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1.   Met betrekking tot wetsvoorstel  

31459 Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve    

beloningsbestanddelen) 

brengt de commissie eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op 

(maandag 8 december en) dinsdag 9 december 2008. De commissie wenst de 

mogelijkheid van het stellen van nadere (technische) vragen ter voorbereiding op de plenaire 

behandeling open te houden.  

 

2. Met betrekking tot wetsvoorstel 

31566 Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van een 

basisregistratie inkomen (Aanpassingswet basisregistratie inkomen)  

wordt de procedure aangehouden tot dinsdag 25 november 2008.  

 

3. De brief van de staatssecretaris van Financiën van 6 november inzake de tenuitvoerlegging 

van de motie Essers c.s. (EK 31205/31206, I) wordt voor kennisgeving aangenomen. De 

tenuitvoerlegging in de praktijk zal wel nauwlettend gevolgd worden door de commissie. 

Deze brief, alsook de brief ontvangen van PriceWaterHouse Coopers van 13 november jl. 

inzake de verlenging van de termijn voor de ingevolge de VSO vereiste overdracht van het 

belaste deel van het vastgoed door de woningcorporaties die voor model I hebben gekozen, 

en de stand van zaken met betrekking tot wetsvoorstel WMO, worden betrokken bij de 

behandeling van de wetsvoorstellen Belastingplan 2009 (31704) en Overige Fiscale 

Maatregelen 2009 (31705).  

 

4. De antwoorden op de schriftelijke vragen bij de Miljoenennota ter voorbereiding op de 

Algemene Financiële Beschouwingen op dinsdag 25 november worden voor kennisgeving 

aangenomen.  

 

5. De commissie besluit de staatssecretaris van Financiën een nadere brief te sturen met 

vragen naar aanleiding van zijn brief van 7 november jl. inzake de tenuitvoerlegging van de 

motie Vedder-Wubben c.s. (EK 30432, F). Het verslag schriftelijk overleg zal aan de 

commissie voor Financiën van de Tweede Kamer ter kennisgeving worden gezonden. De 

tenuitvoerlegging van de motie Vedder-Wubben c.s. zal tevens betrokken worden bij de 
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behandeling van de wetsvoorstellen Belastingplan 2009 (31704) en Overige Fiscale 

Maatregelen 2009 (31705). 

 

Griffier van de commissie, 

Hester Menninga  

  

 

 

 

 

 

 


