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Aan de leden en plv leden van de vaste commissie voor 
Financiën 
 

 
 
 
 
 

Den Haag, 10 september 2004 

  
Korte aantekeningen van de vergadering van dinsdag 14 september 2004 

 

 
 1.  

E-nummer Commissievoorstel BNC-fiche 
E040114 Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees 

Parlement: Reglementering van bewaarders van icbe’s in de 
lidstaten: stand van zaken en mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen  

22112, 321[1] 

vka. 
 

2. 
29411  Bepalingen in verband met de fusie van De Nederlandsche Bank N.V. en de 

Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer 
 

Voorbereidend onderzoek 28 september 2004. 
 
3. 
29632  Goedkeuring van het op 8 maart 2004 te Washington tot stand gekomen 

Protocol, met memorandum van overeenstemming, tot wijziging van de 
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde 
Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het 
voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen 
naar het inkomen (Trb. 2004, 166) 

 

De commissie besluit op een later tijdstip te bezien of schriftelijke vragen nog noodzakelijk 
zijn. 
 
4. 
  Thin capitalisation (Bosal-arrest)  
De door de heer Biermans (VVD)geformuleerde concept-vragen kunnen niet als commissie-
vragen worden gesteld. Hij zal ze nu als schriftelijke vragen stellen mede namens de leden 
Essers (CDA) en Schuyer (D66). 
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 5. 

  Uitnodiging International Bureau of Fiscal Documents  
De voorzitter zal de commissie een aantal data voorleggen voor zijn kennismakingsbezoek 
aan het Internationaal Bureau of Fiscal Documentation, daarbij kunnen de commissieleden 
zich aansluiten. 
 
6. 
  Brief minister van Financiën d.d. 30 juni 2004 inzake BNC fiche wettelijke 

accountantscontrole en geconsolideerde jaarrekening (Kamerstuk 21109, 
nr. 134) 

 

vka. 
 
7. 
- De commissie ontvangt graag het rapport van de staatssecretaris van Financiën over 

bedrijfsopvolging 
- Een datum voor de briefing over het Belastingplan 2005 zal worden gezocht. 
- De voorzitter zal bevorderen dat de commissie een verslag ontvangt van de conferentie 

over de nieuwe Wet Vennootschapsbelasting 2007, die door de universiteiten in 
samenwerking met het ministerie van Financiën wordt georganiseerd op 16 september a.s. 

- De leden zullen nadenken over welk wetsvoorstel bij wijze van proef een leeswijzer (zie 
bijgaand voorbeeld) zal worden gemaakt. (Het is de bedoeling dat de leeswijzers 
uiteindelijk op de Kamersite worden geplaatst). 

 
 
 
De griffier van de commissie, 

 Eliane Janssen.  


