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Geachte voorzitter,  

 

De vaste commissie voor Financiën heeft in haar brief van 15 april 2016 verzocht 

om een lijst met nog te verwachten wetsvoorstellen en verdragen te verstrekken. 

Hierbij doe ik u deze lijst mede namens de Minister van Financiën toekomen. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Hoogachtend, 

de staatssecretaris van Financiën 

 

 

 

 

Eric Wiebes 
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Bijlage behorend bij brief 2016 0000042503 
 

 

Overzicht met de nog te verwachten wetsvoorstellen, belasting- en 

douaneverdagen 

 

Overzicht met de nog te verwachten wetsvoorstellen 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van wetsvoorstellen die naar 

verwachting in 2016 of begin 2017 zullen worden aangeboden aan de Tweede 

Kamer.  

 

Wet/besluit Welk kwartaal 

2016 

Implementatiewet richtlijn en verordening wettelijke controles 

jaarrekeningen  

 

2e/3e 

Wet richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 

 

2e/3e  

Implementatiewet toegang basisbetaalrekening 

 

2e/3e  

Wetsvoorstel aanpassing innovatiebox aan uitkomsten BEPS 

action item 5 (OESO) 

3e 

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij 

de heffing van belastingen in verband met de implementatie van 

Richtlijn 2015/2376/EU inzake de automatische uitwisseling van 

inlichtingen over grensoverschrijdende rulings en 

verrekenprijsafspraken  

3e 

Pakket Belastingplan 2017 3e  

Wetsvoorstel alternatieve vormgeving pensioen in eigen beheer 3e 

Wet toezicht trustkantoren 

 

3e/4e  

Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties 

 

3e/4e 

Implementatiewet richtlijn 2015/849 inzake de voorkoming van 

het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van 

geld of terrorismefinanciering en verordening 2015/847 

betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie 

 

4e/1e kwartaal 

2017 

Wet herstel en afwikkeling verzekeraars 

 

1e kwartaal 

2017 

Wet ter implementatie van de herziene richtlijn betalingdiensten  

 

1e kwartaal 

2017 

 
 

Overzicht met de nog te verwachten belastingverdragen 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de belastingverdragen en 

de wijzigingsprotocollen bij belastingverdragen die naar verwachting in 2016 zullen 

worden aangeboden aan de Tweede Kamer. De belastingverdragen met Zambia en 
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Kenia zijn in 2015 ondertekend en zullen op korte termijn worden verzonden naar 

het Kabinet der Koning voor indiening bij de Tweede Kamer.  

Het moment van indiening van de andere belastingverdragen en 

wijzigingsprotocollen is in de aanloop naar de ondertekening voorts mede 

afhankelijk van de medewerking van de desbetreffende landen.   

 

Soort verdrag Land Welk 

kwartaal 

2016 

Verdrag ter voorkoming 

dubbele belasting 

Zambia 

 

2e  

Verdrag ter voorkoming 

dubbele belasting 

Kenia 

 

2e 

Verdrag ter voorkoming 

dubbele belasting 

Ierland 

 

4e 

Verdrag ter voorkoming 

dubbele belasting 

Spanje 

 

4e 

Verdrag ter voorkoming 

dubbele belasting 

Bulgarije 

 

4e 

Wijzigingsprotocol Denemarken 4e  

 

Douaneverdragen 

Voor de verdragen inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken 

geldt, net als bij de belastingverdragen, dat het moment van indiening afhankelijk 

is van de medewerking van de landen waarmee de verdragen worden gesloten. In 

dat kader wordt gehoopt dat de douaneverdragen met Angola en Marokko nog dit 

jaar kunnen worden ingediend. Het is mogelijk dat enkele andere verdragen 

worden ingediend zoals bij voorbeeld de beoogde verdragen met Belarus, Costa 

Rica en Panama. Onderhandelingen met kans op snelle afronding worden 

binnenkort gestart met Jamaica en Vietnam. 

 

 


