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1. Pakket Belastingplan 2013 c.a.
33402
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)
33403
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen
2013)
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Bröcker), PvdA
(Sent), CDA (Essers), PVV (Van Strien), SP (Reuten), D66 (Van Boxtel), GroenLinks (De
Boer).
33406
Wijziging van de Registratiewet 1970 en enige andere wetten in verband met de invoering
van de elektronische registratie van notariële akten en de gedeeltelijke afschaffing van de
registratie van onderhandse akten (Wet elektronische registratie notariële akten)
De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als
hamerstuk.
2. 33174 (R1974)
Goedkeuring van het op 27 mei 2010 te Parijs tot stand gekomen Protocol tot wijziging van
het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (Trb. 2010, 221
en 314)
Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Sent).
3. 33236
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet
financiële markten 2013) .
De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als
hamerstuk.
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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
Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de VVD (Knip). De commissie
stelt voor het wetsvoorstel onder voorbehoud van tijdige beantwoording plenair (vóór
donderdag 13 december 2012) te behandelen op 17/18 december 2012.
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 brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als
hamerstuk.
6. Ontwerpbesluit accountantsopleiding 2012
De commissie houdt de bespreking aan tot 11 december 2012.
7. Voorstel tot het houden van een deskundigenbijeenkomst 'Scenario's voor aanpak van de
Eurocrisis' van het Lid De Lange (OSF)
De commissie stemt op hoofdlijnen in met het voorstel van het Lid De Lange (OSF) tot het
houden van een deskundigenbijeenkomst in het voorjaar van 2013. Zij besluit een
ontwerpvoorstel daartoe aan het College van Senioren te bespreken op 15 januari 2013.
De heer De Lange zal dit concept opstellen, waarin de opmerkingen van de verschillende
fracties worden verwerkt. De commissiestaf zal nader adviseren over een realistisch tijdpad.
Ter vergadering wordt eveneens door enkele fracties de intentie uitgesproken om op 15
januari 2013 te spreken over een eventueel gesprek met Leden van het Duitse parlement.
8. 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 houdt bespreking van het verslag schriftelijk overleg aan tot 11 december
2012.
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De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman

