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1.
Brief van de staatssecretaris van Financiën van 10 juli 2007 (EK 30.572, H) met
zijn antwoorden op nagekomen vragen (EK 30.572, G) van de fracties van het
CDA en de VVD over de Wet werken aan winst
De commissie is van mening dat de antwoorden op de gestelde vragen niet in alle gevallen
de gewenste duidelijkheid bieden. Ook is een aantal antwoorden in strijd met tijdens de
parlementaire behandeling gegeven antwoorden. De commissie vraagt de staatssecretaris
allereerst mee te delen wanneer het “vraag en antwoordenbesluit” zal verschijnen. Zij is
voornemens in ieder geval op een later moment, eventueel tijdens de behandeling van het
Belastingplan 2008, op de antwoorden terug te komen.
2.
Brief van de staatssecretaris van Financiën van 10 juli 2007 (opgenomen in het
Verslag van het Schriftelijk Overleg (EK 22.112, AT) over de heffing van
douanerechten bij
het voorstel voor een gemoderniseerd douanewetboek.
v.k.a.
3.
Brief van de staatssecretaris van Financiën van 5 juli 2007 over een studie naar
de successiewetgeving in een aantal landen van de Europese Unie (EK 30.804, G
en bijlage)
v.k.a.
4.
Brief van de minister van Financiën van 21 augustus 2007 (EK 27 293, A)
ter aanbieding van het rapport van de evaluatie van het BTW-compensatiefonds)
De brief wordt aangehouden totdat de notitie, die aan de Kamer is toegezegd, over de
belastingheffing van overheidsbedrijven of door de overheid gefinancierde lichamen en
eerlijke concurrentievoorwaarden de Kamer heeft bereikt. Deze notitie is toegezegd vóór
Prinsjesdag 2007.
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5.
Brief van de voorzitter van de tijdelijke commissie subsidiariteitstoets inzake
richtlijnvoorstel “Solvency II”.
v.k.a.
6.
Rondvraag.
•

Op voorstel van de CDA-fractie wordt besloten voor te stellen het voorbereidend

onderzoek van het wetsvoorstel 30 432 Banksparen ten behoeve van pensioenopbouw
of aflossing eigenwoningschuld uit te stellen tot 2 oktober 2007 (was 25 september).
•

De commissie maakt in principe graag gebruik van het aanbod van het ministerie

van Financiën om over het wetsvoorstel 31 086 (Wet implementatie richtlijn markten
voor financiële instrumenten) een technische briefing te verzorgen. De briefing zal pas
na de stemmingen in de Tweede Kamer kunnen plaatsvinden.

De griffier van de commissie,
Eliane Janssen

