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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 brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als
hamerstuk.
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 stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.
3. 33533
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013
(Incidentele suppletoire begroting staatsinterventie)
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 18 juni
2013.
4. Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën inzake
beantwoording vragen ter voorbereiding op het debat Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 /
belastingheffing internationale ondernemingen (25087, D)
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De commissie stelt voor het beleidsdebat over Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 /
belastingheffing internationale ondernemingen te plannen voor eind september / begin
oktober 2013.
5. Brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 29 mei 2013 inzake afdoening van een
toezegging inzake informatie over alternatief voor de notariële akte bij periodieke
giftenaftrek (33006, B)
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.
6. Mededelingen en rondvraag
Op verzoek van het Lid Reuten (SP) stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek bij
de Wet houdbare overheidsfinanciën (33416) aan te houden tot 18 juni 2013.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

