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1. 32145 

Goedkeuring van het op 26 september 2008 te Londen totstandgekomen Verdrag tussen de 

Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk 

van Groot-Brittanië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het 

voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen 

en naar vermogenswinsten, met Protocol en Onderlinge Overeenkomst (Trb. 2008, 201 en 

Trb. 2009, 123) 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op dinsdag 30 

november 2010. De commissie verzoekt het ministerie om een beknopte technische 

briefing over dit Verdrag, alsmede over de Fiscale verzamelwet (32.401) aansluitend aan de 

reeds voor 23 november 2010 voorziene technische briefing bij het Belastingplan 2011 

(32.504) en de Overige Fiscale Maatregelen 2011 (32.505). 

 
2. E1000621 

De commissie stelt voor om de volgende voorstellen uit het Wetgevings- en werkprogramma 

2011 (WWP 2011) als prioritair te selecteren: 

- Strenghtening economic governance-follow-up 

- Amendment to the Regulation on Credit Rating Agencies 

- Legislative initiative on a framework for bank crisis management and resolution 

- Directive on responsible lending and borrowing 

- Guidelines for the Rescue and Restructuring of financial institutions 

- Follow-up to the Green Paper on Corporate Governance in Financial Institutions 

- Financial sector taxation 

- Initiative on cross border inheritance taxes    

 

3. T01122 

Evaluatie  economische modellen (32.123) 

De commissie stemt, behoudens enkele wijzigingen, in met de conceptbrief aan de minister 
van Financiën.  
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4. De commissie besluit om de minister en staatssecretaris van Financiën uit te nodigen voor 

een kennismakingsgesprek op een nader te bepalen datum in januari 2011.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Ida Petter 


