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33 949 Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en 
Nijboer tot wijziging van de Wet op het 
financieel toezicht en enkele andere wetten met 
het oog op een regelgevend kader voor 
kredietunies (Wet toezicht kredietunies) 

C BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 30 juni 2015 

Met deze brief informeer ik u dat de ministerraad op 26 juni jl. heeft 
besloten de Koning te verzoeken het initiatiefwetsvoorstel toezicht 
kredietunies van de leden Mulder en Nijboer te bekrachtigen. 

De Minister van Financiën,
J.R.V.A. Dijsselbloem 
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
BUITENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMEN-
WERKING  

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken 

Den Haag, 7 april 2015 

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelings-
samenwerking heeft met belangstelling kennisgenomen van uw brief van 
13 maart 2015 inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen 
die aan de Kamer zijn gedaan.1 

In reactie op toezegging T019062, inzake het inzetten voor het «no first 
use» beginsel ten aanzien van het gebruik van kernwapens, geeft u in 
bovengenoemde brief aan dat u ernaar streeft om de toezegging in de 
loop van 2015 te voldoen. De leden van de commissie vragen u om meer 
specifiek aan te geven op welke termijn u voornemens bent aan de 
toezegging te voldoen. 

De leden van de commissie kijken met belangstelling uit naar uw reactie 
en een concrete datum waarop u de toezegging uiterlijk zal hebben 
voldaan, en ontvangen deze reactie graag binnen vier weken na dagte-
kening van deze brief. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie 
en Ontwikkelingssamenwerking,
Van Kappen

1 34 000 V, D
2 Te vinden via www.eerstekamer.nl
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