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1. 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. -dos c
1095/2010 (PbEU 2011, L 174)
De commissie neemt de brief van de minister van Financiën van 24 januari 2013 voor
kennisgeving aan en wacht de door de regering aangekondigde novelle af. In verband
hiermee wordt de behandeling van het wetsvoorstel aangehouden.
2. C, G
Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 30 november 2012 inzake voorgenomen
privatiseringen en verzelfstandigingen
Naar aanleiding van het verzoek van de commissie BZK/AZ van 22 januari jl. om input
inzake in de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst d.d. 30 november 2012 waarin
voorgenomen privatiseringen en verzelfstandigingen worden aangekondigd, merkt de
commissie op dat het deelnemingenbeleid over het algemeen niet tot wetsvoorstellen leidt
die deze Kamer passeren. De commissie acht het wenselijk dat de Kamer vooraf wordt
geïnformeerd over vervolgstappen bij de voorgenomen privatiseringen op het terrein van
Financiën. Zij verzoekt de commissie BZK/AZ dit punt te betrekken bij schriftelijk overleg
met de regering ter zake.
3. 31205 / 31206
Brief van de staatssecretaris van Financiën van 24 januari 2013 in antwoord op de brief van
de commissie Financiën van 5 oktober 2012 over ontwikkelingen in de
kansspelautomatensector.
De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot 26 februari 2013.
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4. Mededelingen en rondvraag
Naar aanleiding van opmerkingen van de Leden Postema (PvdA) en De Grave (VVD)
verzoekt de commissie de staf na te gaan welke informatie de Eerste Kamer is toegegaan
vanuit de regering en vanuit derden omtrent de Wet bijzondere maatregelen financiële
ondernemingen (33 059).
Het Lid Elzinga (SP) verzoekt om agendering op korte termijn van de planning van het te
houden debat over internationaal fiscaal verdragsbeleid.

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren

