Toezeggingen Eerste Kamer

1.

Nummer
T00438

Toezegging (nr. kamerstuk)
Toezegging
Vaststellingsovereenkomst
(31.205/31.206)

Verkorte inhoud
De staatssecretaris zegt toe om in de
vaststellingsovereenkomst redelijk en
constructief om te zullen gaan met de
openingsbalans en gemengde projecten.

2.

T00422

Toezegging Dekking ko sten
banksparen (30.432)

3.

T00434

Toezegging Opbrengst
verpakkingsbelasting
(31.205/31.206)

De in het wetsvoorstel voorgestelde dekking
van de kosten van banksparen ten behoeve
van pensioenopbouw en aflossing van de
eigenwoningschuld bestaat uit verhoging van
de assurantiebelasting en verlaging van de
premiegrondslag in de derde pijler. De
staatssecretaris van Financiën zegt naar
aanleiding van de motie -Vedder-Wubben c.s.
toe om in 2008 te kijken naar andere
mogelijkheden voor deze dekking.
De staatssecretaris zegt toe de ontwikkeling
van de opbrengst van de
verpakkingenbelasting te monitoren. Daarbij
zal hij bijzondere aandacht besteden aan, met
name, het gewichtsaspect van de
belastingheffing op houten pallets. Indien zou
blijken dat de werkelijke opbrengst sterk
afwijkt van de gemaakte ramingen, dan zal de
staatssecretaris dit in overleg met het
bedrijfsleven nader bekijken. Eveneens zegt
de staatssecretaris toe de ontwikkeling van de
administratieve lasten terzake te monitoren,
bijvoorbeeld met de belevingsmeter voor
ondernemers.

Ministerie van Financiën
Definitief, 11 september 2009

Stand van zaken/planning
Afgerond. Met betrekking tot
stadsherstellichamen bij brief van de
staatssecretaris van Financiën van 14
november 2008. Kamerstukken II, 2008/09,
31 704, nr. 38. De overige onderdelen zijn
afgerond bij indiening van het wetsvoorstel
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek houdende regels voor de
vereniging of stichting tot instandhouding
van een maatschappelijke onderneming.
Kamerstukken II, 2008/09, 31 003, nr. 2
Afgerond bij brief van de staatssecretaris
van Financiën van 13 oktober 2008.
Kamerstukken I, 2008/09, 31 704, A

Planning afronding in de loop van 2009

4.

T00921

Toezegging Juridische basis
voorlopige aanslagen
(31.704/31.705/31.717 nr.2)

5.

T00076

Toezegging Snelle amvb
periode commerciële
activiteiten (29.210)

6.

T00419

Toezegging Paarse kroko dil II
(30577/30804)

7.

T00396

Toezegging Werken aan winst
(30.572)

Ministerie van Financiën
Definitief, 11 september 2009

De staatssecretaris van Financiën zegt toe de
Kamer per brief te informeren over de status
van voorlopige aanslagen door de
belastingdienst, daarbij zal specifiek worden
ingegaan op de casussen voorgelegd door het
lid Reuten betreffende een “voorlopige
positieve belastingaanslag”. In deze brief zal
ook worden ingegaan op “predateren”.
Teneinde de periode waarin niet geheel
duidelijk is welke activiteiten moeten worden
beschouwd als commerciële activiteiten zo kort
mogelijk te houden zal de staatssecretaris
bevorderen dat de betreffende algemene
maatregel van bestuur zo spoedig mogelijk tot
stand zal komen.
De minister zal ter vermindering van de
administratieve lasten voorbereidingen treffen
voor de Paarse krokodil II.

Afgerond bij brief van de staatssecretaris
van Financiën van 22 januari 2009.
Kamerstukken I, 2008/09, 31 704, G

De minister van Financiën zegt toe zodra hij
van Europa uitsluitsel heeft gekregen over de
vijf aanmeldingen, t.w. het intact houden van
de afschrijving tot de restwaarde bij de vrije
afschrijving milieu-investeringen, de
intensivering van de milieu-investeringsaftrek,
het amendement over de tuinbouwkassen, de
octrooibox en de rentebox hij de Kamer
daarover zo spoedig mogelijk zal informeren.
Mocht het oordeel negatief uitvallen dan zal de
minister daarbij verdere stappen vermelden.

Afgerond met betrekking tot de octrooibox.
De Kamer is hierover per brief geïnformeerd
op 8 febru ari 2007. Kamerstukken II,
2006/07, 30 572, nr. 25.
Afgerond met betrekking tot de
tuinbouwkassen. De Kamer is hierover
geïnformeerd bij brief van 15 mei 2008,
Kamerstukken II, 2007/08, 30 572, nr 28 en
bij brief van 30 oktober 2008, Kamerstukken
II, 2008/09, 30 572, nr. 29.
Afgerond met betrekking tot de VAMIL bij
brief van de staatssecretaris van Financiën
van 23 februari 2009. Kamerstukken II,
2008/09, 31 700 IXB, nr. 20
Afgerond met betrekking tot het laatste
onderdeel van de toezegging, de rentebox
,bij brief van de staatssecretaris van 17
augustus 2009. Kamerstukken II, 2008/09,
30 572, nr. 30

Afgerond. De toezegging is achterhaald.
Doel was te voorkomen dat een eventueel in
2009 te treffen AMvB in dat jaar
terugwerkende kracht zou hebben. Het
AMvB is niet tot stand gekomen.
Afgerond. Maakt deel uit van het
wetsvoorstel Fiscale Vereenvoudigingswet
2010 Dat op Prinsjesdag 2009 bij de TK is
ingediend.

8.

T00401

Toezegging Positie FBI en VBI
(30.533/30.689)

9.

T00840

Toezegging Constructieve
opstelling Belastingdienst
(31.205 / 31.206)

10. T00915

Toezegging
Informatievoorziening
uitkomsten Ecofinraad en
gevolgen voor Nederland
(31.724)

Ministerie van Financiën
Definitief, 11 september 2009

Voortdurende monitoring van de positie van de
Nederlandse Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)
en de Vrijgestelde Belegginginstelling (VBI)
ten aanzien van het buitenland. Indien nodig
zal actie worden ondernomen, bijvoorbeeld ten
aanzien van het niet van toepassing zijn van
verdragsvoordelen op een VBI.
De staatssecretaris van Financiën zegt toe de
Kamer per brief te informeren over de in het
rapport [van Spigthoff advocaten en
belastingadviseurs, getiteld Trojan Horse van
19 juni 2008, inzake strijdigheid van de
nieuwe belastingheffing voor
kansspelautomaten met Europees recht]
getrokken conclusie dat, uitgaande van de
definitie van de exploitant, een heffing op de
exploitant problemen geeft, omdat er
waarschijnlijk geen grondslag en geen termijn
van aangifte beschikbaar zijn. Eveneens zegt
de staatsecretaris toe de Kamer te informeren
als er, na bestudering van het rapport Trojan
Horse, nieuwe pregnante punten naar voren
komen die in het debat van december
jongstleden of in zijn brief nog niet aan de
orde zijn gekomen.
De staatssecretaris constateert met de heer
Ten Hoeve van OSF dat de invulling van het
tijdvak in de uitvoeringsregeling een
schoonheidsfoutje bevat. Hij zegt toe dat de
uitvoeringsregeling zo snel mogelijk zal
worden gewijzigd. Een publicatie in de
Staatscourant is daarvoor voldoende. Hij zal
de Kamer hierover per brief informeren, tenzij
de hier gedane toezegging voldoende is om dit
te realiseren.
De staatssecretaris van Financiën zegt de
Kamer toe haar te informeren over de
uitkomsten van de Ecofin en de gevolgen voor
Nederland.

Planning afronding najaar 2009

Afgerond in het vergaderjaar 2007/2008. Zie
nr. 172 van de bijlage moties en
toezeggingen bij begroting IXB.

Gepubliceerd in oktober 2008,
(Kamerstukken: 21 501-07, nr. 624)

11. T00946

Toezegging Brief over betere
handhaving betalingstermijnen
van de overheid (31.700)

De staatssecretaris heeft toegezegd dat het
kabinet, ofwel de MP ofwel de
verantwoordelijke bewindspersoon, richting de
Kamer met een nadere uiteenzetting komt
over hoe het kabinet denkt te bereiken dat de
betalingstermijnen beter worden gehandhaafd.

Na het ICBR van 8 september wordt een
brief aan de Tweede Kamer gestuurd.
Dezelfde brief wordt kort hierna, met een
korte oplegbrief van de Staatssecretaris naar
de Eerste Kamer toegezonden.

12. T00963

Toezegging Schets tijdpad
financiële markten (31.459)

De staatssecretaris van Financiën zegt de
Kamer, naar aanleiding van een vraag van het
lid De Boer (CU), toe dat de minister van
Financiën de Kamer zal informeren over het
tijdpad ten aanzien van financiële markten.

De minister van Financiën heeft de Tweede
Kamer bij brief van 24 oktober
2008 (Kamerstukken 2008/09, 28479,
nr. 39) en brief van 19 december 2008
(Kamerstukken 2008/2009, 28479, nr. 42)
geïnformeerd over het beloningsbeleid bij de
staatsdeelnemingen.

13. T00079

Toezegging Waarborgfondsen
(28.035)

Minister Zalm zegt toe te zullen nagaan hoe
waarborgfondsen werken in de sfeer van de
hbo-instellingen en de mogelijkheden te
bezien, zoals een interdepartementaal
beleidsonderzoek met waarborgfondsen als
thema.

Er is momenteel een commissie-Don bezig
met een onderzoek naar het
vermogensbeheer van onderwijsinstellingen
(zie Kamerstukken II, 31.700 VIII, nr. 42).
In het onderzoek zal naar verwachting ook
de positie van de waarborgfondsen worden
betrokken. Zodra het onderzoek is afgerond,
zal de EK over de uitkomsten ervan worden
geïnformeerd.

14. T00437

Toezegging Fiscale behandeling
maatschappelijke onderneming
(31.205/31.206)

De staatssecretaris zegt toe de Kamer
duidelijkheid te verschaffen over de fiscale
behandeling van de maatschappelijke
onderneming zodra het wetsvoorstel over de
maatschappelijke onderneming naar buiten
wordt gebracht.

Afgerond. Deze onderdelen zijn afgerond bij
indiening van het wetsvoorstel Wijziging van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
houdende regels voor de vereniging of
stichting tot instandhouding van een
maatschappelijke onderneming.
Kamerstukken II, 2008/09, 32 003, nr. 2

Ministerie van Financiën
Definitief, 11 september 2009

15. T00857

Toezegging
Handhavingsarrangement
internetkansspelen (30.583)

De staatssecretaris van Financiën zegt toe dat
hij in het eerstkomende overleg over het
handhavingsarrangement het beleid ten
aanzien van internetkansspelen zal bespreken
waarbij ook de vraag aan de orde zal komen of
een speler die aangifte doet wellicht
strafbaarstelling over zichzelf afroept.

Afgerond. De problematiek is op 12 februari
2009 in het CTPO (Centraal Tripartiete
Overleg) aan de orde gekomen waarbij is
geconstateerd dat in het Landelijk
toezichtsplan 2009 aandacht wordt gegeven
aan het onderwerp illegaal gokken en dat
vanuit de fiscale kant van de zaak bezien,
strafrechtvervolgingswaardige zaken via de
normale (ATV-richt)lijnen naar het strafrecht
toe zullen komen.

16. T00917

Toezegging Monitoring effect
doorwerkbonus, in het
bijzonder op arbeidsparticipatie
van ouderen en informeren van
de Kamer
(31.704/31.705/31.717 nr. 2)

In voorbereiding

17. T00919

Toezegging Vergemakkelijken
van het wetgevingsproces van
de Eerste Kamer betreffende
het Belastingplan
(31.704/31.705/31.717 nr.2)

18. T00932

Toezegging Vormgeving FES
(31.700)

Naar aanleiding van een vraag van de leden
De Boer, Leijnse en Ten Hoeve, zegt de
staatssecretaris van Financiën de Kamer toe
de situatie met betrekking tot het effect van
de doorwerkbonus op de arbeidsparticipatie, in
het bijzonder de arbeidsparticipatie van
ouderen, te monitoren en de Kamer hierover
te informeren.
De staatssecretaris van Financiën de Kamer
toe naar aanleiding van een vraag van het lid
Reuten informeel, overleg te hebben met
Kamer teneinde het wetgevingsproces voor de
Eerste Kamer met betrekking tot het
Belastingplan te vergemakkelijken, gelet op de
zeer korte tijdsperiode die de Kamer heeft
voor de behandeling. Bij dit overleg zullen
ambtenaren van het ministerie van Financiën
aanwezig zijn. De staatssecretaris zegt
eveneens toe het verzoek door te geleiden aan
de ministers van Justitie en BZK.
De minister-president zegt de Kamer, naar
aanleiding van een vraag van het lid
Rosenthal, toe dat het kabinet in het voorjaar
van 2009 met plannen tot herziening van het
FES komt.
(Minister van Financiën wordt als
hoofdverantwoordelijke aangemerkt)

Ministerie van Financiën
Definitief, 11 september 2009

In voorbereiding. Er wordt binnenkort
contact opgenomen met de EK.

Openstaand sinds 4 november 2008

19. T00943

Toezegging Evaluatie ook
aandacht besteden aan de
vraag naar de verhouding
tussen toezichthouders en de
mogelijke c.q. wenselijke
waarschuwingsplicht van
nationale toezichthouders
(31.700)

20. T00945

Toezegging Doorgeleiden van
een vraag over
aanbestedingsregels en de
invloed daarvan op de zorg en
het onderwijs aan de minister
van Economische Zaken
(31.700)

21. T00960

Toezegging Nadere re gelgeving
bij ongewenste effecten
(31.459)

22. T00400

Toezegging Marktmeesterschap
(30.419)

23. T00403

Toezegging Aanmerkelijk
belanghouder (30.533/30.689)

Ministerie van Financiën
Definitief, 11 september 2009

De minister van Financiën zegt de Kamer toe,
de vraag van het lid Van Driel of de
Nederlandse toezichthouder – De
Nederlandsche Bank - in de IceSave -zaak niet
nadrukkelijker had moeten waarschuwen dat
IceSave een andersoortige bank was, met een
andersoortige vergunning en dat het IJslandse
toezichtstelsel een andersoortig stelsel is, te
betrekken bij de onafhankelijke evaluatie van
de wijze waarop nationale toezichthouders met
elkaar omgaan in het algemeen, en in de
IceSave -zaak in het bijzonder.
De minister van Financiën zegt de Kamer toe
de vraag van de heer Van Driel over de
invloed van (Europese) aanbestedingsregels
op de strategische sectoren zorg en onderwijs,
door te geleiden naar de minister van
Economische Zaken, opdat zij de Kamer
terzake zal informeren.

Evaluatierapport van de professoren du
Perron en De Moor- van Vugt. Op 16 juni jl.
gepubliceerd (Kamerstukken 31 371).

De staatssecretaris van Financiën zegt de
Kamer toe dat mocht blijken dat door dit
wetsvoorstel situaties ontstaan waarbij de
werkingssfeer van de wet zich uitbreidt over
situaties waarvoor dat niet de bedoeling was –
collateral damage met ongewenste effecten dat beleid ontwikkeld wordt om dat te
voorkomen.
De minister van Financiën zegt toe dat hij zal
terugkomen op de vraag of meer
marktmeesterschap aan de orde moet zijn en
hoe dat in regelgeving moet worden ingebed.
Onderzoek van de vraag of aan aanmerkelijk
belanghouder aandeelhouder van een FBI kan
zijn, zonder dat de FBI-status verloren gaat.

Nog niet aan de orde. Komt tzt terug in de
evaluatie.

Afgerond.

Brief (FM 2009 1600M) verzonden naar de
Kamer op 2 september 2009.

Afgerond bij brief van de staatssecretaris
van Financiën van 29 april 2009.
Kamerstukken EK in Parlando nog niet
beschikbaar.

24. T00428
25. T00429

Toezegging Verlaging
afvalstoffenheffing
(31.205/31.206)
Toezegging Evaluatie
doelmatigheidsbepaling
(31.205/31.206)

26. T00842

Toezegging Capaciteit
projectgroep Joker
(31.205/31.206)

27. T00912

Toezegging Aanpassing Wft
ingeval van conflicten tussen
minister van Financiën en
toezichthouders AFM en DNB
(31.724)

28. T00913

Toezegging Onderzoek van de
Europese Commissie naar
securities lending en het
standpunt van de Nederlandse
regering (31.724)

Ministerie van Financiën
Definitief, 11 september 2009

De staatssecretaris zegt toe na anderhalf jaar
na te gaan of gemeenten de
afvalstoffenheffing daadwerkelijk verlagen.
De staatssecretaris zegt toe dat de
doelmatigheidsbepaling inzake artikel 64 van
de Algemene wet inzake rijksbelastingen
(AWR) na een redelijke termijn wordt
geëvalueerd. De Kamer wordt hierover
geïnformeerd.
De staatssecretaris van Financiën zegt toe dat
de Belastingdienst de capaciteit van de
projectgroep Joker zal opschalen als dat nodig
is voor het innen van belasting dan wel het
bestrijden van illegaliteit, wanneer belasting
wordt ontdoken.

De staatssecretaris van Financiën zegt de
Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van
het lid Schouw, de wet Wft aan te passen
indien dat nodig zou zijn om conflicten tussen
de minister van Financiën en de
toezichthouders AFM en DNB op te lossen of te
vermijden.
De staatssecretaris van Financiën zegt toe de
Kamer vóór de Algemene Financiële
Beschouwingen te informeren over (de stand
van zaken van) het onderzoek van de
Europese Commissie naar securities lending en
over het kabinetstandpunt terzake.

Afgerond bij brief van de minister van VROM
van 22 juni 2009. Kamerstukken II,
2008/09, 28 694, nr. 77
In voorbereiding. Planning afronding loop
van 2009.

Afgerond. Uit de evaluatie blijkt dat geen
sprake is van verschuiving naar de illegaliteit
en dat ook de inning niet leidt tot een
noodzakelijke opschaling van de
projectgroep. Mocht dit in de toekomst
anders worden dan zal alsnog aan de
toezegging uitvoering worden gegeven.

Openstaand sinds 7 oktober 2008

Beantwoord per brief (FM/2008/2968 M)

29. T00914

Toezegging Evaluatie van de
wet (31.724)

30. T00068

Toezegging Evaluatie
efficiencyvoordelen (28.035)

31. T00839

Toezegging Opstelling
Belastingdienst / Horizontaal
toezicht (31.205 / 31.206)

32. T00931

Toezegging Analyse van de
problemen en oorzaken van de
kredietcrisis (31.700)

33. T00962

Toezegging Dubbele
belastingheffing (31.459)

Ministerie van Financiën
Definitief, 11 september 2009

De staatssecretaris van Financiën zegt de
Kamer toe, naar aanleiding van vragen van de
leden Van Driel en Schouw dat er voor 1
januari 2010 een evaluatie zal plaatsvinden
van de wet. In deze evaluatie zal onder meer
worden ingegaan op d e vraag hoe vaak de
toezichthouder gebruik heeft gemaakt van zijn
bevoegdheid en op de vraag in hoeverre de
handhaving adequaat is. Indien zou blijken dat
de AFM niet voldoende is geëquipeerd voor het
uitoefenen.
Minister Zalm zegt toe te evalueren of alle exante -efficiencyvoordelen ook ex post zullen
worden gerealiseerd. Een periodieke evaluatie
is sowieso een gestandaardiseerd onderdeel
van het wetgevingsproces.
De staatssecretaris van Financien zegt toe dat
de Belastingdienst zich constructief en redelijk
zal opstellen bij de handhaving van deze wet.
Ook zegt hij toe dat de Belastingdienst bereid
is afspraken te maken met de branche over
horizontaal toezicht.
De minister-president zegt de Kamer, naar
aanleiding van een opmerking van het lid
Schouw, toe samen met de minister van
Financiën een gefundeerde analyse te zullen
opstellen van de oorzaken en aanpak van de
kredietcrisis. Daarbij zal ook gekeken worden
naar governance.
De staatssecretaris van Financiën zegt toe
dubbele belastingheffing te voorkomen nu –
het bij immigratie vóór 1 januari 2009 geen
bezwaar ontmoet bij de teboekstelling per 1
januari 2009 de verkrijgingsprijs te verhogen
met de waardeaangroei waarover in het
buitenland in verband met het gaan wonen in
Nederland belasting is betaald.

Dit jaar gaat er nog een brief naar de
Kame r.

Openstaand sinds 2 september 2003

Afgerond. De Belastingdienst is bereid
afspraken te maken met de branche over
horizontaal toezicht en heeft dit naar de
branche uitgesproken

In de kabin etsvisie toekomst financiële
sector worden de lessen uit de kredietcrisis
en de aanpak van dit kabinet beschreven
(kamerstuk 32013).

De Belastingdienst voert deze toezegging
uit.

34. T00424

Toezegging Restauratie
stadsmonumenten
(31.205/31.206)

De staatssecretaris zegt toe dat de regering,
indien het voor stadsherstellers als gevolg van
de belastingplicht niet meer mogelijk is
monumenten te restaureren, met een reactie
komt.

Afgerond. Met betrekking tot
stadsherstellichamen bij brief van de
staatssecretaris van Financiën van 14
november 2008. Kamerstukken II, 2008/09,
31 704, nr. 38. De overige onderdelen zijn
afgerond bij indiening van het wetsvoorstel
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek houdende regels voor de
vereniging of stichting tot instandhouding
van een maatschappelijke onderneming.
Kamerstukken II, 2008/09, 31 003, nr. 2

35. T00841

Toezegging Herverdeling
inkomsten horeca-exploitant /
kansspelexploitant (31.205 /
31.206)

De staatssecretaris van Financiën zegt toe dat
hij zal monitoren of er daadwerkelijk sprake is
van een herverdeling tussen de horeca exploitant en de kansspelexploitant. De
mogelijkheid hiertoe bestaat door enerzijds
een bepaling in de standaard
exploitatieovereenkomst (artikel 11, lid 1b:
Deze overeenkomst eindigt indien de
exploitatie naar oordeel van de exploitant
onrendabel is en hij afziet van de plaatsing
van vervangende speelautomaten) anderzijds
door een uitspraak van de rechter, zich daarbij
beroepende op het Burgerlijk Wetboek (artikel
6:258 BW), waarin een algemene
vangnetbepaling is opgenomen die de rechter
de mogelijkheid biedt om de feiten en
omstandigheden af te wegen bij een oordeel
over de vraag of er sprake is van een
“onvoorziene omstandigheid” die i.c. zou
moeten leiden tot een andere verdeling van de
opbrengst. De regering acht deze
mogelijkheden voldoende om in het geweer te
komen tegen een eventuele onredelijke
uitkomst van de wetswijziging.

Afgerond. Uit de gehouden evaluatie blijkt
dat beide mogelijkheden worden gebruikt en
in de praktijk tot één civiele procedure heeft
geleid die door de exploitant is gewonnen.
Dit is overeenkomstig de wens van de EK,
zodat het niet nodig is de Kamer hieover te
informeren.

Ministerie van Financiën
Definitief, 11 september 2009

36. T00920

Toezegging Onderzoek
automobielsector naar effecten
van de CO2-belasting
(31.704/31.705/31.717 nr.2)

37. T00933

Toezegging Nadere informatie
over Fortis/ABN-AMRO
(31.700)

38. (T00961)

Toezegging Verschuiving
genietingstijdstip (31.459)

39. (T01043)

Toezegging Notitie
terugwerkende kracht (31.990)

40. (T00404)

Toezegging Overgangsregeling
waarderingsmaatregel artikel V
(30.533/30.689)

Ministerie van Financiën
Definitief, 11 september 2009

De staatssecretaris van Financiën zegt toe te
kijken naar een eventueel onderzoek van de
automobielsector naar de maatschappelijk
baten en kosten van de CO2-belasting, naar
aanleiding van een vraag van de heer
Biermans.
De minister-president zegt de Kamer, naar
aanleiding van een vraag van het lid Werner,
toe dat de minister van Financiën de Kamer
een nadere brief zal zenden over de situatie
rond Fortis en ABN-AMRO.
De staatssecretaris van Financiën zegt de
Kamer, naar aanleiding van een opmerking
van het lid Essers (CDA), toe, voor zover het
thans bestaande situaties betreft, venture
capital fondsen in zijn algemeenheid de
mogelijkheid te bieden, dat het
genietingstijdstip op verzoek kan worden
verschoven naar de daadwerkelijke realisatie.
De staatssecretaris van financiën zegt de
Kamer, naar aanleiding van vragen van de
leden Reuten en Leijnse, toe in het najaar van
2009 een notitie aan te bieden over
terugwerkendekracht-bepalingen en het
vraagstuk of het afdwingen van
terugwerkende kracht van de toepassing van
de omkeerregel wel een rechtsgrond heeft in
het kader waarbinnen de aftrek van premies is
toegestaan.
De staatssecretaris zal bezien of in het kader
van de waarderingsmaatregel van artikel V
van het wetsvoorstel een overgangsregeling
mogelijk is. Daarbij zal vooral worden gelet op
de administratieve lasten.

Afgerond bij brief van de staatssecretaris
van Financiën van 9 juni 2009.
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Beantwoord door middel van een brief aan
de Tweede Kamer op 26 juni 2009

(FIN/2009/1021U)
Nog niet aan de orde. Komt tzt terug in de
evaluatie.

In voorbereiding

Afgerond. Er zijn tot nu toe geen verzoeken
gedaan.

