
Korte aantekeningen

Vergadering van de commissie voor Financiën (Fin.)

dinsdag 10 september 2013

Vergslagstatus: definitief

1. 33540
Verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Postema), CDA
(Essers), D66 (Backer) en ChristenUnie (Ester).

2. 33416
Wet houdbare overheidsfinanciën

Enkele fracties beraden zich nog of zij inbreng wensen te leveren voor nader voorlopig verslag.
Eventuele inbreng zal via schriftelijke procedure geleverd worden UITERLIJK dinsdag 17
september 2013. De aanwezige fracties stellen voor de verdere plenaire behandeling van het
onderhavige wetsvoorstel samen te laten lopen met wetsvoorstel 33540.

3. 33533
Incidentele suppletoire begroting staatsinterventie SNS 2013

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de SP (Reuten).

4. 33640 IX
Wijziging begrotingsstaten Financiën 2013 (voorjaarsnota)

De commissie besluit, op verzoek van de fractie van de SP (Reuten), de procedure bij het
onderhavige wetsvoorstel aan te houden tot na ontvangst van de memorie van antwoord bij
wetsvoorstel 33533.

5. 33610
Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering
pensioengevend inkomen

De commissie stelt voor inbreng voor nader voorlopig verslag te leveren via schriftelijke
procedure UITERLIJK 17 september 2013. De fracties van VVD (Bröcker), SP (Reuten),
GroenLinks (De Boer), 50PLUS (Nagel) en OSF (De Lange) maken kenbaar voornemens te zijn
inbreng te leveren. De commissie verzoekt de regering de nadere memorie van antwoord
uiterlijk vrijdag 20 september 2013 aan de Kamer te doen toekomen. De commissie stelt voor
de plenaire behandeling, onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording van het
nader voorlopig verslag, te doen plaatsvinden op dinsdag 8 oktober 2013. 

6. 33672
Wet pensioenaanvullingsregelingen

De commissie stelt voor inbreng voor nader voorlopig verslag te leveren via schriftelijke
procedure UITERLIJK 17 september 2013. De fracties van VVD (Bröcker), SP (Reuten),
GroenLinks (De Boer), 50PLUS (Nagel) en OSF (De Lange) maken kenbaar voornemens te zijn
inbreng te leveren. De commissie verzoekt de regering de nadere memorie van antwoord



uiterlijk vrijdag 20 september 2013 aan de Kamer te doen toekomen. De commissie stelt voor
de plenaire behandeling, onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording van het
nader voorlopig verslag, te doen plaatsvinden op dinsdag 8 oktober 2013.

7. T01742
Omzetten levenslooptegoed (33.402 / 33.403 / 33.405 / 33.407)

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 11 juli 2013 voor
kennisgeving aan en beschouwt toezegging T01742 als voldaan. 

8. T01403
Evaluatie wet uniformering loonbegrip (32.131)

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 4 september 2013 voor
kennisgeving aan en beschouwt toezegging T01403 als voldaan.

9. Brief van de staatssecretaris van Financiën en de minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking inzake kabinetsreactie SEO- en IBFD-rapporten

De commissie besluit de brief en de bijgevoegde nota en het IBFD-rapport te betrekken bij het
op 29 oktober 2013 geplande debat over de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 en over
belastingheffing internationale ondernemingen.

10. E120050
Commissiemededeling: actieplan om de bestrijding van belastingfraude en belastingontduiking
te versterken

De commissie neemt de brief van de Europese Commissie d.d. 31 juli 2013 voor kennisgeving
aan. 

11. Uitnodiging deelname OECD seminar op 2 oktober te Parijs

De commissie besluit dat, indien de commissievoorzitter verhinderd zou blijken voor deelname
aan de bijeenkomst, de uitnodiging gecirculeerd zal worden onder de leden van de commissie. 

12. Verzoek Algemene Rekenkamer tot het houden van een jaarlijks gesprek

De commissie wenst dit najaar een gesprek te voeren met de Algemene Rekenkamer en
verzoekt de staf een geschikte datum te zoeken. Er worden enkele aanvullende
gespreksonderwerpen gesuggereerd. 

13. Mededelingen en rondvraag

Op verzoek van het Lid Reuten (SP) zal dossier E130045 tijdens de eerstvolgende
commissievergadering geagendeerd worden. Het Lid Reuten verzoekt tevens de Europese
Commissievoorstellen COM(2013)559 en COM(2013)522 uit het overzicht van nieuw
gepresenteerde voorstellen opnieuw onder de aandacht van de commissie te brengen op 24
september 2013.

De griffier van de commissie,

Kim van Dooren


