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1. 32145 

Goedkeuring van het op 26 september 2008 te Londen totstandgekomen Verdrag tussen de 

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

van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het 

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

en naar vermogenswinsten, met Protocol en Onderlinge Overeenkomst (Trb. 2008, 201 en 

Trb. 2009, 123) 

De commissie stelt eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.  

 

2. 32401 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010)  

32504 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011)  

32505 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen  

2011)  

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

SP (Reuten), VVD (Biermans), PvdA (Leijnse), CU (De Boer), mede namens de SGP,  

D66 (Engels) mede namens OSF.  

 

 

3. 32400 

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de implementatie van de 

Richtlijn 2009/162/EU van de Raad van 22 december 2009 tot wijziging van enkele 

bepalingen van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van 

belasting over de toegevoegde waarde (implementatie Technische Herzieningsrichtlijn)  

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 

 

4. T00429 

Evaluatie doelmatigheidsbepaling (31205/31206) 



 datum 7 december 2010 

 ons kenmerk 41553/IP/DR 

 blad 2 

 

 

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 29 november 2010 

inzake evaluatie van art. 64 van de AWR voor kennisgeving aan. De toezegging blijft open 

staan. 

 

5. Rondvraag 

a. De voorzitter meldt dat de minister van Financiën verhinderd is voor het voorgenomen 

besloten gesprek over de Europese ontwikkelingen binnen de eurozone op 14 december 

2010. De commissie besluit tot een mondeling vertrouwelijk overleg met de minister 

over ditzelfde onderwerp op de eerstvolgende gelegenheid na het Kerstreces van de 

Kamer. 

b. 32036 

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere Wetten (Wijzigingswet 

financiële markten 2010)  

Het Lid Biermans verzoekt het wetsvoorstel voor procedure te agenderen op 14 

december 2010.  

c. De commissie besluit om alle wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer zonder 

beraadslaging en zonder stemming zijn aanvaard en door de Voorzitter in handen zijn 

gesteld van de vaste commissie voor Financiën, voortaan voor procedure te agenderen.  

d. Het Lid Biermans verzoekt om van de lijst nieuwe Europese voorstellen het volgende 

voorstel voor procedure te agenderen op 14 december: 'Green Paper on the future of 

VAT' met nummer COM (2010) 695F. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Ida Petter 


