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Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 2010–2011

32 500 IXB Vaststelling van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 

E  BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 3 mei 2011 

Hierbij doe ik u het overzicht toekomen waarom is verzocht in de marge 
van het kennismakingsgesprek dat ik met leden van de vaste commissie 
voor Financiën van de Eerste Kamer op 25 januari jl. voerde. Het betreft 
het overzicht van voorgenomen wetgeving en beleidsdocumenten die in 
2011 bij de Staten-Generaal aanhangig worden gemaakt of die zullen 
worden toegezonden aan de Kamers. 

De minister van Financiën,
J. C. de Jager 
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Bijlage 

Planning in 2011 in te dienen fiscale wetgeving/naar de Kamer te verzenden beleidsdocumenten

 
Wetsvoorstellen/nota’s die in 2011 naar de Tweede Kamer gaan 

Naam Planning indiening bij/verzending 

naar TK 

Fiscale verzamelwet 2011 Mei 2011 
Nota autobelastingen Voorjaar 2011 
Tariefnota tabaks- en alcoholaccijns Zomer 2011 
Evaluatie aftrek geen/geringe eigenwoningschuld Tweede kwartaal 2011 
Wetsvoorstel «Deutsche Shell» (Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met 
de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen (Tussenregeling valutaresulta-
ten op deelnemingen)) Tweede kwartaal 2011 
Verkenning belastingplicht overheidsbedrijven Tweede kwartaal 2011 
Wetsvoorstel implementatie richtlijn bijstand bij invordering Tweede kwartaal 2011 
Wetsvoorstel goedkeuring Verdrag t.v.v.d.b. Nederland-Japan Tweede kwartaal 2011 
Miljoenennota Prinsjesdag 2011 
Pakket Belastingplan 2012 inclusief wetsvoorstel vennootschapsbelasting Prinsjesdag 2011 
Wetsvoorstel openbaarheid belastingprocedures Derde Kartaal 2011 
Verkenning loonsomheffing Vierde kwartaal 2011 
Wetsvoorstel implementatie van de richtlijn facturering Tweede helft 2011

 
Wetsvoorstellen/nota’s die al in de Tweede Kamer liggen, en in 2011 (mogelijk) naar de Eerste Kamer gaan 

Naam Planning indiening bij/verzending 

naar EK 

Wetsvoorstel Uniformering loonbegrip (32 131) 12 april 2011 stemmingen Tweede 
Kamer 

Initiatiefwetsvoorstel van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in 
verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales 
(beperking emissies kolencentrales) (31 362) n.n.b. 
Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren) 
(30 922) n.n.b. 
Initiatiefwetsvoorstel van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Crone houdende wijziging van de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen ten behoeve van de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij 
controlehandelingen van de fiscus (30 645) 

Ligt al in Eerste Kamer. Plenaire 
behandeling EK op 12 april 2011. 

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de omzetbelasting 1968 ivm aanpak constructies mbt (on)roe-
rende zaken (30 061) Afhankelijk van jurisprudentie 
Wetsvoorstel goedkeuring Verdrag t.v.v.d.b. Nederland- Zwitserland (32 536) Mei 2011

 
Planning in 2011 in te dienen wetgeving/naar de Kamer te verzenden beleidsdocumenten op het 
terrein van financiële markten 

 
Wetsvoorstellen/nota’s die in 2011 naar de Tweede Kamer gaan 

Naam Planning indiening bij/verzending 

naar TK 

Wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2012. mei 2011 
Wetsvoorstel Wet versterking governance van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank. mei 2011 
Wetsvoorstel Wet financiële markten BES. mei 2011 
Wetsvoorstel Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme BES. mei 2011 
Wetsvoorstel in verband met de introductie van de geschiktheidseis en de versterking van de samenwer-
king tussen de toezichthouders in het kader van de geschiktheidstoets en de betrouwbaarheidstoets. mei 2011 
Wetsvoorstel ter implementatie van CRD II. mei 2011 
Wetsvoorstel ter implementatie van de E-money richtlijn. juni 2011 
Wetsvoorstel Wet bekostiging financieel toezicht. september 2011 
Wetvoorstel ter implementatie van richtlijn Omnibus I. september 2011 
Wetsvoorstel Wet invoering aansprakelijkheidsbeperking voor de Nederlandsche Bank en de Autoriteit 
Financiële Markten. september 2011 
Wetsvoorstel ter implementatie herziene prospectusrichtlijn. september 2011 
Wetsvoorstel Wet op het accountantsberoep. september 2011 
Wetsvoorstel Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen. september 2011 
Halfjaarlijkse voortgangsrapportage over de implementatie van de aanbevelingen van de commissie De 
Wit. september 2011 
Brief voornemens wet- en regelgeving op het gebied van de financiële markten + wetgevingsbrieven AFM 
en DNB. september 2011
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Wetsvoorstellen/nota’s die al in de Tweede Kamer liggen, en in 2011 (mogelijk) naar de Eerste Kamer gaan 

Naam Planning indiening bij/verzending 

naar EK 

Wetsvoorstel ter implementatie van de Finaliteitsrichtlijn & Financiële zekerheidsovereenkomsten richtlijn 
(32 457). 

Ligt al in Eerste Kamer. Het 
wetsvoorstel wordt op 19 april 2011 
als hamerstuk afgedaan. 

Wetsvoorstel ter implementatie richtlijn deelnemingen in de financiële sector (32 292). Ligt al in Eerste Kamer. Procedure 
vergadering op 19 april 2011. 

Wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2010 (32 036). Ligt al in Eerste Kamer. Plenaire 
behandeling EK op 10 mei 2011. 

Wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn Consumentenkrediet 
(32 339).1 

Ligt al in Eerste Kamer. Nader 
voorlopig verslag wordt opgesteld. 

Wetsvoorstel ter implementatie van de herziene richtlijn beleggingsinstellingen (32 622). n.n.b. 
Wetsvoorstel nav naar aanleiding van het advies van de 
Monitoring Commissie Corporate Governance Code (32 014).1 n.n.b. 
Wetsvoorstel Toezicht op afwikkelondernemingen (32 025). n.n.b. 
Wetvoorstel in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terug-vordering van bonussen en winstde-
lingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers en deskundigheidstoetsing van commissarissen 
(32 512).2 n.n.b.

1 = co-productie met Veiligheid en Justitie.
2 = voortouw Veiligheid en Justitie.
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