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33 713 Wijziging van de Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969 in verband met de 
invoering van een compartimenteringsreserve 
(Wet compartimenteringsreserve) 

F  VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIEN1 

Vastgesteld 24 maart 2015 

De nadere memorie van antwoord geef de commissie aanleiding tot het 
maken van de volgende nadere opmerking en het stellen van de volgende 
nadere vraag. 

De leden van de CDA-fractie danken de regering voor de beantwoording 
van hun vragen in de nadere memorie van antwoord. Mede namens de 
leden van de VVD-fractie wensen zij te reageren op de door de regering 
in deze nadere memorie van antwoord gestelde vraag omtrent de 
reikwijdte van de door deze leden voorgestelde beperking van de 
materiële terugwerkende kracht tot 1 januari 2007, met name of deze 
beperking er ook toe zou moeten leiden dat belastingplichtigen die 
voordeel hebben bij regelcompartimentering, dit voordeel zou moeten 
worden ontnomen bij het niet verder uitstrekken van de materiële 
terugwerkende kracht tot de inwerkingtreding van de Wet werken aan 
winst. De aan het woord zijnde leden wensen te benadrukken dat zij de 
regering verzoeken om een toezegging die zich beperkt tot die gevallen 
waarbij de beperking van de materiële terugwerkende kracht tot 2007 wel 
in het voordeel van de belastingplichtige is. Voor de belastingplichtigen 
die wel voordeel hebben bij de materiële terugwerkende kracht blijft de 
wet gelden, met als gevolg dat zij zich kunnen beroepen op de 
regelcompartimentering. 

1 Samenstelling:
Holdijk (SGP), Van der Linden (CDA), Essers (CDA) (voorzitter), Sylvester (PvdA), Terpstra 
(CDA), Nagel (50PLUS), Elzinga (SP), Koffeman (PvdD), Reuten (SP), Knip (VVD), Backer (D66), 
De Boer (GL), Van Boxtel (D66), Bröcker (VVD), Ester (CU), De Grave (VVD) (vicevoorzitter), 
Hoekstra (CDA), De Lange (OSF), Postema (PvdA), Sent (PvdA), Van Strien (PVV), Vos (GL), Van 
Beek (PVV), Kok (PVV), Bruijn (VVD), Van Zandbrink (PvdA)
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De leden van de commissie zien de reactie van de regering met belang-
stelling tegemoet. Zij verzoeken de regering de nota naar aanleiding van 
het verslag binnen vier weken aan de Eerste Kamer toe te zenden. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,
Essers 

De griffier van de vaste commissie voor Financiën,
Van Dooren
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