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33 950 Wijziging van enkele belastingwetten en enige 
andere wetten (Fiscale verzamelwet 2014) 

Nr. 8 DERDE NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 1 september 2014 

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

In artikel XXIV, tweede lid, wordt «1 september 2014» vervangen door: 
19 juli 2014. 

TOELICHTING  

In artikel XXIV, tweede lid, van het onderhavige wetsvoorstel is voor 
artikel I, onderdelen C en F, wat betreft de inwerkingtreding voorzien in 
terugwerkende kracht tot en met 1 september 2014. Deze datum van 
1 september 2014 was gekoppeld aan de beoogde inwerkingtreding1 van 
de Wet technische verbeteringen WHW.2 De inwerkingtreding van 
voornoemde wet is echter uiteindelijk bij koninklijk besluit vastgesteld op 
19 juli 2014.3 Hierdoor sluit de in onderhavig wetsvoorstel opgenomen 
datum waarop artikel I, onderdelen C en F, met terugwerkende kracht in 
werking moet treden niet meer aan op de inwerkingtreding van 
voornoemde wet. Met deze nota van wijziging wordt deze datum opnieuw 
in overeenstemming gebracht met de datum van inwerkingtreding van 
voornoemde wet. De betreffende wijziging van artikel I, onderdelen C en F, 
is overigens technisch van aard. De nota van wijziging heeft dan ook geen 
inhoudelijke betekenis. 

De Staatssecretaris van Financiën,
E.D. Wiebes

1 Kamerstukken II 2013/14, 33 840 nr. 3, blz. 9.
2 Wet van 14 mei 2014 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek in verband met een aantal redactionele verbeteringen en technische wijzigingen 
alsmede van de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met enkele daarmee samenhangende 
technische aanpassingen (technische verbeteringen WHW), Stb. 2014, 219.

3 Besluit van 11 juli 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet 
van 14 mei 2014 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek in verband met een aantal redactionele verbeteringen en technische wijzigingen 
alsmede van de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met enkele daarmee samenhangende 
technische aanpassingen (technische verbeteringen WHW) (Stb. 2014, 219), Stb. 2014, 283.
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