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1. 32131 

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering 

loonbegrip)  

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

streven van de commissie is erop gericht om het wetsvoorstel vóór de Kamerwisseling 

plenair af te doen. 

 

2. 32613 

Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

     

3. E1100151 

Voorstel voor een richtlijn over een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag 

voor de vennootschapsbelasting COM(2011)121 

De commissie stelt een brief aan de staatssecretaris vast. 

 

4. E1000742 

Groenboek over de toekomst van de BTW; Naar een eenvoudiger, solider en efficiënter btw-

stelsel COM(2010)695 

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 26 april 2011 

(32720, A) voor kennisgeving aan.  

 

5. Fiscale Agenda 

De commissie geeft de Eerste Kamer in nieuwe samenstelling, in casu de nieuwe vaste 

commissie voor Financien, in overweging om, mede afhankelijk van de behandeling in de 

Tweede Kamer, de Fiscale Agenda te agenderen voor een (beleids)debat in het voorjaar van 

2012. 
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6. Brief van de minister van Financiën d.d. 3 mei 2011 over voorgenomen wetgeving 

en beleidsdocumenten 

De commissie besluit in contact te treden met de zustercommissie van de Tweede Kamer en 

met het ministerie van Financiën inzake de behandeltermijn van de Fiscale Verzamelwet 

2011. Tevens wacht zij de uitkomsten van het plenaire debat van 10 mei 2011 met 

betrekking tot het wetsvoorstel 32036 af, teneinde meer duidelijkheid te krijgen over de 

onderlinge samenhang van de geplande wetsvoorstellen en beleidsvoornemens. 

 

7. Rondvraag 

De brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 8 april 2011 inzake het aanhangig maken 

bij de Staten-Generaal van het wetsvoorstel Tussenregeling valutaresultaten op 

deelnemingen wordt voor kennisgeving aangenomen. "Terugwerkende kracht" blijft de 

aandacht van de leden van de vaste commissie voor Financiën te houden bij de toetsing van 

wetsvoorstellen.  

 

De leden Essers (CDA) en Biermans (VVD) doen verslag van een gesprek met het ministerie 

van Financiën. De leden hebben onder andere gesproken over de mogelijkheid om onroerend 

goed te herwaarderen teneinde verliesverdamping te voorkomen (zie toezegging T01179) 

Het ministerie heeft toegezegd dit nader te onderzoeken.   

 

De waarnemend griffier van de commissie, 

Fred Bergman 


