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Datum 14 april 2021 
Betreft besluit op uw Wob-verzoek inzake fiscale 

beleggingsinstellingen en de wijziging van de Mutual 
Agreement tussen Nederland en Zwitserland 

  
 

 

 

Geachte  

In uw brief van 21 augustus 2020, ontvangen op 24 augustus 2020, heeft u  
met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob)  
verzocht om informatie over fiscale beleggingsinstellingen en de wijziging van de 
Mutual Agreement tussen Nederland en Zwitserland. 
 
U vraagt om documenten en correspondentie waaruit blijkt dat de Nederlandse 
ICBE's niet in staat waren te voldoen aan de tussen Nederland en Zwitserland in 
de Mutual Agreement uit 2016 vastgelegde voorwaarden. Daarnaast vraagt u om 
documenten omtrent besluitvorming en beleid met betrekking tot het verzoek aan 
de competente autoriteiten van Zwitserland om de Mutual Agreement uit 2016 te 
wijzigen en tot heronderhandeling te komen. Tenslotte vraagt u om 
documenten omtrent besluitvorming en beleid die hebben geleid tot een wijziging 
van Mutual Agreement en overeenkomst met Zwitserland in 2018. 
 
De ontvangst van uw verzoek heb ik u schriftelijk bevestigd bij brief van  
1 september 2020, met kenmerk 2020-0000163818. In deze brief is ook de 
beslistermijn met vier weken verdaagd. 
 
Het is helaas niet gelukt om op tijd op uw Wob-verzoek te beslissen. Hiervoor 
bied ik u mijn excuses aan.  
 
Besluit 
Ik besluit de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Ik licht 
mijn besluit hieronder toe. 
 
Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn meerdere documenten aangetroffen. Deze 
documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, zie hiertoe bijlage B.  
 
Diverse documenten zijn al openbaar. Voor de vindplaats daarvan verwijs ik naar 
bijlage B.  
 
Buiten reikwijdte verzoek of dubbel 
Een aantal documenten bevat passages die over andere onderwerpen gaan dan 
de hierboven genoemde onderwerpen van uw verzoek. Deze passages vallen 
inhoudelijk niet binnen de reikwijdte van uw verzoek. Om die reden heb ik de 
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passages onleesbaar gemaakt onder van vermelding van ‘buiten verzoek’. Dit is 
eveneens in de inventarislijst aangegeven. 
 
Daarnaast bevat een aantal documenten passages die dubbel zijn. Deze passages 
worden eenmalig verstrekt, voor het overige zijn deze passages onleesbaar 
gemaakt onder vermelding van ‘dubbel’.  
 
Wanneer pagina’s geheel buiten het verzoek vallen of dubbel zijn, worden deze 
geheel uit de set met documenten gehaald. Wanneer dit het geval is, is dit 
eveneens aangegeven in het document ‘Bijlage C – openbaar te maken 
documenten’.  
 
Derde-belanghebbenden 
Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen belangen van derden een 
rol. Deze derde-belanghebbenden zijn vooraf gevraagd om hun mening te geven 
over de openbaarmaking hiervan. De derde-belanghebbende hebben geen 
bedenkingen tegen de voorgenomen wijze van openbaarmaking van de 
documenten die betrekking hebben op hen. 
 
Wettelijk kader 
Uw verzoek om informatie is beoordeeld op grond van de Wob. Het recht op 
openbaarmaking dient het publieke belang van een goede en democratische 
bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Er wordt niet 
gekeken naar het specifieke belang van de verzoeker.  
 
Openbaarmaking in de zin van de Wob betekent openbaarmaking voor iedereen. 
In dat licht vindt de afweging dan ook plaats. Hierbij wordt getoetst aan de 
artikelen 10 en 11 van de Wob waarin is aangegeven in welke gevallen 
openbaarmaking kan of moet worden geweigerd. Voorts kan het bestuursorgaan 
besluiten om op grond van de uitzonderingsgronden genoemd in de artikelen 10 
en 11 van de Wob (zie bijlage A) of op grond van eventuele bijzondere 
openbaarmakingsregimes documenten (gedeeltelijk) niet openbaar te maken. 
 
Motivering 
Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met 
internationale organisaties (artikel 10, tweede lid, onder a, van de Wob) 
Bij diverse documenten is het belang van de betrekkingen van Nederland met 
andere staten in het geding. Hierbij gaat het om documenten met betrekking tot 
verdragsonderhandelingen tussen Nederland en Zwitserland. Het openbaar maken 
van deze informatie kan de betrekkingen met Zwitserland schaden. Ik weeg het 
hier bedoelde belang zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Ik maak 
deze informatie dus niet openbaar. Waar van toepassing heb ik deze informatie 
onleesbaar gemaakt onder vermelding van: 10.2.a. 
 
De economische of de financiële belangen van de Staat of andere 
publiekrechtelijke lichamen (artikel 10, tweede lid, onder b, van de Wob)  
Bij diverse documenten is het economische of financiële belang van de Staat in 
het geding. Het gaat hierbij om de op geld waardeerbare belangen van de Staat. 
Uit de documenten is af te lezen wat de financiële positie is van de Staat ten 
opzichte van andere staten. Het openbaar maken van deze informatie maakt dat 
de onderhandelingspositie van de overheid in toekomstige vergelijkbare gevallen 
nadelig wordt beïnvloed. Ik weeg het hier bedoelde belang zwaarder dan het 
belang van openbaarmaking. Ik maak deze informatie dus niet openbaar. Waar 
van toepassing heb ik deze informatie onleesbaar gemaakt onder vermelding van: 
10.2.b. 
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De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e, 
van de Wob) 
In diverse documenten staan persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die 
herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer namen en e-mailadressen. Ik 
weeg het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder dan 
het belang van openbaarmaking. Deze informatie maak ik dus niet openbaar. 
Waar van toepassing heb ik deze persoonsgegevens onleesbaar gemaakt onder 
vermelding van 10.2.e.  
 
Waar het gaat om de persoonsgegevens van ambtenaren in de documenten merk 
ik het volgende op. Indien het gaat om namen van medewerkers die niet wegens 
hun functie in de openbaarheid treden, weegt het belang van eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer van de desbetreffende ambtenaar zwaarder dan het 
algemeen belang van openbaarheid. Deze persoonsgegevens maak ik dus niet 
openbaar. Waar van toepassing heb ik deze persoonsgegevens onleesbaar 
gemaakt onder vermelding van 10.2.e. Namen van medewerkers die wel 
vanwege hun functie in de openbaarheid treden maak ik wel openbaar.  
 
Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10, tweede 
lid, onder g, van de Wob) 
Openbaarmaking van informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvan 
niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige 
bevoordeling of benadeling van belanghebbenden bij die informatie. Hiertoe merk 
ik het volgende op.  
Bij diverse documenten is informatie aangetroffen die ziet op de mening van 
bedrijven in de financiële branche met betrekking tot de 
verdragsonderhandelingen tussen Nederland en Zwitserland. Openbaarmaking 
van deze informatie benadeelt deze partijen en de Staat hierdoor onevenredig 
omdat deze informatie inzicht geeft op de wijze van de verdragsonderhandelingen 
en wat de visie van de bedrijven hierop is. Dit kan de relatie tussen deze partijen 
van de Staat en Zwitserland schaden. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat 
deze informatie vertrouwelijk blijft. Het belang bij het voorkomen van 
onevenredig nadeel weeg ik hier zwaarder dan het algemene belang van 
openbaarmaking. Ik maak deze informatie dus niet openbaar. Waar van 
toepassing heb ik deze informatie onleesbaar gemaakt onder vermelding van: 
10.2.g. 
 
Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad (artikel 11, eerste 
lid, van de Wob) 
Uitgangspunt van de Wob is dat overheidsinformatie openbaar is. Dit geldt in 
beginsel ook voor documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad. Dit is 
het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan 
wel binnen een kring van overheden in het kader van de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid. Uit de 
wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip ‘documenten opgesteld ten behoeve 
van intern beraad’ onder meer moeten worden begrepen: nota’s van ambtenaren 
aan hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie tussen de 
onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, concepten van 
stukken, agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van interne 
besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Degene die de 
stukken heeft opgesteld moet de bedoeling hebben gehad dat ze zouden dienen 
voor intern beraad.   
 
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat uit documenten die zijn opgesteld 
ten behoeve van intern beraad geen  informatie wordt verstrekt over persoonlijke 
beleidsopvattingen. Onder ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ wordt verstaan: 
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ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen. Dergelijke 
opvattingen worden niet openbaar gemaakt omdat een zekere mate van 
veiligheid en vertrouwelijkheid noodzakelijk is om te kunnen komen tot een 
effectieve besluitvorming. Ambtenaren en bestuurders moeten onderling en met 
bewindspersonen kunnen brainstormen. Feiten, prognoses, beleidsalternatieven, 
de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een 
overwegend objectief karakter worden door mij niet beschouwd als persoonlijke 
beleidsopvattingen. De totstandkoming van beleid en regelgeving wordt met de 
openbaarheid van dergelijke informatie inzichtelijk.  
 
De documenten met nummers 6, 7, 14, 25, 28, 38, 40 en 42 zijn opgesteld ten 
behoeve van intern beraad en bevatten persoonlijke beleidsopvattingen. Deze 
bevatten inschattingen, meningen en concepten. Ik acht het niet in het belang 
van een goede en democratische bestuursvoering deze persoonlijke 
beleidsopvattingen openbaar te maken, zowel in tot op de persoon herleidbare als 
geanonimiseerde vorm. Daarom heb ik deze informatie uit de documenten 
verwijderd.  
 
Fiscale geheimhoudingsplicht (artikel 67 Awr) 
Openbaarmaking dient achterwege te blijven wanneer sprake is van een in een 
bijzondere wet opgenomen geheimhoudingsbepaling die daaraan in de weg staat, 
zoals de fiscale geheimhoudingsplicht in artikel 67, eerste lid, van de Algemene 
wet inzake rijksbelastingen (hierna: Awr). De fiscale geheimhoudingsplicht is van 
toepassing op informatie die is verkregen bij de uitvoering van de Belastingwet. 
Het gaat daarbij om al hetgeen bij de uitvoering van de belastingwet over een 
ander is verkregen en niet alleen om de fiscale informatie zelf. Het is vaste 
rechtspraak dat deze geheimhoudingsbepaling prevaleert boven de plicht tot 
openbaarmaking die in de Wob is vastgelegd sinds de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 april 2010 
(ECLI:NL:RVS.2010:BM1041). Dit is herhaaldelijk bevestigd, waaronder op 31 juli 
2013 (ECLI NL:RVS:2013:528), op 23 oktober 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:1625) 
en recentelijk op 29 januari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:267). 
 
Wijze van openbaarmaking 
De documenten stuur ik met dit besluit in kopie mee. 
 
Plaatsing op internet 
De stukken worden met een geanonimiseerde versie van dit besluit voor een ieder 
kenbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl. 
  
Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbende(n). 

Hoogachtend, 
 
DE MINISTER VAN FINANCIEN,  
namens deze, 
 
 
 
mr. drs. M.A.A. di Bucchianico  
Hoofd Publiekrecht/De plv. Directeur Juridische Zaken 
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Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond 
van die wet kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit 
besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan de minister van Financiën, ter attentie van de Directie 
Juridische Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Het bezwaarschrift dient te 
worden ondertekend en dient ten minste het volgende te bevatten:  
a. naam en adres van de indiener; 
b. de dagtekening;  
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;  
d. een opgave van de redenen waarom u zich met het besluit niet kunt verenigen. 
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Bijlage A 
 
Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor 

zover dit: 
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de 

Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking 
kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende 
belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 

organisaties; 
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 

nemen van de informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan 
wel van derden. 

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voor zover de 
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 

(...)  
 
Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 

behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot 
personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of 
zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in 
tot personen herleidbare vorm worden verstrekt. 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opge-
nomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen 
daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden 
van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is 
gemaakt. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het 
belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen 
kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, 
tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. 

 



Doc. nr. Datum Titel doc. Beoordeling Weigeringsgrond Toelichting ID

1 28-8-2019 143530p Stas.pdf.pdf Deels Openbaar 10.2.e;buiten verzoek 798484

2 6-11-2017 213203a Stas.pdf.pdf Deels Openbaar 10.2.a;10.2.b;10.2.e;buiten verzoek 798487

3 20-11-2017 219473a stas.pdf.pdf Deels Openbaar 10.2.a;10.2.e;buiten verzoek 798488

4 18-6-2019 98998a Stas.pdf.pdf Deels Openbaar 10.2.e;buiten verzoek reeds openbaar

Pagina 3 t/m 39 reeds openbaar 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstuk

ken/detail?id=2019Z16610&did=2019D34

407 798491

5 8-10-2020

Agreed Minutes Competent Authority Meeting Switzerland-The 

Netherlands (27-29 March 2017 in The Hague).pdf.pdf Niet Openbaar 10.2.a betreft relatie Nederland - Zwitserland 798492

6 26-2-2010 Amending Protocol (incl. MLI)_29 March 2017.docx.docx Niet Openbaar 11.1

Concept van reeds openbaar document 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

trb-2019-94.html 798495

7 23-11-2016

Bespreking met de financiële branche op 30 november 2016 inzake de 

fiscale beleggingsinstelling.docx.docx Deels Openbaar 10.2.a;10.2.b;10.2.e;10.2.g;11.1 798497

8 10-3-2014

Betr: FW: Verzoeken teruggaaf dividendbelasting; asset pooling 

pensioenfondsen Niet Openbaar 67 Awr Valt geheel onder 67 Awr 798500

9 10-3-2014 Brief 28 december 2015.pdf Niet Openbaar 10.2.e;67 Awr Valt geheel onder 67 Awr 798744

10 10-3-2014 woonplaatsverklaring Zwitserland.pdf Niet Openbaar 10.2.e;67 Awr Valt geheel onder 67 Awr 798746

11 15-2-2016 Bijlage 1 20160215 Mandaat Zwitserland (stas) FINAL.pdf.pdf Deels Openbaar 10.2.a;10.2.e;buiten verzoek 798503

12 11-11-2016

Bijlage 1 bij notitie overleg met de financiële branche op 30 november 

2016 inzake de fiscale beleggingsinstelling.pdf.pdf Niet Openbaar 10.2.a betreft relatie Nederland - Zwitserland 798504

13 6-6-2019 Bijlage 1_Notitie 6 juni 2019.pdf.pdf Deels Openbaar 10.2.a;10.2.e;buiten verzoek 798507

14 15-2-2016 Bijlage 2 20160215 Mandaat Zwitserland FINAL.pdf Deels Openbaar

10.2.a;10.2.e;11.1;67 Awr;buiten verzoek; 

dubbel

vanaf pagina 6 concept van definitief 

document 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

stcrt-2018-20619.html 798509

15 8-6-2016

Bijlage 2 bij notitie overleg met de financiële branche op 30 november 

2016 inzake de FBI (stcrt-2016-2897).pdf.pdf Reeds Openbaar

Informatie te vinden op 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

stcrt-2016-28972.html 798510

16 8-10-2020 Bijlage 2_Vertrouwelijke toezendingTK_Zwitserland.docx.docx Deels Openbaar 10.2.e 798513

17 26-2-2010 Bijlage 4_Wijzigingsprotocol Zwitserland.pdf.pdf Reeds Openbaar

Vindplaats 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

trb-2019-94.html 798518

18 8-6-2016

stcrt-2016-28969 (CAA met Zwitserland - Besloten fonds voor gemene 

rekening).pdf.pdf Reeds Openbaar

Vindplaats 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

stcrt-2016-28969.html 798519

19 16-3-2018

Brief Zwitserland (geparafeerde wijzigingsprotocol en ondertekende 

CAA).docx.docx Niet Openbaar 10.2.e betreft relatie Nederland - Zwitserland 798520

20 18-4-2018

Competent Authority Agreement met Zwitserland (Fiscale 

beleggingsinstelling) Deels Openbaar 10.2.e 798522

21 18-4-2018 stcrt-2018-20619.pdf Reeds Openbaar

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

stcrt-2018-20619.html 798734

22 2-5-2016 Fw: intrekking bevestiging toepassing art 10 Niet Openbaar 67 Awr Valt geheel onder 67 Awr 798526

23 2-5-2016 160509.cfe.p1.brf Niet Openbaar 67 Awr Valt geheel onder 67 Awr 798737



24 2-5-2016 ruling request treaty NL-CH.docx Niet Openbaar 10.2.e;67 Awr Valt geheel onder 67 Awr 798738

25 14-11-2017 FW: Zwitserland Deels Openbaar 10.2.a;10.2.e;11.1;buiten verzoek 798529

26 14-11-2017

Agreed Minutes including Amending Protocol and CAA (13-14 November 

2017).pdf Niet Openbaar 10.2.a;10.2.e betreft relatie Nederland - Zwitserland 798741

27 24-7-2019

Geen opmerkingen RvS inzake wijzigingsprotocol Belastingverdrag NL - 

Zwitserland  ( Trb. 2019, 94 ) .pdf.pdf Deels Openbaar buiten verzoek 798531

28 22-3-2018

Geparafeerde wijzigingsprotocol en ondertekende CAA m.b.t. Zwitserland - 

Nederland.pdf.pdf Niet Openbaar 10.2.a;10.2.e;11.1;reeds openbaar

Pagina's 2 t/m 10 betreffen concept van 

reeds openbare documenten; pagina's 2 

t/m 10 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

trb-2019-94.html; pagina's 11 en 12 reeds 

openbaar 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

stcrt-2018-20619.html 798532

29 29-2-2016

Zwitserland Verzoeken teruggaaf dividendbelasting; asset pooling 

pensioenfondsen Deels Openbaar 10.2.a;10.2.e;67 Awr;buiten verzoek 798535

30 29-2-2016 Verzoek afstemming fiscale gevolgen Niet Openbaar 10.2.e;67 Awr Valt geheel onder 67 Awr 798739

31 6-4-2017

Kort verslag onderhandelingen Zwitserland van 27 tot 29 maart 

2017.docx.docx Deels Openbaar

10.2.a;10.2.e;67 Awr;buiten verzoek 10.2.a 

en 67 Awr 798540

32 24-4-2017

Lang verslag onderhandelingen Zwitserland (van 27 tot en met 29 maart 

2017).docx.docx Deels Openbaar 10.2.a;10.2.e;67 Awr;buiten verzoek 798541

33 7-12-2016 Letter for Switzerland .docx.docx Niet Openbaar 10.2.a;10.2.e betreft relatie Nederland - Zwitserland 798542

34 24-3-2017 Mandaat overleg met Zwitserland (27-29 maart 2017).docx.docx Niet Openbaar 10.2.a;10.2.e;67 Awr;buiten verzoek betreft relatie Nederland - Zwitserland 798543

35 14-7-2016 Mededeling inzake zwitserse pensioenfondsen in Nederland.pdf.pdf Niet Openbaar 10.2.a;10.2.e betreft relatie Nederland - Zwitserland 798544

36 9-2-2018 Memo artikelen Nederlandse beleggingsinstellingen.docx.docx Niet Openbaar 10.2.a;10.2.e betreft relatie Nederland - Zwitserland 798545

37 23-11-2017

Memo Nederlandse beleggingsinstellingen (verdragenoverleg 23 

november 2017).pdf.pdf Niet Openbaar

10.2.a;10.2.e;11.1;buiten 

verzoek;dubbel;reeds openbaar

Pagina 7 t/m 16 betreffen concept - 11.1, 

definitief document op 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

trb-2019-94.html; pagina's 19 en 20 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

stcrt-2016-28972.html; pagina's 21 t/m 23 

betreffen concept - 11.1, definitief 

document op 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

stcrt-2018-20619.html 798546

38 23-11-2017 Nederlandse beleggingsinstellingen.docx.docx Niet Openbaar 10.2.e;11  betreft in het geheel intern beraad 798547

39 7-11-2017 RE: Fwd: Belastingverdrag Nederland-Zwitserland / doorkijk FBI Deels Openbaar 10.2.e;10.2.g F

40 26-2-2010 RE: Wijzigingsprotocol Zwitserland Deels Openbaar 10.2.e;11.1 798555

41 26-2-2010 180329 Vertaling AVT belastingprotocol CHE-NLD.docx Reeds Openbaar

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

kst-35278-1.html 798733



42 16-3-2018 scan 2018-39987 incl 4 bijl..pdf.pdf Niet Openbaar 10.2.a;10.2.e, 11.1

betreft relatie Nederland - Zwitserland; 

vanaf pagina 2 concept van definitief 

document 

https://verdragenbank.overheid.nl/en/Tr

eaty/Details/013377 798556

43 6-1-2017

Verslag overleg financiële branch van 30 november 2016 inzake de CAA 

Zwitserland-Nederland (Fiscale beleggingsinstelling).docx.docx Niet Openbaar 10.2.a;10.2.e betreft relatie Nederland - Zwitserland 798558

44 7-12-2016 verzonden 2016-0000217521.pdf.pdf Niet Openbaar 10.2.a;10.2.e betreft relatie Nederland - Zwitserland 798559

45 7-7-2016 verzonden versie brief dd 7 juli 2016.pdf.pdf Niet Openbaar 10.2.a;10.2.e betreft relatie Nederland - Zwitserland 798560

46 27-6-2019 Voordracht belasting Zwitserland Deels Openbaar 10.2.e 798561

47 27-6-2019 Scan van MinBuZa Multifunctional.pdf Deels Openbaar 10.2.e;reeds openbaar

Vanaf pagina 2 reeds openbaar 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstuk

ken/detail?id=2019Z16610&did=2019D34

407 798735

48 27-6-2016 Word document.docx.docx Deels Openbaar 10.2.a;10.2.e;11.1;67 Awr;buiten verzoek 798563
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