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D  VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
FINANCIEN1 

Vastgesteld 11 december 2012  

Het voorbereidend onderzoek geeft de commissie aanleiding tot het 
maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende 
vragen. 

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de PvdA 

Algemeen 

De leden van de PvdA-fractie hebben kennisgenomen van het Protocol tot 
wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in 
belastingzaken. Zij verwelkomen dit protocol, maar hebben hierover nog 
enkele vragen. 

Niet-deelnemende landen 

De leden van de PvdA-fractie constateren, na raadpleging van het actuele 
overzicht van landen die het protocol getekend hebben, dat enkele landen 
het protocol niet hebben getekend. Deze leden vernemen graag van de 
regering welke maatregelen genomen worden om landen die het protocol 
niet getekend hebben, bijvoorbeeld Zwitserland, alsnog aan boord te 
krijgen. 

Automatische informatie-uitwisseling 

Voorts constateren de leden van de PvdA-fractie dat partijen die automa-
tisch informatie willen uitwisselen daartoe concreet nadere afspraken 
dienen te maken met elkaar, buiten het verdrag om. Deze leden vragen of 
de regering het wenselijk acht dat er een protocol komt betreffende 
automatische uitwisseling van informatie. Zo nee, waarom niet? Zo ja, 
welke consequenties verbindt de regering daaraan? 

 

1  Samenstelling: 
Holdijk (SGP), Van der Linden (CDA), Terpstra 
(CDA), Noten (PvdA), Sylvester (PvdA), Essers 
(CDA) (voorzitter), Nagel (50PLUS), Elzinga 
(SP) Koffeman (PvdD), Reuten (SP), Knip 
(VVD), Hoekstra (CDA), Van Boxtel (D66), 
Backer (D66), Vos (GL), De Boer (GL), De Lange 
(OSF), Sent (PvdA), Postema (PvdA), Van 
Strien (PVV), Faber-van de Klashorst (PVV), 
Ester (CU), De Grave (VVD) (vice-voorzitter), 
Bröcker (VVD) Kok (PVV), Bruijn (VVD) 
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De leden van de commissie zien de beantwoording van voorgaande 
vragen met belangstelling tegemoet. Zij verzoeken de regering de 
memorie van antwoord binnen vier weken aan de Eerste Kamer toe te 
zenden. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,
Essers 

De griffier van de vaste commissie voor Financiën,
Van Dooren
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