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35 307 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 
(Wet implementatie richtlijn harmonisatie en 
vereenvoudiging handelsverkeer tussen 
lidstaten) 

A  VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
FINANCIEN1 

Vastgesteld 28 november 2019 

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

1. Inleiding  

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling 
kennisgenomen van het wetsvoorstel Wet implementatie richtlijn 
harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten2. Zij 
wensen van de gelegenheid gebruik te maken om nog enkele vragen te 
stellen. 

2. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel, de Verordening en de 
Uitvoeringsverordening en het Uitvoeringsbesluit OB 1968  

Het wetsvoorstel roept bij de leden van de ChristenUnie-fractie de vraag 
op hoe deze harmonisatie ervaren wordt door bedrijven die afhankelijk 
zijn van intracommunautaire transacties. Is er, ook in de ogen van de 
regering, sprake van daadwerkelijke vereenvoudiging van grensover-
schrijdend handelsverkeer door implementatie van deze richtlijn? Worden 
er belangrijke stappen gezet naar vermindering van btw-fraude en 
onzekerheid voor bedrijven? Welke gevolgen heeft de richtlijn voor de 
consument? 

1 Samenstelling: 
Essers (CDA), Koffeman (PvdD), Backer (D66), Ester (CU), Faber-van de Klashorst (PVV), Van 
Apeldoorn (SP), Sent (PvdA), Van Strien (PVV), Jorritsma-Lebbink (VVD), N.J.J. van Kesteren 
(CDA), Schalk (SGP), Van Rooijen (50PLUS), Wever (VVD), Van Ballekom (VVD), Crone (PvdA), 
Frentrop (FVD) (voorzitter), Geerdink (VVD), Gerbrandy (OSF), Van Huffelen (D66), Karimi (GL) 
(ondervoorzitter), Van der Linden (FVD), Otten (Fractie-Otten), Rietkerk (CDA), Rosenmöller 
(GL), Vendrik (GL), Van Wely (FVD)

2 Kamerstukken II, 2019–2020, 35 307, nr.3.
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De leden van de vaste commissie voor Financiën zien de reactie van de 
regering – uiterlijk vrijdag 29 november 2019 – met belangstelling 
tegemoet. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,
Frentrop 

De griffier van de vaste commissie voor Financiën,
Van Dooren
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