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VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 17 juni 2015
In de plenaire vergadering van 26 mei jl. heeft de Eerste Kamer het
wetsvoorstel modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen (34 003)
aanvaard. Voorafgaand aan de stemming hebben de leden Reuten en
Bröcker een stemverklaring afgelegd. Omdat de Staatssecretaris van
Financiën niet aanwezig was bij de stemming heeft de vaste commissie
voor Financiën de Staatssecretaris bij brief van 2 juni 2015 de stemverklaringen aangeboden met het verzoek de Kamer op de hoogte te houden
van het zogeheten SVLO-overleg met de koepelorganisaties.
De Staatssecretaris heeft op 16 juni 2015 gereageerd.
De vaste commissie voor Financiën1 brengt bijgaand verslag uit van het
gevoerde schriftelijk overleg.
De griffier van de vaste commissie voor Financiën,
K. van Dooren
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
FINANCIËN
Aan de Staatssecretaris van Financiën
Den Haag, 2 juni 2015
In de plenaire vergadering van 26 mei jl. heeft de Eerste Kamer het
wetsvoorstel modernisering
Vpb-plicht overheidsondernemingen (34 003) aanvaard. Voorafgaand aan
de stemming hebben twee leden een stemverklaring afgelegd: de heer
Reuten namens de leden van de fractie van SP en de heer Bröcker namens
de leden van de fracties van VVD, PvdA en CDA. Nu u niet in de
gelegenheid was bij de stemming aanwezig te zijn, wenst de vaste
commissie voor Financiën u bij deze de stemverklaringen2 aan te bieden.
In het bijzonder wil zij wijzen op de stemverklaring van de heer Bröcker
die uitspreekt dat de drie genoemde fracties ervan uitgaan dat u de Kamer
op de hoogte zal houden van het zogeheten SVLO-overleg met de
koepelorganisaties dat onder andere tot doel heeft de implementatie van
de wet te vergemakkelijken. De commissie zou graag van u vernemen, bij
voorkeur binnen twee weken, of u bereid bent de Kamer hierover te
informeren.
Voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,
P.H.J. Essers
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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 16 juni 2015
In de brief van 2 juni jl. van de voorzitter van de vaste commissie van
Financiën is mij gevraagd of ik bereid ben uw Kamer op de hoogte te
houden van het overleg in het zogeheten SVLO (Samenwerking Vpb-plicht
Lokale Overheden). Voorgaande vraag is mij voorgelegd naar aanleiding
van de stemverklaring van de heer Bröcker (VVD) namens de fracties van
de VVD, de PvdA en het CDA.
Met deze fracties onderken ik het belang van het SVLO. Ik ben dan ook
gaarne bereid uw Kamer op de hoogte te houden van de voortgang van
de gesprekken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het
Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) in
het kader van het SVLO. Ik zal dat doen door op Prinsjesdag in mijn
toezeggingenbrief in te gaan op de gezamenlijke producten die op dat
moment door de verschillende werkgroepen binnen het SVLO zijn
voltooid. Ik denk bij gezamenlijke producten onder andere aan
gezamenlijk overeengekomen schriftelijke handreikingen voor de praktijk.
Begin december 2015 zal ik bezien of ik dat overzicht kan actualiseren.
Ten slotte wijs ik uw Kamer op het feit dat binnen het SVLO soms
complexe materie wordt besproken, waardoor dit overleg onherroepelijk
moeilijke momenten kent. Met de betrokken verantwoordelijke
bestuurders streef ik actief naar een goede samenwerking met als doel
om op korte termijn een aantal producten (zoals gezamenlijk opgestelde
handreikingen) op hoofdlijnen gereed te hebben.
De Staatssecretaris van Financiën,
E.D. Wiebes
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