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1. Met betrekking tot wetsvoorstel  

31459 Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve    

beloningsbestanddelen) 

wordt inbreng geleverd voor het voorlopig verslag door de fracties van CDA (Essers), 

VVD (Biermans), PvdA (Leijnse), SP (Reuten), ChristenUnie (De Boer) mede namens 

SGP. Op basis van de antwoorden en de Kameragenda zal de commissie bezien of een 

debat over het inkomensbeleid in bredere zin gevoerd zal worden bij de behandeling 

van dit specifieke wetsvoorstel of op een nader te bepalen moment.   

 

 2. De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Financiën 

d.d. 13 oktober 2008 inzake de toezegging over fiscale ondersteuning voor 

arbeidsongeschikte bijstandsgerechtigden die een onderneming starten en uitvoering 

van de motie-Vedder-Wubben c.s. inzake de mogelijkheden om de 

maximumpremiegrondslag in de derde pijler te verhogen (EK 30432, F), de 

staatssecretaris van Financiën schriftelijk enkele vragen voor te leggen met betrekking 

tot de tenuitvoerlegging van de motie-Vedder-Wubben c.s. De conceptbrief wordt op 

dinsdag 28 oktober 2008 in de commissie besproken en zal tevens onder de 

aandacht worden gebracht van de commissie financiën van de Tweede Kamer.   

 

3.  De commissie zal per brief de staatssecretaris informeren dat de commissie zal 

streven naar een zo spoedig mogelijke, maar bovenal kwalitatieve behandeling van het 

wetsvoorstel Implementatie aanpassing reizigersvrijstelling (31493). 

  

4.  De commissie besluit een voorstel van de commissievoorzitter voor de uitvoering van 

de motie Jurgens (26200 VI, nr.65 . 21109, D) in een volgende vergadering te 

agenderen mits informatie beschikbaar is over alle opgevoerde afwijkingsbepalingen.  

 

5. De commissie verzoekt het ministerie de volgende thema’s te behandelen in de 

technische briefing op 11 november 2008 over het Belastingplan 2009:  

- Doorwerkbonus  

- Bijdrage aan de houdbaarheid  

- BTW-vrijstelling voor medische diensten 
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- Afbouw van de BPM 

- Verpakkingenbelasting  

6. Tijdens de rondvraag wordt besloten de datum voor de inbreng voor schriftelijke 

vragen ter voorbereiding op de Algemene Financiële Beschouwingen op 25 november 

2008 – mede gelet op de huidige snelle ontwikkelingen -  te stellen op dinsdag 11 

november 2008. Met het ministerie zal overlegd worden dat deze vragen zo snel 

mogelijk (binnen een week) beantwoord zullen worden.  

 

Tijdens de rondvraag besluit de commissie een brief te schrijven aan de 

Nederlandse Vereniging van Accapunctuur gelet op de vele berichten die de leden 

ontvangen m.b.t. de BTW-heffing complementaire zorg.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Hester Menninga  


