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1. 33235 
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)  

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk.  

 

2. 33236 
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet 

financiële markten 2013)  

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 30 oktober 

2012  

 

3. 33237 
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het gebruik van het 

burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel  

 
De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk.  

 

4. 33238 
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet 

ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de 

implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force  

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 30 oktober 

2012 
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5. 33273 
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie 

van de richtlijn solvabiliteit II en invoering van een daarop gebaseerd regime voor bepaalde 

kleinere verzekeraars (Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II)  

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 30 oktober 

2012 

 

6. 33347 

Wijziging van de Wet op het BTW-compensatiefonds in verband met het ontnemen van de 

status van begrotingsfonds aan het BTW-compensatiefonds 

 
De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk.  

 

7. E1200321 

Europese Commissiemededeling: Een routekaart naar een bankenunie COM(2012)510  

E1200332 

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr.1093/2010 tot 

oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) 

COM(2012)512 

E1200343 

Voorstel voor een verordening waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken 

worden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op 

kredietinstellingen COM(2012)511 

 

Inbreng wordt geleverd door de fracties van PvdA (Postema), CDA (Van der Linden) PVV 

(Van Strien), SP (Reuten), D66 (Backer) en CU (Ester). Een ambtelijk opgestelde 

conceptbrief aan de regering, alsmede een conceptbrief aan de Europese Commissie zullen 

per email worden gecirculeerd.  

 

8. Brief van de minister van Financiën d.d. 27 september jl. inzake beantwoording halfjaarlijks 

rappel toezeggingen 

 

De commissie stemt in met het ambtelijke voorstel voor afdoening.  

 

9. Mededelingen en rondvraag 

 

De commissie verzoekt de staf om een overzicht van de geplande activiteiten tot het einde 

van het jaar. 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 
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