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1. 25087 

Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 (Bijlage bij TK 25087, nr. 7) 

De commissie besluit in te gaan op het aanbod van het ministerie van Financiën voor een 

technische briefing en spreekt de wens uit voor een aansluitend gesprek met de 

staatssecretaris van Financiën. De commissie verzoekt de staf om na te gaan of de data van 

29 maart 2011 of 5 april 2011 hiervoor voor het ministerie conveniëren.   

 

2. E1000741 

Groenboek over de toekomst van de BTW; Naar een eenvoudiger, solider en efficiënter btw-

stelsel COM(2010)695 

Inbreng voor een brief aan de regering wordt geleverd door de fracties CDA (Essers), PvdA 

(Leijnse) en SP (Reuten).  

 

3. Verslag van een schriftelijk overleg inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen (32.500 IXB, D) 

De commissie stemt in met het ambtelijk voorstel ter zake van de afdoening. Daarbij plaatst 

de commissie de volgende kanttekeningen. Zij wenst bij T01175 (spreiding van te 

behandelen wetsvoorstellen) aan te tekenen dat het legisprudentie betreft en dat deze 

toezegging de aandacht houdt van de commissie. De commissie beschouwt de toezeggingen 

T00932 (Vormgeving FES) en T01122 (Evaluatie economische modellen) als voldaan. Met 

betrekking tot toezeggingen T01123 (voorstudiecommissie belastingherziening) en T01177 

(fiscaal stimuleren van een Leven Lang Leren) verzoekt de commissie de staf om via 

ambtelijke kanalen opheldering te verschaffen ten aanzien van de afdoening.  

 

4. Planning gesprek Franse senatoren 

De leden Essers (CDA), Terpstra (CDA) en Doek (CDA) en Reuten (SP) zullen aanwezig zijn 

bij het gesprek met Franse senatoren op 19 april 2011 van 09.30 tot 11.00 uur. Binnen de 

fracties van VVD en SP zal nog nader geïnventariseerd worden. Tevens wordt de staf 

gevraagd zorg te dragen voor een beknopt informatiedossier. 

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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5. Rondvraag 

De leden Doek (CDA) en Leijnse (PvdA) verzoeken om bij de planning van de plenaire 

behandeling op 12 april 2011 van het voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-

Bluemink en Groot houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige 

andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de 

administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (30645) zo mogelijk aan te vangen 

aan het begin van de middag ten einde rond 17.00 uur tot plenaire afronding te kunnen 

komen.  

 

 

De waarnemend griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 


