Korte aantekeningen

Vergadering van de commissie voor Financiën (FIN)
dinsdag 24 september 2013
Verslagstatus: definitief
1. 33575
Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I
De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.
2. 33632
Wijzigingswet financiële markten 2014
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op dinsdag 15
oktober 2013.
3. 33637
Fiscale verzamelwet 2013
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op dinsdag 8
oktober 2013.
4. 33610
Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering
pensioengevend inkomen
De commissie neemt nota van de brief van de staatssecretarissen van Financiën en van Sociale
Zeken en Werkgelegenheid over uitstel van de beantwoording van vragen die in het nader
voorlopig verslag zijn gesteld (33610, E). Zij verzoekt de regering met klem de nadere memorie
van antwoord uiterlijk vrijdag 27 september, 15:00 uur, te doen toekomen.
Door de fractie van de SP (Reuten) is het voornemen geuit tot het leveren van inbreng voor het
(eind)verslag op 1 oktober a.s.
Conform haar eerdere besluit ter zake van 10 september j.l., geeft de commissie aan te hechten
aan plenaire behandeling op 8 oktober 2013 onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de
nadere memorie van antwoord en van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag
uiterlijk 4 oktober 2013, 15:00 uur.
5. 33672
Wet pensioenaanvullingsregelingen
De commissie neemt nota van de brief van de staatssecretarissen van Financiën en van Sociale
Zeken en Werkgelegenheid over uitstel van de beantwoording van vragen die in het nader
voorlopig verslag zijn gesteld (33672, D). Zij verzoekt de regering met klem de nadere memorie
van antwoord uiterlijk vrijdag 27 september, 15:00 uur, te doen toekomen.
Door de fractie van de SP (Reuten) is het voornemen geuit tot het leveren van inbreng voor het
(eind)verslag op 1 oktober a.s.
Conform haar eerdere besluit ter zake van 10 september j.l., geeft de commissie aan te hechten
aan plenaire behandeling op 8 oktober 2013 onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de
nadere memorie van antwoord en van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag
uiterlijk 4 oktober 2013, 15:00 uur.

6. 31930, I
Brief inzake evaluatie wettelijk systeem voor afgezonderde particuliere vermogens (apv's);
Wijziging Successiewet 1956 inzake vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening
tariefstructuur
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.
7. E130045 + E130046
Commissiemededeling over schaduwbankieren; Voorstel voor een verordening over
geldmarktfondsen (MMF's)
De fractie van OSF (De Lange) kondigt het voornemen aan tot het leveren van inbreng bij de
Commissiemededeling over schaduwbankieren (E130045) op dinsdag 8 oktober 2013.
De commissie neemt het Voorstel voor een verordening over geldmarktfondsen (MMF's)
(E130046) voor kennisgeving aan.
8. Inventarisatie wenselijkheid en noodzaak van een begrotingsdebat op 10 december 2013
De commissie heeft geen behoefte aan het voeren van een separaat begrotingsdebat.
9. E130039
Voorstel voor een verordening over Europese langetermijninvesteringsfondsen
De commissie besluit het voorstel voor kennisgeving aan te nemen.
10. Interparlemantaire conferentie economische en financiële governance van de EU
16-17 oktober te Vilnius
Het Lid De Lange (OSF) maakt zijn belangstelling kenbaar voor deelname aan de bijeenkomst
namens de commissie Financiën.
11. 32013, D
Brief van de minister van Financiën over de toekomstplannen voor ABN AMRO, ASR en SNS
REAAL; Toekomst financiële sector
De commissie besluit naar aanleiding van de brief tot het houden van een mondeling overleg
met de minister van Financiën na het Kerstreces over de toekomst van de financiële sector,
alsmede over de bankenunie.
12. 33750 IX, A
Brief van de staatssecretaris van Financiën over de stand van zaken met betrekking tot
openstaande fiscale toezeggingen en de uitvoering van moties; Begrotingsstaten Financiën en
Nationale Schuld 2014
De commissie besluit de toezeggingen T01655, T01649, T01740, T101652, T01580, T101730
alsmede de toezeggingen 'Evaluatie APV-regime' en 'Periodieke giften' als voldaan te
beschouwen. De commissie beschouwt toezegging T01654 als deels voldaan. De commissie
besluit de reactie op de motie-De Vries (33551, B) ter kennisname door te geleiden aan de
commissie EUZA.
13. 33400 IX, G
Verslag schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de stand van zaken met
betrekking tot toezeggingen die aan de Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaten Financiën 2013
De commissie besluit de toezeggingen T01579, T01647, T01649, T01652, T01668, T01710,
T01743 als voldaan te beschouwen. De commissie beschouwt de toezeggingen T01580,
T01645, T01654 als deels voldaan. De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de
regering over de afdoening van toezegging T01645. De commissie blijft toezegging T01329 als

openstaand beschouwen.

De griffier van de commissie,
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