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 1. Met betrekking tot het wetsvoorstel   

31930 Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten 
(vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur 
in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor 
afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en 
de Successiewet 1956) 

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van het CDA 
(Essers), de PvdA (Leijnse), de VVD (Biermans), de SP (Reuten), de CU (De Boer) 
en de OSF (Ten Hoeve, mede namens D66). Onder voorbehoud wordt het wetsvoorstel 

geagendeerd voor plenaire behandeling op (maandag 14 en) dinsdag 15 december 2009 

in plaats van de voorheen voorziene plenaire behandeling op 22 december 2009. 
2.   Met betrekking tot het wetsvoorstel 

31907 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van 

een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting, 

alsmede een nieuwe regeling voor de teruggaaf van omzetbelasting aan in een 

andere lidstaat gevestigde ondernemers (implementatie richtlijnen BTW-pakket) 

  brengt de commissie eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk. 

3.  Met betrekking tot de wetsvoorstellen  

32128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten 

 (Belastingplan 2010)  

32129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten 

 (Overige fiscale maatregelen 2010)  

32130 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten 

 (Fiscale vereenvoudigingswet 2010)  

32132 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de afschaffing 

van de vliegtuigbelasting  

32133 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten(Fiscale 

onderhoudswet 2010)  

wordt voorgesteld het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op dinsdag 8 

december 2009 (in plaats van 1 december 2009). Onder voorbehoud worden de 

wetsvoorstellen geagendeerd voor plenaire behandeling op (maandag 21 en) dinsdag 22 

december 2009. 
 

De griffier van de commissie, 

Hester Menninga 


