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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) 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties CDA (Essers), VVD 

(Biermans) en SP (Elzinga). 

 

2. 32401 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010)  

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op dinsdag 7 

december 2010.  

 

3. 31891 

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de  

introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie  

premiepensioeninstellingen) 

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties CDA (Vedder-

Wubben) en VVD (Biermans). De SP sluit zich bij de inbreng van de CDA-fractie aan.  

 

4. Leden van de commissie zullen deelnemen aan een gesprek met de permanent 

vertegenwoordiger van Nederland bij de OESO en de plaatsvervangend secretaris-generaal 

bij de OESO op 1 februari 2011.  

 

5. Rondvraag 

a. 32400 

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de implementatie van 

de Richtlijn 2009/162/EU van de Raad van 22 december 2009 tot wijziging van enkele 

bepalingen van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van 

belasting over de toegevoegde waarde (implementatie Technische Herzieningsrichtlijn)  



 datum 30 november 2010 

 ons kenmerk 41521/IP/DR 

 blad 2 

 

 

Het Lid Biermans verzoekt het wetsvoorstel voor procedure te agenderen op 7 

december 2010. 

b. Naar aanleiding van een verzoek van het Lid Reuten zal de commissiestaf inventariseren 

of de minister van Financiën beschikbaar is voor een gesprek met de commissie op 14 of 

21 december 2010 over de Europese ontwikkelingen ten aanzien van noodfondsen voor 

landen binnen de eurozone.  

c. Het Lid Doek attendeert de commissieleden op de inmiddels beschikbaar gekomen 

Memorie van Antwoord met betrekking tot de fiscale BES wetsvoorstellen. Deze worden 

geagendeerd in de commissie KOREL. 

d. De commissiestaf zal de Handelingen van de behandeling in de Tweede Kamer van 

onderstaande wetsvoorstellen elektronisch en in papieren vorm aan de commissie 

toezenden, behoudens de Leden die ter vergadering hebben aangegeven daaraan geen 

behoefte te hebben: 

32504 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011)  

32505 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale 

maatregelen 2011)  

32401 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010)  

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 griffier van de commissie, 

Ida Petter 

 

 


