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1. 33610 

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de 

Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en 

aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing van het fiscale kader voor 

oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen 

en maximering pensioengevend inkomen) 

 

33672 

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet 

pensioenaanvullingsregelingen)  

 

De commissie besluit, indachtig het verzoek van de staatssecretaris van Financiën tot 

spoedige behandeling van de onderhavige wetsvoorstellen, inbreng voor het voorlopig 

verslag te leveren op vrijdag 30 augustus 2013. De commissie verklaart zich bereid de 

wetsvoorstellen te agenderen voor nadere procedure op dinsdag 10 september 2013, onder 

voorbehoud van ontvangst van de memorie van antwoord uiterlijk 6 september 2013.  

 

2. E1300321 

Voorstel voor een richtlijn inzake betaalrekeningen COM(2013)266 

 

De commissie neemt de brief van de minister van Financiën d.d. 24 juni jl. inzake 

beantwoording vragen aan de regering (33641, A) voor kennisgeving aan.  

 

3. Voorstel tot het uitnodigen van enkele deskundigen ter voorbereiding op het voor 8 

oktober 2013 voorziene debat over de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 (25087) 

en over belastingheffing internationale ondernemingen (33402, M) 

 

De commissie besluit op voorstel van het Lid Elzinga (SP) een viertal deskundigen uit te 

nodigen voor besloten, informatieve gesprekken op 24 september 2013. De commissie 

spreekt de voorkeur uit om afzonderlijke gesprekken te plannen met vertegenwoordigers 

van  SEO Economisch Onderzoek, SOMO, de OESO en de NOB op 24 september 2013. De 
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commissie mandateert de commissievoorzitter en de staf tot het verder organiseren van de 

bijeenkomst.  

 

4. Beleidsdebatten parlementaire jaar 2013/14 

 

De commissie heeft geen voornemens tot het houden van beleidsdebatten. 

 

5. Brief van de minister van Economische Zaken d.d. 25 juni 2013 inzake rapportage 

ondernemingsfinanciering 

 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan. 

 

6. Brief van de minsiter van Financiën d.d. 28 juni 2013 inzake aanbieding rapport 

Commissie Structuur Nederlandse Banken 

 

De commissie neemt kennis van de brief en wacht een kabinetsreactie hierop af.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Kim van Dooren 

 

 

 


