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1. 33090 IXB
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties PvdA (Postema) en SP
(Reuten). Behoudens tegenbericht zullen deze vragen als commissievragen worden
opgenomen in het voorlopig verslag.
2. E1100751
Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake
ratingbureaus COM(2011)747
Inbreng voor een brief aan de regering wordt geleverd door de fracties VVD (Knip), PvdA
(Postema) en D66 (Backer).
3. 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
Verslag schriftelijk overleg met de minister van Financiën (nog niet gedrukt)
De commissie neemt de brief van de minister van Financiën d.d. 19 januari 2012 voor
kennisgeving aan.
4. De commissie neemt kennis van de planning van een technische briefing over het Europese
Stabiliteitsmechanisme op 31 januari a.s. tussen 14 en 16 uur.
5. Mededelingen en rondvraag
De commissie stemt in met het voorstel het debat over de notitie fiscaal verdragsbeleid te
houden op 12 juni 2012.
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Naar aanleiding van het overzicht gepresenteerde Europese voorstellen van week 1 en 2
verzoekt het Lid Reuten (SP) een besluit over het al dan niet in procedure nemen van het
Commissievoorstel 'Communication from the Commission to the Council - Assessment of
budgetary implementation in the context of the ongoing excessive deficit procedures after
the Commission services' 2011 Autumn Forecast (COM(2012)4/F) aan te houden tot 31
januari 2012.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

