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33 235 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, 
het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de 
economische delicten en enige fiscale wetten 
ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU 
van het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie van 8 juni 2011 inzake 
beheerders van alternatieve 
beleggingsinstellingen en tot wijziging van de 
Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de 
Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 
1095/2010 (PbEU 2011, L 174) 

Nr. 6  BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 20 augustus 2012 

Hierbij bied ik u de nota’s naar aanleiding van het verslag inzake de 
onderstaande voorstellen aan: 
• Implementatie van de AIFM-richtlijn (Kamerstuk 33 235, nr.7). 
• Wijzigingswet financiële markten 2013 (Kamerstuk 33 236, nr. 6). 
• Wetsvoorstel gebruik burgerservicenummer (BSN) ten behoeve van 

het depositogarantiestelsel (DGS) (Kamerstuk 33 237, nr. 5). 
• Herziening van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financie-

ren van terrorisme (Wwft) in verband met de implementatie van 
aanbevelingen van de Financial Action Task Force (Kamerstuk 33 238, 
nr. 6). 

• Implementatie van de richtlijn Solvency II (Kamerstuk 33 273, nr. 6). 

De aanbieding van de nota’s naar aanleiding van het verslag inzake het 
voorstel van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van 
terrorisme (33 238) en de implementatie van de richtlijn Solvency II 
(33 273) geschiedt mede namens mijn ambtgenoot van Veiligheid en 
Justitie. 

Tevens bied ik u hierbij een viertal nota’s van wijziging aan, die behoren 
bij de wetsvoorstellen met de nummers (Kamerstuk 33 235, nr 8; 
Kamerstuk 33 236, nr 7; Kamerstuk 33 273, nr. 7) De tweede nota van 
wijziging behorend bij het wetsvoorstel met het nummer 32 236 gaat 
vergezeld van een nader rapport.(Kamerstuk 32 236, nr. 8) 

De minister van Financiën, 
J. C. de Jager
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