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1. 34634
Herstelwet financiële markten 2017

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 23 mei 2017. De leden
van de D66-fractie (Prast) hebben aangekondigd inbreng te zullen leveren. 

2. 34651
Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten

De leden van de VVD-fractie (Van de Ven) leveren inbreng voor het voorlopig verslag. De
conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd zodat
fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

3. 34550, W en toezeggingen T02312 en T02392
Brief van de minister van Financiën en de staatssecretaris van VWS d.d. 27 maart 2017
inzake invulling van de motie Schalk

De conceptbrief in reactie op de brief van de minister van Financiën en de staatssecretaris
van VWS wordt na een aanvulling van de leden van de CU-fractie (Ester) en een wijziging
van de leden van de SP-fractie (Köhler) vastgesteld.

4. 34302 / 34360, AA
Reactie van de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën d.d. 18 april 2017
op brief van 15 februari 2017 inzake hervorming van het gemeentelijk belastinggebied

De commissie neemt de brief van de minister van BZK en de staatssecretaris van
Financiën d.d. 18 april 2017 voor kennisgeving aan. 

5. T02394: Toezending brief over stabilisatie zorgpremies en het benutten van de
reserves van zorgverzekeraars daarbij
Toezegging Toezending brief over stabilisatie zorgpremies en het benutten van de reserves
van zorgverzekeraars daarbij (34.550)

De commissie besluit het agendapunt ter nadere bestudering aan te houden tot de
vergadering van 16 mei 2017. 

6. 34550 IX, F
Aanbieding verslagen DNB en AFM

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de minister van
Financiën op dinsdag 16 mei 2017. De leden van de D66-fractie (Prast) kondigen aan
inbreng te zullen leveren. 



7. Actieplan inzake financiële diensten voor de consument - COM(2017)139

De commissie besluit het actieplan inzake financiële diensten voor de consument
COM(2017)139 in behandeling te nemen en hierover op dinsdag 30 mei in schriftelijk
overleg te treden met de minister van Financiën. De leden van de PvdA-fractie (Postema)
kondigen aan inbreng te leveren. 

8. Rondvraag

De commissie besluit, op initiatief van de leden van de D66-fractie (Rinnooy Kan), voor de
vergadering van dinsdag 16 mei als beslispunt te agenderen of de commissie enkele
deskundigen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) wil
uitnodigen om nader in gesprek te gaan over het rapport 'Weten is nog geen doen. Een
realistisch perspectief op redzaamheid'.

De griffier van de commissie,

Kim van Dooren


