatius en Saba en het toezicht op die markten (Wet financiële markten BES) 

 

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 22 november 2011. 

 

9. 32785 

Regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 

terrorisme BES) 

 

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 22 november 2011. 

 

10. 32786 

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet financiële markten BES en de Wet 

toezicht trustkantoren in verband met de introductie van de geschiktheidseis en de 

versterking van de samenwerking tussen de toezichthouders in het kader van de 

geschiktheidstoets en de betrouwbaarheidstoets 

 

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 22 november 2011. 
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11. De brief van de minister van Financiën d.d. 20 oktober jl. inzake beleids- en 

wetgevingspakket op het terrein van de financiële markten wordt voor kennisgeving 

aangenomen. 

 

12. 32776 

Goedkeuring van het op 25 augustus 2010 te Tokio tot stand gekomen Verdrag tussen het 

Koninkrijk der Nederlanden en Japan tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking 

tot belastingen naar het inkomen, met Protocol (Trb. 2010, 249 en Trb. 2011, 84)  

 

De commissie stelt eindverslag vast en stelt voor het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen. 

De fractie van de SP stelt voor begin 2012 te debatteren over de notitie Fiscaal 

Verdragsbeleid. Vooralsnog zal eerst schriftelijk van gedachten gewisseld worden. Een 

conceptbrief zal volgende week geagendeerd worden. 

      

13. 33000 

Miljoenennota 2012 

 

Inbreng voor het schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Postema) 

- namens de commissie - en de SP (Reuten). 

 

14. E1100711 

Europese Commissiemededeling: Een kader voor de volgende generatie innovatieve 

financiële instrumenten - de EU-platforms voor eigen en vreemd vermogen 

 

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 15 november 2011. 

 

15. Mededelingen en rondvraag 

Naar aanleiding van een opmerking van het lid Backer (D66) over de wenselijkheid van een 

mogelijk te houden beleidsdebat over het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020 van de 

Europese Unie in relatie tot het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en duurzaamheid, 

besluit de commissie dat zij, in plaats van een eigenstandig beleidsdebat, graag 

betrokkenheid heeft bij eventuele door andere commissies te organiseren beleidsdebatten 

die raken aan dit onderwerp.  

Het lid Hoekstra refereert aan het kennismakingsgesprek en zal enige bevindingen en vragen 

met betrekking tot de "tax-gap" mailen naar de staf. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

                                               
1 Dossiernummer op www.europapoort.nl  


