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Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 12 juni 2020 

Hierbij bieden wij u de voorjaarsbrief fiscale moties en toezeggingen 2020 
aan. 

Allereerst worden de moties en toezeggingen behandeld die door middel 
van deze brief worden afgedaan. Daarnaast zijn eerder dit voorjaar veel 
moties en toezeggingen afgedaan door de grote trajecten die wij hadden 
lopen zoals bijvoorbeeld Bouwstenen1. De afgedane moties en toezeg-
gingen voor de Eerste Kamer kunt u terugvinden in bijlage 1. 

Vervolgens worden de lopende moties en toezeggingen behandeld met 
een toelichting. De lopende moties en toezeggingen voor de Eerste Kamer 
vindt u terug in bijlage 2. Uiteraard streven wij er naar de onderstaande 
planning voor de lopende moties en toezeggingen zo strikt mogelijk te 
volgen. Gezien de huidige situatie en de capaciteit die moet worden 
ingezet voor de maatregelen met betrekking tot COVID-19, kan het echter 
zo zijn dat het afdoen onverhoopt vertraging oploopt. Hierover zullen wij 
uw Kamer dan zo spoedig mogelijk informeren. 

Afgedane moties en toezeggingen 

Relevante ontwikkelingen OESO voorstellen 

Door middel van de brieven van 10 oktober 20192 en 14 november 20193 

is de Tweede Kamer geïnformeerd over de discussies die in Organisatie 
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling- en Inclusive 
Framework-verband (hierna OESO en IF) worden gevoerd om tot een 

1 Kamerstukken I 2019/2020, 32 140, nr. D.
2 Kamerstukken II 2019/2020, 32 140, nr. 60.
3 Kamerstukken II 2019/2020, 32 140, nr. 63.
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wereldwijde oplossing te komen voor de uitdagingen op belastinggebied 
die voortkomen uit de digitalisering van de economie. Tijdens de 
behandeling in uw Kamer van het pakket Belastingplan 2020 heeft onze 
ambtsvoorganger toegezegd om ook uw Kamer schriftelijk op de hoogte 
te houden van relevante ontwikkelingen op dit terrein. Op 10 februari 2020 
is een kopie gestuurd van de beantwoording van vragen die de leden van 
de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gesteld hebben 
in het kader van een schriftelijke overleg over de brieven van 10 oktober 
en 14 november.4 Wij zullen uw Kamer blijven informeren over relevante 
ontwikkelingen op dit gebied. In dit kader zullen wij uw Kamer in ieder 
geval voorafgaand aan de plenaire vergadering van het IF schriftelijk 
informeren over de stand van zaken. De plenaire vergadering stond 
oorspronkelijk gepland op 1 en 2 juli a.s., maar wordt in verband met de 
huidige COVID-19 crisis verplaatst naar een nader te bepalen datum in 
oktober van dit jaar. 

Voetbalmakelaarsarrest 

De leden van de fractie van het CDA hebben onder meer tijdens de 
behandeling van het pakket Belastingplan 2020 gevraagd om in te gaan 
op de aanbeveling van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 
(NOB) om artikel 7.8 van de Wet inkomstenbelasting 2001 in overeen-
stemming te brengen met het arrest van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie van 9 februari 20175, ook wel bekend als het voetbalmake-
laarsarrest. Onze ambtsvoorganger heeft toegezegd dat het beleidsbesluit 
waarin staat hoe de Belastingdienst in de praktijk met dit arrest zal 
omgaan, uiterlijk in het vierde kwartaal van 2019 wordt gepubliceerd.6 Het 
beleidsbesluit is op 13 december 2019 gepubliceerd en is in werking 
getreden met terugwerkende kracht tot en met 9 februari 2017.7 

Pensioen in eigen beheer 

Tijdens de behandeling van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer 
en overige fiscale pensioenmaatregelen is toegezegd om uw Kamer 
jaarlijks over het daadwerkelijke gebruik van deze regeling te informeren.8 

In het jaar 2019 hebben in totaal 18.227 directeuren-grootaandeelhouders 
(dga’s) gebruikgemaakt van de fiscale faciliteiten die geboden zijn bij het 
uitfaseren van het pensioen in eigen beheer. Van deze groep hebben 
16.542 dga’s gekozen voor omzetting in een oudedagsverplichting en 
1.685 dga’s voor afkoop. Met de afkoop door deze dga’s gaat een 
opbrengst van loonheffing ter grootte van circa € 95 miljoen gepaard. 
Deze cijfers zijn ontleend aan de door de Belastingdienst ontvangen 
informatieformulieren van de dga’s. Daarin moet onder meer de fiscale 
waarde van de pensioenaanspraak per 31 december 2015, de grondslag 
voor de korting, alsmede de fiscale waarde van deze aanspraak op het 
moment van afkoop worden aangegeven. Op basis van deze gegevens is 
de opbrengst loonheffingen benaderd. Het gaat bij deze benaderde 
opbrengst om een eenmalige kasopbrengst over het jaar 2019. Deze 
opbrengst is lager dan het voor 2019 verwachte bedrag aan loonheffing 
van € 0,5 miljard. Net zoals over 2017, toen de realisatie hoger was dan 
geraamd, en over 2018, toen de realisatie lager was dan geraamd, heeft 
dit verschil geen effect op het inkomstenkader. Over de gehele periode 
2017 tot en met 2019 was de opbrengst aan loonheffing geraamd op 

4 Kamerstukken I 2019/2020, 32 140, nr. C.
5 HvJ EU 9 februari 2017, ECLI:EU:C:2017:102, C-283/15 (X).
6 Kamerstukken I 2019/2020, 35 302, E.
7 Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 3 december 2019, nr. 2019–184103 (Stcrt. 

2019, 66192).
8 Kamerstukken II, 2016/2017, 34 552, nr. 70, p. 93.
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€ 3,397 miljard. De nu benaderde opbrengst aan loonheffing in die 
periode is circa € 3,494 miljard en daarmee € 97 miljoen hoger dan 
geraamd. Het jaar 2019 was het laatste jaar waarin afkoop of omzetting 
van een pensioen in eigen beheer fiscaal gefaciliteerd mogelijk was. Met 
de huidige informatie zijn wij de door onze ambtsvoorganger gedane 
toezegging volledig nagekomen. 

Publiekelijk bekend maken adviseurs 

Tijdens de behandeling van het pakket Belastingplan 2020 is toegezegd 
terughoudend te zullen zijn met de mogelijkheid voor de inspecteurs om 
adviseurs publiekelijk bekend te maken.9 In de Regeling openbaarmaking 
vergrijpboeten10 is vastgelegd op welke wijze de afweging dient te 
worden gemaakt tussen de persoonlijke belangen van de fiscale dienstver-
lener en het algemene belang van een adequate voorlichting van het 
publiek. Hiermee is gewaarborgd dat de belangenafweging tussen de 
persoonlijke belangen van de fiscale dienstverlener en het algemene 
belang plaats vindt op basis van de feiten en omstandigheden van het 
geval waarbij de persoonlijke belangen van de fiscale dienstverlener 
worden meegewogen. 
Voorts bepaalt het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst dat voor het 
besluit tot het openbaar maken van een bestuurlijke boete aan fiscale 
dienstverleners, toestemming op directeurenniveau vereist is. Daarmee is 
derhalve bovendien gewaarborgd dat een zorgvuldige besluitvorming 
plaatsvindt waar meerdere personen bij betrokken zijn. Deze toezegging 
beschouwen we hiermee als afgedaan. 

Stand van zaken lopende moties en toezeggingen 

Contact met de Europese Commissie over dubbele belastingheffing risico 
door richtlijnen ATAD1 en ATAD2 

Bij de parlementaire behandeling van de Wet Implementatie tweede 
EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) heeft uw Kamer met de 
gewijzigde motie Essers-Geerdink11, het kabinet verzocht om onder meer 
het komende jaar in gesprek te gaan met de Europese Commissie (EC) en 
andere lidstaten om te bezien of en zo ja, hoe in onvoorziene gevallen 
dubbele heffing kan worden weggenomen als de oorzaak in de richtlijnen 
tegen belastingontwijking (ATAD1 en ATAD2) is gelegen. In dat kader is 
uw Kamer informeren dat deze problematiek inmiddels onder de aandacht 
van de EC is gebracht. Daarbij is overigens vooralsnog niet de 
verwachting dat dit in Europees verband op korte termijn tot aanpas-
singen van de richtlijnen zal leiden. Daarnaast zal bij dit contact van de 
gelegenheid gebruik worden gemaakt om, conform de toezegging aan de 
leden van de fractie van de ChristenUnie, de EC te verzoeken om een 
mogelijkheid te creëren waarbij vertegenwoordigers van EU-lidstaten 
kunnen samenkomen om ervaringen uit te wisselen over de wijze waarop 
ATAD2 in hun eigen lidstaat is geïmplementeerd en hoe in hun lidstaat de 
handhaafbaarheid van deze regelgeving is gewaarborgd. 

Effecten documentatieverplichting ATAD2 

Zoals tijdens de parlementaire behandeling van ATAD212 is aangegeven 
en naar aanleiding van de in de Tweede Kamer aangenomen motie 

9 Handeling I 2019/2020, nr. 12, item 12, p.7.
10 Staatscourant 2019, 68169
11 Kamerstukken I 2019/2020, 35 241, H.
12 Handelingen II 2019/2020, 35 302, nr. 23, item 8, p. 18.
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Lodders c.s.13, wordt in de tweede moties en toezeggingenbrief van 2021 
teruggekomen op de gevolgen van deze wet voor de administratieve 
lastenontwikkeling voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). 

Implementatie ATAD1 

Bij de behandeling van het wetsvoorstel ATAD1 heeft mijn ambtsvoor-
ganger toegezegd om aan de EC te vragen om een overzicht te geven van 
de wijze waarop EU-lidstaten ATAD1 in zijn algemeenheid (dus ten 
aanzien van de earningsstrippingmaatregel, de Controlled Foreign 
Company (CFC)-maatregel, de General Anti-Abuse Rule (GAAR) en de 
exitheffingen) hebben geïmplementeerd. De EC stond hier niet onwel-
willend tegenover, maar heeft tot op heden een dergelijk overzicht nog 
niet gegeven. Ook bij de behandeling van het wetsvoorstel ATAD2 is hier 
door enkele leden van uw Kamer naar gevraagd. 
Verder heeft mijn ambtsvoorganger toegezegd een uiteenzetting te 
verstrekken over de wijze waarop EU-lidstaten omgaan met opties binnen 
de EU-arbitragerichtlijn (Wet fiscale arbitrage). De arbitragerichtlijn biedt 
voor de nationale invulling slechts een tweetal keuzemogelijkheden. Deze 
keuzemogelijkheden zien op de mogelijkheid voor een lidstaat om 
toegang tot de arbitragecommissie te weigeren (of de procedure 
schorsen) in het geval van opgelegde (of op te leggen) sancties in verband 
met gecorrigeerde inkomsten of gecorrigeerd vermogen bij (het 
vermoeden van) belastingfraude, opzettelijk verzuim en grove nalatigheid 
en op de mogelijkheid om toegang tot de arbitragecommissie te weigeren 
indien een geschilpunt geen betrekking heeft op dubbele belasting. 
Het verzoek ligt op dit moment bij de EC, maar indien daar op enig 
moment geen vervolg aan wordt gegeven kan worden bezien of – met het 
oog op de voortgang – uw Kamer op een andere wijze de gevraagde 
informatie kan worden aangeleverd. In dat kader kan er worden gedacht 
om op basis van een aantal geselecteerde landen een overzicht te geven 
van de wijze waarop EU-lidstaten de hiervoor genoemde richtlijnen 
hebben geïmplementeerd. 

Doenvermogentoets 

In de brief van 20 februari 202014 is uw Kamer beloofd u nader te 
informeren over de wijze waarop een doenvermogentoets onderdeel 
wordt van de fiscale wet- en regelgeving, beginnend met het Pakket 
Belastingplan 2021. 

Doenvermogen is een relatief nieuw begrip waarvan de (structurele) 
implementatie nog vorm moet krijgen. Wel wordt bijvoorbeeld in de 
Uitvoeringstoets consequent gekeken naar de impact van maatregelen op 
de interactie tussen Belastingdienst en burgers. Duidelijk is verder dat het 
weinig toegevoegde waarde heeft om pas aan het eind van een 
wetstraject te beoordelen of het voor een burger doenbaar is. Die vraag 
moet vanaf het begin integraal onderdeel zijn van het proces. 
Voor het BP2021 wordt gestart met het rekening houden met het 
doenvermogen van de burgers bij bepaalde maatregelen op het gebied 
van Toeslagen. 

Bij deze maatregelen voor Toeslagen zal in overleg met partners worden 
bezien of ze doenbaar zijn en/of welke mitigerende maatregelen nodig zijn 
om ze doenbaar te maken. Ook wordt er nagedacht over diverse manieren 
om burgers hierbij te betrekken, bijvoorbeeld via burgerpanels of via 
belangenorganisaties en gedragsexperts die in kunnen schatten of een 

13 Kamerstukken II 2019/2020, 35 302, nr. 45.
14 Kamerstukken I 2019/2020, 35 026/35 302, R.
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bepaald wetsvoornemen doenbaar is. Op deze manier wordt een eerste 
stap gezet om rekening te houden met doenvermogen en dit te implemen-
teren in fiscale beleidsvorming. 

De Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst,
J.A. Vijlbrief 

De Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane,
A.C. Van Huffelen 
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- AFGEDANE MOTIES EN TOEZEGGINGEN EERSTE KAMER 

Moties 

Vergaderjaar Kamer Omschrijving van de motie Vindplaats kamerstuk Afgedaan, vindplaats kamerstuk 

2018–2019 EK Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over 
het jaarlijks indexeren van de 
maximaal onbelaste vrijwilligersver-
goeding. 

Kamerstukken I 2019–2020, 35 026, 
G. Aangenomen op 18 december 
2018 

De Eerste Kamercommissie voor 
Financiën heeft op 17 december 2019, 
na de behandeling van het pakket 
Belastingplan 2020, besloten deze 
motie als voldaan te beschouwen. 
Kamerstukken II 2019/20, 35 302, A. 
blz. 1 

2019–2020 EK Motie-Otten c.s. over onderzoek 
naar vereenvoudiging van het 
belastingstelsel. 

Kamerstukken I 2019/20, 35 302, N, 
Aangenomen 17 december 2019 

Zie onderzoek Vereenvoudiging, zie 
Kamerstukken I 2019/20, 32 140, nr. D

 
Toezeggingen 

Vergaderjaar Kamer Omschrijving van de toezegging Vindplaats kamerstuk Afgedaan, vindplaats kamerstuk 

2018–2019 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
Kamerlid Van Rij tijdens het 
mondeling overleg van 29 januari 
2019 over de belastingdienst, het 
Jaarplan van de Belastingdienst te 
verzenden aan de Eerste Kamer. 

Staatssecretaris Snel tijdens het 
mondeling overleg van 29 januari 
2019, Kamerstukken I 2018–2019, 
31 066, nr. D. 

Kamerstukken II, 2019–2020, 31 066 
nr. 539 

2018–2019 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
Kamerlid Van Rij tijdens het 
mondeling overleg van 29 januari 
2019, de ex postanalyse van de 
uitvoeringstoetsen aan de Eerste 
Kamer aan te bieden. 

Staatssecretaris Snel tijdens het 
mondeling overleg van 29 januari 
2019, Kamerstukken I 2018–2019, 
31 066, nr. D, p. 13 

Kamerstukken II, 2019–2020, 35 300 
IX, nr. 4 

2019–2020 EK Minister Hoekstra zegt toe in de 
brief aan de Kamer op 11 januari 
2020, om het EY rapport ook aan EK 
toe te sturen. 

Minister Hoekstra in brief aan de 
Kamer van 11 januari 2020, 
Kamerstukken II 2019–2020, 31 066, 
nr. 588, blz. 3 

Kamerstukken I, 2019–2020, 35 302, Q 

2017–2018 EK Minister-President Rutte zegt toe 
aan Kamerlid Brinkman tijdens de 
behandeling van de Miljoenennota 
van 5 december 2017, per fiscaal 
wetsvoorstel nader te onderbouwen 
dat het uitvoerbaar is voor de 
belastingdienst. (T02492) 

Minister-President Rutte tijdens de 
algemene politieke beschouwingen 
van 5 december 2017. Handelingen I 
2017–2018, nr. 11, item 3, blz. 21. 

Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 
IX, nr. 2, p. 10 

2019–2020 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
Kamerlid Esser, tijdens behandeling 
pakket Belastingplan 2020 
10 december 2019, dat hij in overleg 
met de sector terughoudend zal zijn 
met de mogelijkheid voor de 
inspecteurs om adviseurs publieke-
lijk bekend te maken. Daarmee komt 
het punt dat hij het verstandig vindt 
om in algemene termen iets te 
blijven doen, niet te vervallen. 

Staatssecretaris Snel tijdens 
plenaire behandeling Pakket 
Belastingplan 2020; Handeling I 
2019–2020, nr. 12, item 12, p.7. 

Deze toezegging wordt afgedaan in 
de fiscale moties en toezeggingen-
brief voorjaar 2020. 

2019–2020 EK Staatssecretaris Snel zegt toe in 
Nota n.a.v. verslag Belastingplan 
2020: «Daarom zeg ik hierbij toe dat 
indien het EHRM in deze procedures 
over de jaren 2013 en 2014 op 
regelniveau een schending van 
artikel 1 EP EVRM vaststelt en in die 
procedures een financiële genoeg-
doening voor de jaren 2013 en 2014 
toekent aan de indieners van de 
klacht, deze overeenkomstig wordt 
toegekend aan de belastingplichti-
gen die onder de massaalbezwaar-
procedure uit de aanwijzing vallen, 
ervan uitgaande dat het EHRM voor 
hen eveneens een dergelijke 
schending zou hebben vastgesteld 
en aan hen een financiële genoeg-
doening zou hebben toegekend.» 

Staatssecretaris Snel in Nota naar 
aanleiding van het verslag 
Belastingplan 2020; Kamerstukken I 
2019/2020, 35 305, H, p.2 

Afgedaan, zie: https://
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/
connect/bldcontentnl/belastingdienst/
prive/
vermogen_en_aanmerkelijk_belang/
vermogen/belasting_betalen_ 
over_uw_vermogen/
grondslag_sparen_en_beleggen/ 
berekening-2016/vraag-aan-hoge-
raad/ 

BIJLAGE 1
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Vergaderjaar Kamer Omschrijving van de toezegging Vindplaats kamerstuk Afgedaan, vindplaats kamerstuk 

2017–2018 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
Kamerlid Rij tijdens Algemene 
Financiële Beschouwingen om de 
evaluatie van de eigenwoningrege-
ling (die nu gepland staat voor 
2020) te vervroegen naar 2019. 

Staatssecretaris Snel tijdens 
Algemene Financiële Beschouwin-
gen, 12 december 2017; Handelin-
gen I 2017–2018, nr. 12, item 7, blz. 
60 

De evaluaties zijn afgerond en in 
december 2019 naar de Kamer 
gezonden, voorzien van kabinetsreac-
tie. 
Kamerstukken 2019/20, 32 847, nr. 583 

2018–2019 EK Staatssecretaris Snel zegt aan 
Kamerlid Schalk toe tijdens 
Algemene Financiële beschouwin-
gen op 20 november 2018, toe om 
te kijken naar de mogelijkheden om 
bijvoorbeeld voor de behandeling 
van het Belastingplan geüpdatete 
informatie over de marginale druk 
te verstrekken. Dit aangezien een 
update van de tabel die vorig jaar 
naar de Kamer is gestuurd (voor de 
jaren 2016, 2018 en 2021) niet 
mogelijk is. 

Staatssecretaris Snel tijdens de 
Algemene Financiële Beschouwin-
gen, 20 november 2018; Handelin-
gen I 2018–2019, nr. 8, item 8, blz. 
46 

Kamerstukken II 2019/20, 35 302 nr. 8. 
Brief «Onderzoek marginale druk» 
naar de Kamer verzonden. (de 
tabellen zijn met het belastingplan als 
bijlage opgenomen) 

2018–2019 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
Kamerlid Ester tijdens de Algemene 
Financiële Beschouwingen, 
20 november 2018 om, ook met de 
Minister van BZK, de komende 
periode onderzoek te doen naar (het 
belasten van) inkomsten uit 
verhuur. Daarnaast heeft de 
Staatssecretaris aangegeven dat hij 
het voornemen heeft om dit thema 
een van de bouwstenen te laten zijn 
voor een stelselherziening. 

Staatssecretaris Snel tijdens de 
Algemene Financiële Beschouwin-
gen 20 november 2018; Handelin-
gen I 2018–2019, nr. 8, item 8, blz. 
47 

Zie onderzoek Belasten van 
vermogen, zie Kamerstukken I 
2019/20, 32 140, nr. D 

2018–2019 EK Tijdens de plenaire behandeling 
Belastingplan 2019 in de EK zegt 
Staatssecretaris Snel aan Kamerlid 
Schalk toe dat hij samen met de 
Minister SZW gaat onderzoeken 
welke mogelijkheden er op de lange 
termijn nog zijn om de resterende 
pijnpunten in de marginale druk te 
beperken. En hij zegt ook dat in dit 
onderzoek specifiek gekeken zal 
worden naar de positie van de een- 
en tweeverdieners. 

Staatssecretaris Snel tijdens 
behandeling pakket Belastingplan 
2019, 11 december 2018; Handelin-
gen I 2018–2019, nr. 11, item 12, blz. 
11 

Kamerstukken II 2019/20, 35 302, Nr. 8 

2018–2019 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
Kamerlid Köhler tijdens behande-
ling Pakket Belastingplan 2019, 
11 december 2018, zowel wat de 
corporaties betalen aan 
vennootschaps-belasting als wat zij 
betalen aan verhuurderheffing, in 
een rapportage ook naar de Eerste 
Kamer te sturen. 

Staatssecretaris Snel tijdens 
behandeling pakket Belastingplan 
2019, 11 december 2018; Handelin-
gen I 2018–2019, nr. 11, item 14, blz. 
1 

Kamerstukken 2019/20, 29 453, nr. 493 

2019–2020 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
de Kamer in Nota naar aanleiding 
van het Verslag Belastingplan 2020, 
6 december 2019, schriftelijk terug 
te komen op de effectiviteit van de 
arbeidskorting (herhaling van 
toezegging tijdens de Algemene 
Financiële Beschouwingen). Het 
resultaat van de evaluatie van de 
(fiscale) instrumenten wordt in het 
bouwstenentraject met beide 
Kamers gedeeld. 

Staatssecretaris Snel in Nota naar 
aanleiding van het Verslag 
Belastingplan 2020, 6 december 
2019; Kamerstukken I 2019/20, 
35 302, H, blz.3 

Zie onderzoek Belasten van inkom-
sten in box 1, zie Kamerstukken I 
2019/20, 32 140, nr. D 
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Vergaderjaar Kamer Omschrijving van de toezegging Vindplaats kamerstuk Afgedaan, vindplaats kamerstuk 

2019–2020 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
de Kamer in de Memorie van 
Antwoord Belastingplan 2020, 
28 november 2019, zo snel mogelijk 
een wetswijziging voor te bereiden 
voor de reparatie van de mede-
eigendomsbepaling in de verhuur-
derheffing, zodat deze uiterlijk 
1 januari 2021 in werking kan 
treden. 

Staatssecretaris Snel in Memorie 
van Antwoord Belastingplan 2020, 
28 november 2019; Kamerstukken I 
2019/20, 35 302, E, blz. 31. 

Kamerstukken II 2019/20, 35 409, nrs. 
1 t/m 3. Er is voorzien in inwerkingtre-
ding met ingang van 1 juli 2020 (dan 
wel zo spoedig mogelijk na deze 
datum) met terugwerkende kracht tot 
en met 1 januari 2020. 

2019–2020 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
de Kamer in Memorie van 
Antwoord Wet fiscale maatregelen 
Klimaatakkoord, 28 november 2019, 
dat het doel is om komend voorjaar 
een internetconsultatie te starten 
voor de industrie n.a.v. het 
conceptwetsvoorstel CO2-heffing. 

Staatssecretaris Snel in Memorie 
van Antwoord Wet fiscale maatre-
gelen; Kamerstukken I 2019/20, 
35 304, C, blz. 2 

De internetconsultatie is gestart. Deze 
sluit vrijdag 29 mei 2020. 

2019–2020 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
de Kamer in Memorie van 
Antwoord Wet fiscale maatregelen, 
28 november 2019, onderzoek te 
doen naar de postcoderoosregeling 
en op korte termijn meer duidelijk-
heid te kunnen geven over de 
toekomst van de regeling. 

Staatssecretaris Snel in Memorie 
van Antwoord Wet fiscale maatre-
gelen; Kamerstukken I 2019/20, 
35 304, C, blz. 2 

Eind mei is een brief door EZK 
hierover naar uw Kamer verzonden. 
Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/
documenten/kamerstukken/2020/05/
25/kamerbrief-over-stimulering-van-
energie-cooperaties 

2019–2020 EK Staatssecretaris Snel herhaalt zijn 
toezegging aan de Tweede Kamer 
nu ook aan de Eerste Kamer in 
Memorie van Antwoord Wet 
implementatie tweede EU-richtlijn 
antibelastingontwijking, 
28 november 2019, de EC te 
verzoeken of zij een overzicht 
hebben van lidstaten met daarin de 
wijze waarop zij ATAD 2 geïmple-
menteerd hebben. 

Staatssecretaris Snel in Memorie 
van Antwoord Wet implementatie 
tweede EU-richtlijn antibelasting-
ontwijking, 28 november 2019; 
Kamerstukken I 2019/20, 35 241, C, 
blz. 11 

Dit verzoek ligt bij de Europese 
Commissie. 

2019–2020 EK De Staatssecretaris heeft aan Van 
Apeldoorn een brief toegezegd 
m.b.t. ATAD1 en woningcorporaties. 
Uiterlijk voor de derde termijn 
wordt een brief door de bewinds-
persoon van EZK naar de EK 
gestuurd. 

Staatssecretaris Snel tijdens 
behandeling pakket Belastingplan 
2020, 10 december 2019; Handelin-
gen I 2019–2020, nr. 12, item 12, blz. 
51 

https://www.rijksoverheid.nl/
documenten/kamerstukken/2019/12/
13/beantwoording-kamervragen-over-
de-fiscale-behandeling-van-
woningcorporaties-in-de-
earningsstrippingmaatregel 

2019–2020 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
de Kamerleden van de Eerste 
Kamer tijdens behandeling pakket 
Belastingplan 2020, 10 december 
2019, zich in te zetten om wetsvoor-
stellen te behandelen op het 
moment dat ze gereed zijn. En dit 
zoveel mogelijk voor Prinsjesdag in 
te dienen. 

Staatssecretaris Snel tijdens 
behandeling pakket Belastingplan 
2020, 10 december 2019; Handelin-
gen I 2019/20, nr. 12, item 3, blz. 1 

Kamerstukken 2019/20, 35 300-IX, nr. 
13 

2019–2020 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
kamerleden Crone en Van Apel-
doorn tijdens behandeling pakket 
Belastingplan 2020 dat «de Minister 
voor Milieu en Wonen mede 
namens mij jaarlijks in beeld zal 
blijven brengen wat de woningcor-
poraties aan vennootschaps-
belasting en verhuurderheffing 
blijven betalen, zodat we ook daar 
de vinger aan de pols kunnen 
houden.″ 

Staatssecretaris Snel tijdens 
behandeling pakket Belastingplan 
2020, 10 december 2019; Handelin-
gen I 2019–2020, nr. 12, item 12, blz. 
3 

Kamerstukken 2019/20, 29 453, nr. 493 
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2019–2020 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
Kamerlid Essers tijdens behande-
ling pakket Belastingplan 2020, 
10 december 2019, volgend jaar een 
brief te sturen naar de Kamer 
waarin gedetailleerd ingegaan 
wordt op de maatregel en hoe de 
effecten van de maatregel te 
monitoren voor de bronbelasting 
i.c.m. brievenbusmaatschappijen. 

Staatssecretaris Snel tijdens 
behandeling pakket Belastingplan 
2020, 10 december 2019; Handelin-
gen I 2019/20, nr. 12, item 12, blz. 19 

Dit is afgedaan in de volgende 
stukken: Kamerstukken II 2019/20, 
25 087, nr. 255 en D2020D21198. 

2019–2020 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
Kamerlid Van Huffelen tijdens 
behandeling pakket Belastingplan 
2020, 10 december 2019, de 
voorgestelde acht uitgangspunten 
mee te nemen van mevrouw van 
Huffelen (zie handelingen I 2019/20, 
nr. 11, item 3, blz. 17) met de 
bouwstenen. 

Staatssecretaris Snel tijdens 
behandeling pakket Belastingplan 
2020, 10 december 2019; Handelin-
gen I 2019/20, nr. 12, item 12, blz. 23 

Komt onder andere in het Synthe-
serapport terug, zie Kamerstukken I 
2019/20, 32 140, nr. D 

2019–2020 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
Kamerlid Geerdink tijdens 
behandeling pakket Belastingplan 
2020, 10 december 2019, dat het 
Uitvoeringsbesluit WIB in werking 
treedt per 1-1-2021. 

Staatssecretaris Snel tijdens 
behandeling pakket Belastingplan 
2020, 10 december 2019; Handelin-
gen I 2019/20, nr. 12, item 12, blz. 50 

De inwerkingtreding is per 1 juli 2020. 
Staatsblad 2019, nr. 516 

2019–2020 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
Kamerlid Sent (PvdA) tijdens de 
Algemene Financiële Beschouwin-
gen, 19 november 2019, het 
onderwerp financiële prikkels onder 
de aandacht te brengen bij de 
ambtenaren die onderzoek doen 
naar de bouwstenen voor een beter 
Belastingstelsel. (T02804) 

Staatssecretaris Snel tijdens de 
Algemene Financiële Beschouwin-
gen 19 november 2019; Handelin-
gen I 2019/20, nr. 7, item 8, blz. 56 

Komt in verschillende onderzoeken 
terug, zie Kamerstukken I 2019/20, 
32 140, nr. D 

2018–2019 EK/TK Staatssecretaris Snel zegt de Kamer, 
naar aanleiding van vragen en 
opmerkingen van de leden Sent 
(PvdA) en Köhler (SP) tijdens 
plenaire behandeling Wet imple-
mentatie eerste EU-richtlijn 
antibelastingont-wijking, 
11 december 2018, toe een afschrift 
te zenden van de rapportage aan de 
Tweede Kamer waarin hij ingaat op 
de ontwikkelingen bij de woningcor-
poraties ten aanzien van de 
verhuurderheffing, de 
vennootschaps-belasting en de 
beperking van de renteaftrek 
(ATAD1). (T02688) 

Staatssecretaris Snel tijdens 
behandeling Wet implementatie 
eerste EU-richtlijn antibelasting-
ontwijking, 11 december 2018; 
Handelingen I 2018/19, nr. 11, item 
14, blz. 1 

https://www.rijksoverheid.nl/
documenten/kamerstukken/2019/12/
13/beantwoording-kamervragen-over-
de-fiscale-behandeling-van-
woningcorporaties-in-de-
earningsstrippingmaatregel 

2017–2018 EK Minister-President Rutte zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een 
vraag van het lid Schalk (SGP) 
tijdens behandeling van de 
miljoenennota 2018, 5 december 
2017, toe te blijven kijken naar 
mogelijkheden om de fiscale kloof 
voor eenverdieners te dichten. 
(T02493) 

Minister-President Rutte tijdens 
behandeling miljoenennota 2018, 
5 december 2017; Handelingen I 
2017/18, nr. 11, item 3, blz. 21 

De afgelopen jaren is, bijvoorbeeld 
tijdens de augustusbesluitvorming en 
bij de behandeling van het Belasting-
plan, veel aandacht geweest voor de 
positie van eenverdieners en hoe 
maatregelen voor deze groep 
uitpakken. Ook bij toekomstige 
besluitvormingsmomenten wordt 
deze aandacht gehandhaafd. Deze 
toezegging beschouw ik daarmee als 
afgedaan. 

2019–2020 EK Staatssecretaris Snel zegt de Kamer 
toe, tijdens behandeling pakket 
Belastingplan 2020, 10 december 
2019 aan de Kamer, naar aanleiding 
van een vraag van het lid Van 
Rooijen, het rapport over de 
verandercapaciteit van de Belasting-
dienst ook aan de Eerste Kamer te 
zenden. 

Staatssecretaris Snel tijdens 
behandeling pakket Belastingplan 
2020, 10 december 2019; Handelin-
gen I 2019–2020, nr. 12, item 12, blz. 
24–25 

De commissie besluit toezegging 
T02818 als voldaan aan te merken en 
de eindrapportages onderzoeken 
IV-organisatie en IV-portfolioproces 
van de Belastingdienst (35.302, Q) te 
betrekken bij het nog te plannen 
kennismakings-gesprek met de 
nieuwe Staatssecretaris(sen) van 
Financiën. 
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2018–2019 EK/TK Staatssecretaris Snel zegt de Kamer, 
naar aanleiding van vragen en 
opmerkingen van de leden Sent 
(PvdA) en Köhler (SP) tijdens 
plenaire behandeling Wet imple-
mentatie eerste EU-richtlijn 
antibelastingontwijking, 
11 december 2018, toe een afschrift 
te zenden van de rapportage aan de 
Tweede Kamer waarin hij ingaat op 
de ontwikkelingen bij de woningcor-
poraties ten aanzien van de 
verhuurderheffing, de 
vennootschaps-belasting en de 
beperking van de renteaftrek 
(ATAD1). (T02688) 

Staatssecretaris Snel tijdens 
behandeling Wet implementatie 
eerste EU-richtlijn antibelastingont-
wijking, 11 december 2018; 
Handelingen I 2018/19, nr. 11, item 
14, blz. 1 

https://www.rijksoverheid.nl/
documenten/kamerstukken/2019/12/
13/beantwoording-kamervragen-over-
de-fiscale-behandeling-van-
woningcorporaties-in-de-
earningsstrippingmaatregel 

2019–2020 TK/EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
Kamer tijdens behandeling pakket 
Belastingplan 2020, 13 november 
2019, deel 2 IBO naar de Kamer te 
sturen met daarbij meteen de 
kabinetsreactie. Dit wordt volgend 
jaar (2020) aangeboden aan uw 
Kamer. 
T02776 --> Toezending integrale 
kabinetsappreciatie interdeparte-
mentaal beleidsonderzoek 
Toeslagen (35.010) 

Staatssecretaris Snel tijdens 
behandeling pakket Belastingplan 
2020, 13 november 2019; Handelin-
gen II, nr. 23, item 8, blz. 32 

Kamerstukken II 2019/20, 31 066, nr. 
624 

2017–2018 TK/EK Staatssecretaris Wiebes zegt tijdens 
het WGO 7 november 2016 aan de 
Tweede Kamer toe deze jaarlijks te 
informeren over het gebruik op de 
regeling voor het uitfaseren van het 
pensioen in eigen beheer. Staatsse-
cretaris Wiebes herhaalt de 
toezegging tegenover de Eerste 
Kamer in de nota naar aanleiding 
van het verslag Belastingplan 2017 
op 9 december 2016. 
Staatssecretaris Snel herhaalt de 
toezegging van zijn voorganger in 
de fiscale moties en toezeggingen-
brief aan de Eerste Kamer. Over de 
jaren 2018 en 2019 wordt de Kamer 
na afloop van het kalenderjaar 
tegen het einde van het eerste 
kwartaal geïnformeerd. 

Staatssecretaris Wiebes tijdens het 
WGO op 7 november 2016. 
Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 
70, blz. 93. 
Staatssecretaris Wiebes in Nota 
naar aanleiding van Verslag 
Belastingplan 2017 9 november 
2017; Kamerstukken 2016/17, 
34 552, G, blz. 37–38. 
Staatssecretaris Snel in fiscale 
moties en toezeggingenbrief aan de 
Eerste Kamer 5 april 2018; 
Kamerstukken I, 34 785, H, blz. 2 

Afgedaan in de moties en toezeggin-
genbrieven. 

2018–2019 EK Voetbalmakelaarsarrest: Staatsse-
cretaris Snel zegt toe in het 
memorie van antwoord Belasting-
plan 2019 van 30 november 2018: 
Vooruitlopend op een wijziging van 
de Wet IB 2001 in een beleidsbesluit 
aangegeven hoe de Belastingdienst 
met dit arrest in de praktijk zal 
omgaan. Dit besluit zal naar 
verwachting in het eerste kwartaal 
van 2019 verschijnen. (T02780) 

Staatssecretaris Snel in memorie 
van antwoord Belastingplan 2019, 
30 november 2018; Kamerstukken I 
2018–2019, 35 026, D, blz.15 

Afgedaan in de moties en toezeggin-
genbrieven. 

2018–2019 EK Voetbalmakelaarsarrest: Staatsse-
cretaris Snel zegt toe in Nota naar 
aanleiding van het verslag 
Belastingplan 2019 van 7 december 
2018, dat terugwerkende kracht aan 
het besluit zal worden verleend tot 
en met 9 februari 2017, zijnde de 
datum waarop het HvJ EU het 
voetbalmakelaars-arrest heeft 
gewezen. 

Staatssecretaris Snel in Nota naar 
aanleiding van verslag Belasting-
plan 2019, 7 december 2018; 
Kamerstukken I 2018–2019, 35 026, 
F, blz. 8 

Afgedaan in de moties en toezeggin-
genbrieven. 
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2019–2020 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
de fractieleden van het CDA in 
Memorie van Antwoord Belasting-
plan 2020, 28 november 2019, 
conform de toezegging in de 
moties- en toezeggingenbrief aan 
uw Kamer van 17 september 2019, 
het beleidsbesluit waarin staat hoe 
de Belastingdienst in de praktijk met 
dit arrest zal omgaan, uiterlijk in het 
vierde kwartaal van 2019 wordt 
gepubliceerd. 

Staatssecretaris Snel in Memorie 
van Antwoord Belastingplan 2020, 
28 november 2019; Kamerstukken I 
2019/20, 35 302, E, blz. 13 

Afgedaan in de moties en toezeggin-
genbrieven. 

2019–2020 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
Kamerlid Essers tijdens behande-
ling pakket Belastingplan 2020, 
10 december 2019, dat wanneer een 
belangrijk OESO-voorstel komt voor 
Nederland hierover de Kamer tijdig 
over wordt geïnformeerd zodat het 
parlement tijdig betrokken is bij de 
discussies in OESO-verband. 
(T02821) 

Staatssecretaris Snel tijdens 
behandeling pakket Belastingplan 
2020, 10 december 2019; Handelin-
gen I 2019/20, nr. 12, item 12, blz. 18 

Afgedaan in de moties en 
toezeggingenbrieven.
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- LOPENDE MOTIES EN TOEZEGGINGEN EERSTE KAMER 

Moties 

Vergaderjaar Kamer Omschrijving van de toezegging Vindplaats kamerstuk Stand van zaken 

2018–2019 EK Motie-Sent (PvdA) c.s. over een 
separate doenvermogenstoets voor 
toekomstige pakketten Belasting-
plan. 

Kamerstukken I 2018–2019, 35 026, 
I, Aangenomen 18 december 2018 

Zie de moties en toezeggingenbrie-
ven. 

2017–2018 EK Gewijzigde motie-Essers (CDA) En 
Geerdink (VVD) c.s. over het 
voorkomen van dubbele heffing 
In deze motie wordt de Staatssecre-
taris verzocht te bevorderen dat in 
onvoorziene gevallen waarin de 
richtlijnen ATAD1 en ATAD2 zich er 
niet tegen verzetten, in de uitvoe-
ringspraktijk, dubbele heffing zoveel 
mogelijk te voorkomen, voor zover 
de wet en de daarbij behorende 
toelichting dit toestaan, en om het 
komende jaar in gesprek te gaan 
met de Europese Commissie en 
andere lidstaten om te bezien of en 
zo ja, hoe dubbele heffing kan 
worden weggenomen als de 
oorzaak in deze richtlijnen is 
gelegen. 

Kamerstukken I 2019/20, 35 241, H, 
Aangenomen 17 december 2019 

Zie de moties en 
toezeggingenbrieven.

 
Toezeggingen 

Vergaderjaar Kamer Omschrijving van de toezegging Vindplaats kamerstuk Stand van zaken 

2016–2017 EK/ TK Staatssecretaris Wiebes zegt de 
Tweede en Eerste Kamer toe van 
informatie voorzien over «country-
by-country reporting» – hoeveel 
landenrapporten de Belastingdienst 
heeft ontvangen van belastingplich-
tigen, hoeveel landenrapporten zijn 
ontvangen van andere landen via 
de uitwisseling en een kwalitatieve 
beschrijving van de ervaringen 
alsmede inzicht in veel voorko-
mende vervolgacties. 

Staatssecretaris Wiebes in brief 
over Wet aanvullende regels 
uitwisseling landenrapporten, 
14 april 2017, Kamerstukken II 
2016–2017, 34 651, nr. 14 & 
Kamerstukken I 2016/17, 34 651, C, 
p. 2 

Doorlopend. Hierover zal uw Kamer 
in de volgende fiscale moties en 
toezeggingenbrief worden geïnfor-
meerd. 

2017–2018 EK Staatssecretaris Snel zegt toe de 
mogelijkheid voor een controle-
rende rol van de banken bij de 
aangifte van het bezit van Bitcoins 
bij de Belastingdienst mee te 
nemen in de verdere uitwerking van 
de fiscale beleidsagenda. 

Staatssecretaris Snel in brief fiscale 
aspecten cryptovaluta, 28 mei 2018, 
Kamerstukken I 2017–2018, 34 775, 
AA, p. 9 

In behandeling, zodra er ontwikkelin-
gen te melden zijn, wordt de Eerste 
Kamer geïnformeerd. 

2015–2016 EK Staatssecretaris Wiebes zegt toe 
tijdens de plenaire behandeling van 
de Wet deregulering beoordeling 
arbeidsrelaties (Eerste Kamer), aan 
Kamerlid Köhler dat bij de evaluatie 
van de wet over drie jaar een 
poging gedaan kan worden om het 
aandeel schijnzelfstandigheid 
opnieuw in te schatten. 

Staatssecretaris Wiebes tijdens de 
plenaire behandeling van de Wet 
deregulering beoordeling arbeidsre-
laties in de Eerste Kamer op 
26 januari 2016. Handelingen I 
2015/16, EK nr. 17, item 7, blz. 45 

In het regeerakkoord is aangekondigd 
dat de Wet DBA wordt vervangen 
door nieuwe maatregelen. Na de 
invoering van deze nieuwe maatrege-
len zal het kabinet peilen of de 
praktijk van de wijzigingen overeen-
stemt met de doelstellingen van de 
wijzigingen, namelijk het tegengaan 
van schijnzelfstandigheid en zorgen 
dat echte zzp-ers gewoon hun werk 
kunnen doen. 

BIJLAGE 2
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Vergaderjaar Kamer Omschrijving van de toezegging Vindplaats kamerstuk Stand van zaken 

2015–2016 EK Staatssecretaris Wiebes zegt toe, 
naar aanleiding van een opmerking 
van het lid Van Strien (PVV) tijdens 
het debat Deregulering beoordeling 
arbeidsrelaties 25 januari 2016, erop 
toe te zien dat de tussenlaag van 
zzp-bemiddeling wordt voorkomen 
en de Kamer hierover te informe-
ren. (T02259) 

Staatssecretaris Wiebes tijdens 
debat Deregulering beoordeling 
arbeidsrelaties, 25 januari 2016; 
Handelingen I 2015–2016, nr. 17 
item 7, p.42 

Op dit moment zijn er geen signalen 
dat in de zorg een tussenlaag ontstaat 
als gevolg van het wegvallen van de 
VAR en introductie van de Wet DBA. 
Daarbij past de kanttekening dat de 
handhaving op de Wet DBA is 
opgeschort (met uitzondering van 
kwaadwillenden), zodat niet kan 
worden uitgesloten dat er te weinig 
gegevens voorhanden zijn om 
conclusies te trekken. Daar komt bij 
dat op dit moment op basis van het 
regeerakkoord wordt gewerkt aan een 
vervanging van de DBA. Als de 
vervanging van de DBA is afgerond 
en in navolging daarvan de handha-
ving is gestart, kunnen pas conclusies 
zoals toegezegd in deze toezegging 
worden getrokken. 

2018–2019 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
leden van fractie 50PLUS in het 
Nota naar aanleiding van het 
verslag 7 december 2018 dat het 
zijn streven is om in het eerste 
kwartaal van 2019 het parlement 
nader te informeren met betrekking 
tot de btw op denksporten. (T02772) 

Staatssecretaris Snel in Nota naar 
aanleiding van verslag Belasting-
plan 2019, 7 december 2018; 
Kamerstukken I 2018–2019, 35 026, 
F, blz. 8 

In behandeling. 

2018–2019 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
Kamerlid Schalk tijdens de 
behandeling Pakket Belastingplan 
2020 om de jaarlijkse cijfers van de 
marginale druk te leveren. 

Handelingen I 2018–2019, nr. 11, 
item 12, blz.14 

Doorlopende toezegging; laatste 
update met uw Kamer gedeeld in 
brief «Onderzoek marginale druk» en 
bijlage «Tabellen marginale druk 
pakket Belastingplan 2020» bij 
«Aanbiedingsbrief pakket Belasting-
plan 2020», zie ook Kamerstukken II 
2019/20, 35 302, Nr. 8 

2019–2020 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
de Kamer in de Memorie van 
Antwoord Belastingplan 2020, 
28 november 2019, de verruimde 
schenkingsvrijstelling te evalueren 
op de effectiviteit en doelmatigheid 
van bestaand beleid. Voor 2020 is 
een evaluatie voorzien. 

Staatssecretaris Snel in Memorie 
van Antwoord Belastingplan 2020, 
28 november 2019; Kamerstukken I 
2019/20, 35 302, E, blz.14 

Voor 2020 is een evaluatie van de 
schenkvrijstelling van 100.000 euro 
(per 2017, wordt jaarlijks geïn-
dexeerd) voor de eigen woning 
voorzien. 

2019–2020 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
de Kamer in de Memorie van 
Antwoord Belastingplan 2020, 
28 november 2019, uitkomsten van 
het onderzoek o.b.v. motie Ronnes 
en de afspraken uit het Klimaatak-
koord naar verwachting te delen 
voor de zomer met de Kamer. 

Staatssecretaris Snel in Memorie 
van Antwoord Belastingplan 2020, 
28 november 2019; Kamerstukken I 
2019/20, 35 302, E, blz. 26 

Het Ministerie van BZK doet 
momenteel onderzoek naar aanlei-
ding van de motie Ronnes. Bij dit 
onderzoek zijn onder meer het Rijk, 
Aw, WSW en Aedes betrokken. De 
verwachting is dat het onderzoek 
voor de zomer aan uw Kamer 
gestuurd toegezonden kan worden. 

2019–2020 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
de Kamer in Memorie van 
Antwoord Wet bronbelasting 2021, 
28 november 2019, een seminar te 
organiseren over tax Governance. 

Staatssecretaris Snel in Memorie 
van Antwoord, 28 november 2019; 
Kamerstukken I 2019/20, 35 305, C, 
blz. 6–7 

In behandeling. 
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2019–2020 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
de fractieleden van de VVD in de 
Memorie van Antwoord betreffende 
de Wet implementatie EU-richtlijn 
meldingsplichtige grensoverschrij-
dende constructies, 28 november 
2019, om op basis van ervaringen in 
de praktijk over een aantal jaren in 
een voortgangsrapportage terug te 
komen op de effecten van het 
voorgestelde artikel 16, zevende lid 
[NB: dit wordt m.i.v. 1 juli het 
achtste lid], van de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen. Met daarbij 
de kanttekening dat het nog jaren 
duurt voordat er een navorderings-
aanslag kan worden opgelegd over 
een jaar waarin ook een melding 
inzake Richtlijn (EU) 2018/822 is 
gedaan en het daardoor ook nog 
jaren kan duren voordat hierop kan 
worden teruggekomen. 

Staatssecretaris Snel in Memorie 
van Antwoord Wet implementatie 
EU-richtlijn meldingsplichtige 
grensoverschrijdende constructies, 
28 november 2019; Kamerstukken I 
2019/20, 35 255, C, blz. 6 

Ongewijzigd. 

2019–2020 EK Staatssecretaris Snel zeg toe aan 
Kamerlid Vendrik tijdens behande-
ling pakket Belastingplan 2020, 
10 december 2019, elk jaar, conform 
het proces rondom de augustusbe-
sluitvorming, te kijken naar een 
evenwichtige inkomsensverdeling 
en koopkrachtontwikkeling. 

Staatssecretaris Snel tijdens 
behandeling pakket Belastingplan 
2020, 10 december 2019; Handelin-
gen I 2019/20, nr. 12, item 3, blz. 6 

In behandeling. 

2019–2020 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
Kamerlid Vendrik tijdens behande-
ling pakket Belastingplan 2020, 
10 december 2019, bij het beoorde-
len van de MEV-cijfers niet een 
automatisme te hanteren, maar 
goed te blijven kijken naar de 
percentages voor- en achteruitgang. 

Staatssecretaris Snel tijdens 
behandeling pakket Belastingplan 
2020, 10 december 2019; Handelin-
gen I 2019/20, nr. 12, item 3, blz. 7 

In behandeling. 

2019–2020 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
Kamerlid Vendrik tijdens behande-
ling pakket Belastingplan 2020, 
10 december 2019, samen met 
Minister I&W een brief naar de 
Kamer te sturen voor het kerstreces 
waarin het voortgangsproces 
beschreven wordt voor betalen voor 
mobiliteit. 

Staatssecretaris Snel tijdens 
behandeling pakket Belastingplan 
2020, 10 december 2019; Handelin-
gen I 2019/20, nr. 12, item 12, blz. 16 

Onderzoek is gestart. 

2019–2020 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
Kamerlid Essers in Memorie van 
Antwoord Wet fiscale arbitrage, 
9 juli 2019, bij de voorbereiding van 
een nieuw Besluit de beleidsmoge-
lijkheden inzake rente-asymmetrie 
te onderzoeken. 

Staatssecretaris Snel in Memorie 
van Antwoord Wet fiscale arbitrage, 
9 juli 2019; Kamerstukken I 2018/19, 
35 110, B, blz. 3 

De beleidsmogelijkheden inzake de 
rente-asymmetrie zijn bij de 
voorbereiding van een nieuw MAP 
besluit onderzocht en de bevindingen 
zullen zijn weerslag vinden in het 
nieuwe MAP besluit, dat naar 
verwachting in het tweede kwartaal 
van 2020 zal worden gepubliceerd. 

2019–2020 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
Kamerlid Vendrik in Memorie van 
Antwoord, 9 juli 2019, de Kamer een 
afschrift te versturen van een 
uiteenzetting aan de Tweede Kamer 
over welke keuzes de andere 
lidstaten hebben gemaakt bij de 
implementatie van de 
EU-arbitragerichtlijn. (T02775) 

Staatssecretaris Snel in Memorie 
van Antwoord Wet fiscale arbitrage, 
9 juli 2019; Kamerstukken I 2018/19, 
35 110, B, blz. 3 

Brief gaat naar de EC m.b.t. de 
volgende onderwerpen: 
EU-arbitragerichtlijn, ATAD 1 en 2 en 
DAC6. 

2019–2020 EK Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe te 
bekijken hoe hij Kamerlid Van 
Rooijen kan helpen bij het 
informatieverzoek. 

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens de 
28e vergadering van de Eerste 
Kamer, 26 mei 2020; Kamerstukken 
2019/20, 35 302, R. 

De toezegging is in behandeling. 
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Vergaderjaar Kamer Omschrijving van de toezegging Vindplaats kamerstuk Stand van zaken 

2019–2020 EK Staatssecretaris Snel herhaalt zijn 
toezegging aan de Tweede Kamer 
nu ook aan de Eerste Kamer in 
Memorie van Antwoord Wet 
implementatie tweede EU-richtlijn 
antibelastingontwijking, 
28 november 2019, aan de EC de 
suggestie te doen een mogelijkheid 
te creëren waarbij vertegenwoordi-
gers van de EU-lidstaten samenko-
men en uitwisselen op welke wijze 
ATAD 2 is geïmplementeerd en op 
welke wijze dit gehandhaafd wordt 
om de regelgeving te waarborgen. 

Staatssecretaris Snel in Memorie 
van Antwoord Wet implementatie 
tweede EU-richtlijn antibelasting-
ontwijking, 28 november 2019; 
Kamerstukken I 2019/20, 35 241, C, 
blz. 11 

Zie de moties en toezeggingenbrie-
ven. 

2019–2020 EK Staatssecretaris Snel zegt opnieuw 
toe aan de Kamer in Memorie van 
Antwoord Wet implementatie 
tweede EU-richtlijn antibelasting-
ontwijking, 28 november 2019, dat 
contact gezocht wordt met de 
Europese Commissie over een 
Europese oplossing voor besproken 
hybridemismatch. 

Staatssecretaris Snel in Memorie 
van Antwoord Wet implementatie 
tweede EU-richtlijn antibelasting-
ontwijking, 28 november 2019; 
Kamerstukken I 2019/20, 35 241, C, 
blz. 16 

Zie de moties en toezeggingenbrie-
ven. 

2019–2020 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
de Kamer tijdens behandeling 
pakket Belastingplan 2020, 
10 december 2019, ook de Eerste 
Kamer op de hoogte stellen over de 
effecten van de documentatiever-
plichting op de administratieve 
lasten die op verzoek van de 
Tweede Kamer gemonitord worden. 

Staatssecretaris Snel tijdens 
behandeling pakket Belastingplan 
2020, 10 december 2019; Handelin-
gen I 2019/20, nr. 12, item 12, blz. 22 

Zie de moties en toezeggingenbrie-
ven. 

2018–2019 EK Staatssecretaris Snel zegt toe aan 
de fractieleden van de VVD en het 
CDA in Nota naar aanleiding van 
het Verslag Wet implementatie 
eerste EU-richtlijn antibelastingont-
wijking, 7 december 2018, aan de 
EC te vragen wanneer de uiterste 
datum van implementatie is 
verstreken en een overzicht te 
geven van de wijze waarop andere 
lidstaten van de EU ATAD1 hebben 
geïmplementeerd. 

Staatssecretaris Snel in de Nota 
naar aanleiding van het verslag Wet 
implementatie eerste EU-richtlijn 
antibelastingontwijking, 7 december 
2018; Kamerstukken I, 2018/19, 
35 030, E, blz. 2 

Zie de moties en 
toezeggingenbrieven.
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