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A. TITEL

Protocol tot nadere wijziging van de op 7november 1980 te 's-Gravenhage
ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en
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, zoals gewijzigd bij het op 12 juli 1983 te Londen
ondertekende Protocol;
's-Gravenhage, 24 augustus 1989

B. TEKST

De tekst van het Protocol is geplaatst in Trb. 1989, 128.
D. PARLEMENT

Bij brieven van 15 juni 1990 (Kamerstukken II 1989/90, 21 597,
nr. 1) is het Protocol in overeenstemming met artikel 91, eerste lid,
juncto additioneel artikel XXI, eerste lid, onderdeel a, van de
Grondwet en op de voet van artikel 61, derde lid, van de Grondwet
naar de tekst van 1972, overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer
der Staten-Generaal.
De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend
door de Staatssecretaris van Financiën M. J. J. VAN AMELSVOORT
en de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken P. DANKERT.
De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 16 juli
1990.
G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zijn ingevolge artikel V, eerste
alinea, van het Protocol op 20 december 1990 in werking getreden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt het Protocol
alleen voor Nederland.
J. GEGEVENS

Zie Trb. 1989, 128.
Voor de op 7 november 1980 te 's-Gravenhage ondertekende
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot vermijding van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van
belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar
vermogenswinsten, zie ook Trb. 1991, 12.
Voor het op 12 juli 1983 te Londen tot stand gekomen Protocol tot
wijziging van bovengenoemde Overeenkomst zie ook Trb. 1991, 13.
Uitgegeven de achtentwintigste januari 1991.
De Minister van Buitenlandse Zaken,
H. VAN DEN BROEK

