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1. Met betrekking tot de wetsvoorstellen  

31764 Goedkeuring van het op 24 april 2008 te 's-Gravenhage totstandgekomen verdrag 

tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat 

Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan 

van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol (Trb. 

2008, 112) en 

31824 Goedkeuring van het op 16 april 2008 te 's-Gravenhage totstandgekomen verdrag 

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

Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van 

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

Protocol (Trb. 2008, 119) 

wordt besloten het voorbereidend onderzoek aan te houden tot dinsdag 17 november 2009. 

 

2. Met betrekking tot het Europese voorstel  

E090088 Europese voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijnen wat de 

bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor 

verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en 

markten betreft 

wordt besloten het voorstel voor kennisgeving aan te nemen.  

 

3. De commissie bespreekt de planning van de behandeling van de wetsvoorstellen in de 

aanloop naar het Kerstreces. De commissie stelt prijs op een aanvullende briefing bij 

wetsvoorstel 31930 Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten 

op dinsdag 17 november 2009. Onder voorbehoud wenst de commissie de plenaire 

behandeling van de Successiewet te doen plaatshebben op dinsdag 22 december 2009.  
 
4. De brief van de minister van Financiën van 12 oktober 2009 betreffende “Uitkoop 

minderheidsaandeelhouders in Ultra Centrifuge Nederland N.V.” wordt voor kennisgeving 

aangenomen.  

 

5. Het lid Reuten levert inbreng voor nadere vragen aan de minster van financiën naar 

aanleiding van de (voorbereiding op de) Algemene Financiële Beschouwingen.  

 

De griffier van de commissie, 

Hester Menninga  
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