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 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Financiën 

 

 datum 8 december 2009 

 kenmerk 40502/HM/ 
 

 1. Met betrekking tot de wetsvoorstellen  

321281Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten 

 (Belastingplan 2010)  

321291 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten 

 (Overige fiscale maatregelen 2010)  

321301 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten 

 (Fiscale vereenvoudigingswet 2010)  

321321 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de afschaffing 

van de vliegtuigbelasting  

321331  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale 

onderhoudswet 2010)  

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van het CDA (Essers), 

PvdA (Leijnse), VVD (Biermans – volgt), SP (Reuten), OSF (Ten Hoeve, mede namens D66 

en met aansluiting van de fractie van GroenLinks) en CU (de Boer -volgt). 
 

2. Met betrekking tot wetsvoorstel  
31930  Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten 

(vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in 
de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor 
afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de 
Successiewet 1956) 

wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd door de fracties van CDA 
(Essers), VVD (Biermans), Reuten (SP) en De Boer (CU).  
 
NB: de commissie geeft er de voorkeur aan – indien agendatechnisch mogelijk in 
de Kamer – de Successiewet en (een week later) het pakket Belastingmaatregelen 
2010 op één dag te behandelen in plaats van verdeeld over de maan- en dinsdag.  



 

 datum 8 december 2009 

 kenmerk /HM/ 

 blad 2 

 

 

 
3. Met betrekking tot wetsvoorstel  
32031 Wijziging van de Wet op de accijns in verband met Richtlijn nr. 

2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 (PbEU L 9) 
(Implementatie horizontale richtlijn accijns)  

wordt voorgesteld het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op dinsdag 19 
januari 2010.  

 

De griffier van de commissie, 

Hester Menninga  
 

 

 

 


