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1. 32818 

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van 

een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen (Tussenregeling valutaresultaten 

op deelnemingen)  

 

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

hamerstuk. 

 

2. 32781 

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

financiële markten 2012) 

 

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

hamerstuk. 

 

3. 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 stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op dinsdag 6 

december 2011. 

 

4. 32783 

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

meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten 

 

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

hamerstuk. 
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5. 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 brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

6. 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 brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

7. 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 voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op dinsdag 6 

december 2011. 

 

8. 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 verzoekt het ministerie van Financiën om een technische briefing te verzorgen 

over dit voorstel op dinsdag 29 november 2011.  

 

9. 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 verzoekt het ministerie van Financiën om een technische briefing te verzorgen 

over dit voorstel op dinsdag 29 november 2011.  

 

10. Mededelingen en rondvraag 
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Op verzoek van het Lid Reuten (SP) wordt het Richtlijnvoorstel betreffende een 

gemeenschappelĳke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen 

verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten (COM(2011)714) voor procedure 

geagendeerd op dinsdag 29 november 2011.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 


