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1.   Met betrekking tot wetsvoorstel 

31382 Wijziging van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën, in verband 
met de verzekering door de Staat van handelsrisico’s en de verbetering van 
het risicobeheer  

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties CDA (Doek) en PvdA    

(Sylvester). Mogelijke inbreng van de fractie van de VVD volgt dinsdag 29 september 

2009.   

 

2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31892 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het  
 Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking 

van de Wet op het grensoverschrijdend betalingsverkeer ter  
 implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en 

de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot  
 wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 

2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319) 
wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fractie van de PvdA (Sylvester). 

Mogelijke inbreng van de fractie van de VVD volgt dinsdag 29 september 2009.   

 

3. De notitie fiscale positie directeur-grootaandeelhouder aangeboden door de staatssecretaris 

van Financien, dd. 29 april, wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T00403 

aanmerkelijke belanghouder (30533/30689) kan als voldaan worden beschouwd.  

 

4. Met betrekking tot het Europese voorstel 

E090068   Voorstel voor een richtlijn inzake beheerders van alternatieve 

beleggingsfondsen  en tot wijziging van de richtlijnen 2004/39/EG en 2009/…/EG  

worden de antwoorden van de regering op de vragen van de commissie voor kennisgeving 

aangenomen.  

 

5. De brief van de staatssecretaris, d.d. 17 augustus 2009 betreffende de Europese beschikking 

groepsrentebox wordt voor kennisgeving aangenomen.  
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6. Met betrekking tot de lijst met spoedeisende wetsvoorstellen houdt de commissie vast aan 

een inspanningsverplichting bij tijdige behandeling door de Tweede Kamer. De commissie 

verzoekt een planning ten behoeve van de behandeling van wetsvoorstel 31 930 Wijziging 

van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten.   

 

Griffier van de commissie, 

Hester Menninga  

 

 

 

 


