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1. 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) 

 

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de VVD (Knip).  

 

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) 

 

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de SP (Reuten).  

 

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) 

 

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de SP (Reuten).  

 

De commissie stelt voor de plenaire behandeling van de drie wetsvoorstellen gezamenlijk te 

doen plaatsvinden op 19/20 december 2012, onder voorbehoud van tijdige ontvangst van 

de nota's naar aanleiding van het verslag en adequate beantwoording van de gestelde 

vragen. 
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2. 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 stelt eindverslag vast ten einde af te doen als hamerstuk. Wel heeft de fractie 

van de PvdA (Sylvester) nog een enkele vraag die evenwel niet noodzakelijk beantwoord 

dient te zijn voorafgaand aan de plenaire afhandeling. 

 

3. E1100781  

Voorstel voor een richtlijn betreffende een gemeenschappelĳke belastingregeling inzake 

uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende 

lidstaten 

 

Inbreng voor een schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de SP (Elzinga). 

 

4. T01367 

Toezending nota ringfencing (32036) 

Naar aanleiding van de brief van de minister van Financiën d.d. 1 december 2011 in 

antwoord op de brief van de commissie d.d. 28 oktober 2011 over de notitie nuts- en 

zakenbanken, besluit de commissie de minister van Financiën uit te nodigen voor een 

mondeling overleg eind januari / begin februari 2012. De commissie wenst bij deze 

gelegenheid tevens met de minister van Financiën te spreken over de stand van zaken rond 

de bestrijding van de financiële crisis in Europa. 

 

5. E1100762 

Werkprogramma 2012 van de Europese Commissie  

 

De commissie stelt voor om de volgende voorstellen uit het Werkprogramma 2012 (WP 

2012) van de Europese Commissie (COM(2011)777) als prioritair te selecteren: 

- Public Finances in EMU 2012 (26) 

- Shadow banking (79) 

- Insolvency proceedings (107) 

- Good governance in relation to tax havens (120) 

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
2  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 


