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Geachte mevrouw Dezentjé Hamming-Bluemink, 

 

De Eerste Kamer heeft op 6 mei jongstleden een brief ontvangen van de minister van Financiën 

met een overzicht van voorgenomen wetgeving en beleidsdocumenten die in 2011 bij de Sta-

ten-Generaal aanhangig worden gemaakt of die zullen worden toegezonden aan de Kamers. Dit 

toegezonden overzicht treft u hierbij ter kennisneming aan.  

 

Dit overzicht is in de vergadering van 10 mei 2011 van de vaste commissie voor Financiën van 

de Eerste Kamer besproken, waarbij ook gesproken is over de parlementaire behandeling van 

deze voorstellen in de Senaat. Uit deze bespreking is geconcludeerd dat het voor de voortva-

rendheid en kwaliteit van het wetgevingsproces in de Eerste Kamer van groot belang is dat de 

in het overzicht beschreven wetsvoorstellen tijdig en zoveel mogelijk één voor één de Eerste 

Kamer zullen bereiken, zodra deze door uw Kamer zijn aanvaard. 

 

In het volle bewustzijn dat de Tweede Kamer haar eigen agenda bepaalt, wil de vaste commis-

sie voor Financiën van de Eerste Kamer u verzoeken om - zo mogelijk - de Fiscale verzamelwet 

2011 en enkele andere fiscale en financiële wetsvoorstellen die bij u aanhangig zijn of deze 

maand aanhangig worden, nog voor het zomerreces van uw Kamer te behandelen en plenair af 

te doen. De commissie realiseert zich daarbij terdege dat uw Kamer bij de voortvarende behan-

deling mede afhankelijk is van de snelheid waarmee de regering uw vragen ter zake van de 

afzonderlijke wetsvoorstellen beantwoordt. 
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De vaste commissie voor Financiën vertrouwt erop dat u begrip heeft voor haar verzoek. 

 

Hoogachtend, 

 

 

P.H.J. Essers 

Voorzitter van de vaste commissie voor Financiën 


