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1. 33589
Wijziging van de Wet tot 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 L 2011, L 174) (implementatie vrijstelling artikel 2, derde lid,
onderdeel e, van de AIFM-richtlijn)
De commissie besluit de procedure aan te houden tot 4 juni 2013.
2. 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 besluit de nadere procedure aan te houden tot 4 juni 2013.
3. Brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 21 mei 2013 inzake belastingplicht
overheidsbedrijven.
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.
4. E1300221
Groenboek: langetermijnfinanciering van de Europese economie COM(2013)150
De commissie neemt het Groenboek voor kennisgeving aan.
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5. E1300322
Voorstel voor een richtlijn inzake betaalrekeningen COM(2013)266
De commissie stelt een brief met inbreng van de PVV-fractie (Van Strien) vast.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren
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