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Datum 23 maart 2022
Betreft Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging 

van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij 
de heffing van belastingen in verband met de 
implementatie van Richtlijn (EU) 2021/514 van de Raad 
van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 
2011/16/EU betreffende de administratieve 
samenwerking op het gebied van de belastingen (PbEU 
2021, L 104) (Wet implementatie EU-richtlijn 
gegevensuitwisseling digitale platformeconomie)  

 

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 18 januari 2022, nr. 
2022000037, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van 
State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan 
mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 2 maart 2022, nr. W06.22.0002/III, 
bied ik U hierbij aan. 

De tekst van het advies treft u hieronder cursief aan, voorzien van mijn reactie. 

Bij Kabinetsmissive van 18 januari 2022, no.2022000037, heeft Uwe Majesteit, 
op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën, bij de Afdeling advisering 
van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet 
tot wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van 
belastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2021/514 van de 
Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de 
administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (PbEU 2021, L 
104) (Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale 
platformeconomie), met memorie van toelichting. 

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het 
voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te 
dienen.  

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, 
adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken. 

De vice-president van de Raad van State, 
Th.C. de Graaf 
 
Het voorstel van wet geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen 
aanleiding tot het maken van opmerkingen.  
 
Er zijn enkele redactionele en technische wijzigingen aangebracht in het 
wetsvoorstel en de memorie van toelichting. 
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Ik verzoek U het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde 
memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden. 

De Staatssecretaris van Financiën,   

 

Marnix L.A. van Rij  
 


