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Bijlage: Reactietabel Toezeggingen Eerste Kamer door Financiën 

Nummer Datum Verkorte inhoud Stand van zaken Vindplaats 
(indien afgedaan) 

T02187  17 november 2015 De Minister van Financiën zegt de Kamer 
toe, naar aanleiding van het lid Van 
Apeldoorn, de Kamer te informeren over 
de SNS. 

Deels afgedaan, in behandeling 
 
De toezegging T02187 heeft betrekking op SNS, de 
rechtsvoorganger van de Volksbank. De Volksbank is nog niet 
gereed voor een besluit over haar toekomst. Wel heb ik een 
nadere verkenning naar toekomstmogelijkheden en de borging van 
het maatschappelijk karakter uitgevoerd1. Die verkenning is aan 
uw Kamer gezonden, waarmee deels invulling wordt gegeven aan 
de toezegging. Zodra besluitvorming over de toekomst van de 
bank aan de orde is, wordt uw Kamer daarover geïnformeerd.  
1) Tweede Kamer, Vergaderjaar 2020/21, 33 532, nr. 91 

  

T02507  12 december 2017 De Minister van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag 
van het lid De Grave (VVD), toe om in 
samenspraak met de het Centraal 
Planbureau en de WRR de mogelijkheid 
van een eigenstandige budgettaire norm 
voor de zorguitgaven, die is gekoppeld 
aan de ontwikkeling van het bbp, te 
zullen onderzoeken en de Kamer 
hierover een notitie te doen toekomen. 

Afgedaan. Deze brief en notitie zijn op 20 september 2018 naar 
de Eerste Kamer gezonden. De toezegging is daarbij open blijven 
staan in afwachting van langlopende onderzoeken van de SER en 
WRR. Deze onderzoeken zijn gepubliceerd en als bijlage 
toegevoegd.  

Kamerstukken I 
2018/19, 34775, 
nr. AM 

T02629  10 juli 2018 De minister zegt toe de 
implementatiewet Vierde anti-
witwasrichtlijn (AMLD4) breed te 
evalueren 

In behandeling. De Eerst Kamer heeft op 12 februari 2019 een 
brief ontvangen met de hoofdlijnen van de evaluatie van de 
implementatiewet AMLD4. In het eerste kwartaal van 2022 zal het 
rapport met een appreciatie naar de EK en TK worden gestuurd.  

  

T02634  20 november 2018 De minister van Financiën zegt de Eerste 
Kamer, naar aanleiding van de vragen 
van de leden Rinnooy Kan (D66) en 
Postema (PvdA), toe in de EU het 
gesprek aan te gaan over de 
bruikbaarheid van het begrip 
“structurele saldo”, in het bijzonder de 
normen van 3% en 60%. 

In behandeling. De consultatiesessies van het Stabiliteits- en 
Groeipact (SGP) zijn op 19 oktober jl. van start gegaan. Hierbij 
zullen veel onderwerpen aan bod komen, waaronder de numerieke 
vereisten binnen de preventieve arm, waar het structureel saldo 
onderdeel van is. Nederland zet zich in deze gesprekken in langs 
de bestaande Nederlandse lijn gezien de demissionaire status van 
het kabinet, waaronder de verbetering van de voorspelbaarheid en 
transparantie van de SGP-doelstellingen. 

  

 
1 Tweede Kamer, Vergaderjaar 2020/21, 33 532, nr. 91 
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T02637  20 november 2018 De minister van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van vragen van 
de leden Rinnooy Kan (D66) en Postema 
(PvdA), toe de onderzoeksresultaten van 
de WRR en de SER inzake de zorgkosten 
aan te bieden en het gesprek hierover 
voort te zetten met de ministers van 
VWS. 

In behandeling. Deze toezegging is doorgeleid naar de minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De SER heeft het rapport 
'Zorg voor de toekomst' in juni 2020 gepubliceerd. De WRR heeft 
het rapport 'Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en 
maatschappelijk draagvlak' op 15 september 2021 gepubliceerd. 

  

T02690  27 november 2018 De Minister van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van vragen van 
het lid Prast (D66) mede namens de 
leden van de fracties VVD, SP, PvdA en 
de ChristenUnie, toe het 
onderzoeksrapport van EIOPA en de 
appreciatie van de regering met de 
Kamer te delen. Tevens naderhand een 
additioneel onderzoek uit te voeren naar 
de specifieke situatie in Nederland 
inzake de besmettingsrisico’s en de 
garantieregeling voor polishouders van 
verzekeraars. 

In behandeling. De Eerste Kamer is bij brief van 29 september 
2021 geïnformeerd over het inmiddels lopende onderzoek. De 
uitkomsten worden ter zijner tijd met beide Kamers gedeeld. 

  

T02774  9 juli 2019 De Staatssecretaris van Financiën zegt 
de Kamer naar aanleiding van een vraag 
van het lid Essers (CDA), mede namens 
de leden van de fracties van de VVD en 
D66, toe bij de voorbereiding van een 
nieuw Besluit de beleidsmogelijkheden 
inzake rente-asymmetrie te 
onderzoeken. 

Afgedaan. In het nieuwe Besluit onderlinge overlegprocedures is 
nader uitgewerkt hoe de Nederlandse bevoegde autoriteit in het 
kader van onderlinge overlegprocedures omgaat met rente-
asymmetrie. Hierbij is onderzocht in welke situaties rente-
asymetrie zich materieel voordoet en gekozen voor een oplossing 
die rente-neutraliteit kan waarborgen en tevens rekening houdt 
met het nationale beleid met betrekking tot belasting- en 
invorderingsrente. 

Besluit van 11 juni 
2020, nr. 2020-
0000101607, 
Staatscourant 
2020, 32689 

T02775  9 juli 2019 De Staatssecretaris van Financiën zegt 
de Kamer, naar aanleiding van een 
vraag van het lid Vendrik (GroenLinks), 
mede namens de leden van de D66-

fractie, toe 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. 

In behandeling. In het eerste halfjaar van 2022 zal aan de 
Tweede Kamer een terugkoppeling worden gegeven over de 
implementatie van de EU-arbitragerichtlijn in andere EU-lidstaten. 
Een afschrift daarvan zal aan de Eerste Kamer worden verstrekt. 
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T02802  19 november 2019 De Minister van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag 
van het lid Wever (VVD), toe om de 
Kamer te informeren over het overleg 
met de WRR en de SER inzake de 
zorguitgaven. 

In behandeling. Deze toezegging is doorgeleid naar de minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De SER heeft het rapport 
'Zorg voor de toekomst' in juni 2020 gepubliceerd. De WRR heeft 
het rapport 'Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en 
maatschappelijk draagvlak' op 15 september 2021 gepubliceerd. 

  

T02805  19 november 2019 De minister van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag 
van het lid Sent (PvdA), toe om in de 
Voorjaarsnota 2021 in te gaan op het 
onderwerp onderbesteding. 

Afgedaan. In de voorjaarsnota 2020 (Kamerstukken II 2020-
2021, 25850, nr. 1) is aandacht besteed aan het onderwerp 
onderbesteding dan wel onderuitputting.  

  

T02918  21 april 2021 De minister zegt toe bij de 
eerstvolgende herziening van de 
wetgeving de onderdelen uit FATF-
standaarden (Financial Action Task 
Force) die nu niet meegenomen zijn te 
wegen of deze in actualisatie moeten 
worden meegenomen. 

In behandeling. In 2022 evalueert de Financial Action Task Force 
(FATF) de Nederlandse wet- en regelgeving ter voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en 
terrorismefinanciering. Deze toezegging wordt betrokken bij de 
eerstvolgende herziening van de wetgeving. 

  

T02951  10 december 2019 De Staatssecretaris van Financiën zegt 
de Kamer, naar aanleiding van een 
vraag van het lid Ester toe om de fiscale 
instrumenten in den brede periodiek te 
blijven toetsen op doelmatigheid en de 
arbeidskorting in relatie tot 
arbeidsparticipatie in het fiscale 
bouwstenentraject mee te nemen. 

Afgedaan. De rapporten uit het bouwstenentraject zijn in mei 
2020 gepubliceerd. 

Kamerstukken I 
2019-2020, 32140, 
nr. D. 

T02956  10 december 2019 De Staatssecretaris van Financiën zegt 
de Kamer, naar aanleiding van een 
vraag van het lid Geerdink (VVD) toe om 
bij de monitoring van de effecten van de 
aanpak tegen belastingontwijking, de 
effecten van de 
documentatieverplichting op de 
administratieve lasten van de ATAD 2 
mee te nemen en de Kamer hierover te 
informeren. 

In behandeling. De gevolgen van de implementatie van de 
documentatieverplichting uit ATAD2 op de administratieve lasten 
van het mkb worden meegenomen in een bredere rapportage over 
de gemonitorde gegevens die verband houden met de maatregelen 
die voortvloeien uit ATAD1. Dit wordt in 2024 aan Uw Kamer 
verzonden. Zie Kamerbrief 'Prinsjesdagbrief fiscale moties en 
toezeggingen aan de Tweede Kamer', Kamerstukken II 2021/22, 
35 925-IX, nr. 4. 
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T02960  10 december 2019 De Staatssecretaris van Financiën zegt 
de Kamer, naar aanleiding van een 
vraag van het lid Vendrik (GroenLinks) 
toe dat in het bouwstenentraject 
aandacht zal zijn voor de 
verzilverbaarheid van alle 
heffingskortingen. 

Afgedaan. De staatssecretaris heeft de rapporten 'Bouwstenen 
voor een beter belastingstelsel' in mei 2020 aangeboden. In 
hoofdstuk 5 van het deelrapport 'Belastbaar inkomen uit box 1' 
wordt aandacht besteed aan de verzilveringsproblematiek. 

Kamerstukken I 
2019-2020, 32140, 
nr. D, bijlage 
933304. 

T02961  10 december 2019 De Staatssecretaris van Financiën zegt 
de Kamer, naar aanleiding van een 
vraag van het lid Vendrik (GroenLinks), 
toe dat hij de suggestie, om de ombouw 
van fossiele auto’s naar elektrische 
auto’s te betrekken bij de maatregelen 
ter stimulering van het gebruik van 
elektrische auto’s, aan de 
staatssecretaris voor Milieu en Wonen 
zal doorgeven. 

Afgedaan. Deze toezegging is afgedaan in de beantwoording van 
Kamervragen over de Europese Green Deal en Just Transition 
Mechanism (kenmerk 166257.02u) 

Brief van 23 april 
2020 met kenmerk 
166257.02u. 

T02962  10 december 2019 De Staatssecretaris van Financiën zegt 
de Kamer, naar aanleiding van een 
vraag van het lid Van Rooijen (50PLUS), 
toe dat de uitvoering en vereenvoudiging 
van het belastingstelsel onderdeel zullen 
zijn van de presentatie van het 
bouwstenentraject. 

Afgedaan. De staatssecretaris heeft de rapporten 'Bouwstenen 
voor een beter belastingstelsel' in mei 2020 aangeboden. 
Deelrapport 11. Vereenvoudiging belastingstelsel gaat over dit 
onderwerp. 

Kamerstukken I 
2019-2020, 32140, 
nr. D, bijlage 
933315. 

T02989  7 juli 2020 De minister van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag 
van het lid Schalk (SGP), toe om de 
Kamer te informeren over de uitkomsten 
van een monitoring van de 
inkomenspositie van KLM-werknemers 
bij de herstructureringsplannen naar 
aanleiding van de steunmaatregelen 
KLM. 

Deels voldaan, in behandeling. Per brief heeft de minister de EK 
op 31 oktober 2020 en 3 november 2020 (EK 35 505, D en E) 
geïnformeerd over het herstructureringsplan. De commissie heeft 
toen besloten de brieven voor kennisgeving aan te nemen en 
T02989 en T02990 als 'deels voldaan' aan te merken. Conform 
afspraak ontvangt de EK zolang de steun aan KLM loopt 
(gelijktijdig met TK) de rapportages van de staatsagent waarin dit 
onderwerp wordt behandeld. Eind dit jaar ontvangt de EK de 
tweede rapportage van de staatsagent waarin deze onderwerpen 
worden behandeld 
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T02990  7 juli 2020 De Minister van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag 
van het lid Pijlman (D66), toe om de 
Kamer met een zekere regelmaat te 
rapporteren over hoe het er voor staat 
met de steunmaatregelen KLM en de 
Kamer, indien gewenst, vertrouwelijk te 
informeren. Daarnaast zegt de Minister 
van Infrastructuur en Waterstaat, naar 
aanleiding van dezelfde vraag van het lid 
Pijlman (D66) toe om de Kamer in het 
najaar van 2020 te informeren over de 
voortgang van de duurzaamheidseisen. 

Deels voldaan, in behandeling. Per brief heeft de minister de EK 
op 31 oktober 2020 en 3 november 2020 (EK 35 505, D en E) 
geïnformeerd over het herstructureringsplan. De commissie heeft 
toen besloten de brieven voor kennisgeving aan te nemen en 
T02989 en T02990 als 'deels voldaan' aan te merken. Conform 
afspraak ontvangt de EK zolang de steun aan KLM loopt 
(gelijktijdig met TK) de rapportages van de staatsagent waarin dit 
onderwerp wordt behandeld. Op 11 juni 2021 er een brief van de 
ministers van Financiën en I&W ter aanbieding van de eerste 
periodieke rapportage van de staatsagent bij KLM aangeboden. 
Deze rapportage geeft invulling aan de toezegging om de Kamer 
met een zekere regelmaat te rapporteren over hoe het staat met 
de steunmaatregelen KLM, incl. de duurzaamheidsvoorwaarden. 
Begin 2022 wordt als onderdeel van de tweede rapportage van de 
staatsagent nadere invulling gegeven aan deze toezegging. In deze 
rapportage wordt invulling gegeven aan deze toezegging, inclusief 
de voortgang op de duurzaamheidseisen. 

  

T03074  15 december 2020 De minister van Financiën zegt toe aan 
het lid Vendrik (GL) aan de 
Beoordelingsadviescommissie mee te 
geven dat de Europese groene 
taxonomie als inspiratie kan dienen voor 
hen. 

Afgedaan. Het rapport is inmiddels afgerond en als bijlage bij de 
Kamerbrief "Bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal 
Groeifonds' openbaar geworden. 
Kamerstukken II 2020-2021, 35 570 XIX, nr. 28.  

Kamerstukken II 
2020-2021, 35 570 
XIX, nr. 28.  

T03139  23 februari 2021 De Staatssecretaris van Financiën zegt 
de Kamer, naar aanleiding van een 
vraag van het lid Schalk (SGP), toe om 
in de volgende voortgangsrapportage uit 
te leggen hoe snel gedupeerde ouders in 
aanmerking komen voor de €30.000-
regeling als zij zich na 15 februari 2021 
melden. 

Afgedaan. Deze toezegging is afgedaan via de 7e VGR KOT van 
22 juni 2021, paragraaf 1.2: "Mede op verzoek van de leden van 
de SGP fractie van de Eerste Kamer wil ik benadrukken dat we 
ernaar streven zo spoedig mogelijk de aanvragen te behandelen. 
Hierbij strijden snelheid en zorgvuldigheid maar ik wil een termijn 
van maximaal zes maanden hiervoor hanteren. ". 

Kamerstukken I, 
2020/21, 31704-I 

T03160  23 februari 2021 De Staatssecretaris van Financiën zegt 
de Kamer, naar aanleiding van een 
vraag van de leden Karimi (GroenLinks) 
en Van Rooijen (50PLUS), toe om de 
Kamer te informeren over de uitkomsten 
van het gesprek met de minister van 
Sociale Zaken, waarin zij gezamenlijk 
kijken of ze tot een compensatieregeling 
kunnen komen voor situaties die zich 
hebben voorgedaan voor 2014 en 
waarvan de ouders nog niet 
gecompenseerd zijn. 

Afgedaan. Kamerbrief is naar uw Kamer verzonden op 23 
november 2021. 

Kamerbrief over 
Leenbijstand | 
Kamerstuk | 
Rijksoverheid.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/23/kamerbrief-over-leenbijstand
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/23/kamerbrief-over-leenbijstand
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/23/kamerbrief-over-leenbijstand
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/23/kamerbrief-over-leenbijstand
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T03170  8 december 2020 De staatssecretaris zegt de Kamer, naar 
aanleiding van een vraag van het lid 
Essers (CDA), toe dat hij in overleg gaat 
met de Belastingdienst over de 
methoden ter voorkoming van 
verliesverdamping. 

Afgedaan. De staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingen is 
met de Belastingdienst in gesprek gegaan over de methodes ter 
voorkoming van verliesverdamping. Met ingang van 1 januari 2022 
zullen de verliesverrekeningsregels in de Vennootschapsbelasting 
veranderen. De huidige beperking van de 
verliesverrekeningstermijnen (één jaar achterwaarts en zes jaar 
voorwaarts) wordt ingeruild voor een regeling waarbij de verliezen 
één jaar achterwaarts en onbeperkt voorwaarts zijn te verrekenen 
(met een temporisering). Hiermee wordt het verdampen van 
verlies beperkt.    

  

T03177  8 december 2020 De staatssecretaris zegt de Kamer, naar 
aanleiding van een vraag van het lid 
Vendrik (GroenLinks), toe dat hij 
schriftelijk terugkomt op de vraag over 
o.a. het proces inzake de 
dispensatierechten. 

Afgedaan. De staatssecretaris heeft de Eerste Kamer op 14 
december 2020 een Kamerbrief gestuurd over dispensatierechten 
CO2-heffing industrie. De brief is gepubliceerd onder kenmerk 
35575, F. 

De brief is 
gepubliceerd onder 
kenmerk 35575, F. 

T03182  16 juni 2020 De minister zegt de Kamer, naar 
aanleiding van een vraag van het lid Van 
der Linden (FvD), toe dat hij en minister 
Wiebes rond Prinsjesdag zullen 
terugkomen met de gedachten over het 
Wiebesfonds en daarbij ook de vraag 
meenemen in hoeverre er nog ruimte 
voor dat fonds is, versus de 
staatsschuld. 

Afgedaan. Bij de Miljoenennota 2022 heeft het kabinet een 
nadere uitwerking van het Nationaal Groeifonds gepresenteerd. 

Kamerstukken II, 
2021/22, 35570, 
nr. 1. 

T03222  17 november 2020 De Minister van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag 
van mevrouw Sent (PvdA), toe om bij de 
behandeling van de Miljoenennota 2022 
meer aandacht te besteden aan brede 
welvaart in het Blauwe Boekje. 

Afgedaan. In het Blauwe Boekje van dit jaar is veel aandacht 
besteed aan brede welvaart, door toevoeging van o.a. 
hoofdstukken over welzijn, ongelijkheid en kansen.  

Kamerstukken II, 
2021/22, 35925, 
nr. 77 

T03224  17 november 2020 De Minister van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag 
van het lid Van Strien (PVV), toe om, 
indien dit nog niet is gebeurd, de 
Groeibrief van de minister van EZK, de 
brief over het Nationaal Groeifonds van 
de minister van Financiën en minister 
van EZK, en het addendum op de brief 
voor de Tweede Kamer, ook naar de 
Eerste Kamer te sturen. 

Afgedaan. De brieven van de minister van EZK en de minister van 
Financiën van 1 december 2020 en 14 januari 2021 over het 
Nationaal Groeifonds zijn in afschrift aan de Eerste Kamer 
gezonden. Het addendum verwijst naar de brief van de minister 
van Financiën en de minister van Economische Zaken en Klimaat 
van 1 december 2020 'Kamerbrief reactie op brief over het 
Nationaal Groeifonds'. Deze treft u als bijlage bij dit overzicht. Aan 
de minister van EZK is tevens verzocht om een afschrift van de 
Groeibrief van 13 december 2019 aan uw Kamer te zenden. 

Kamerstukken I, 
2020-21, 35570 
XIX H, 
Kamerstukken I, 
2020-21, 35570-
XIX-C 
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T03225  17 november 2020 De Minister van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag 
van het lid Sent (PvdA), toe om de brief 
van de minister van Sociale Zaken aan 
de Tweede Kamer over de stand van 
zaken van het stimuleren en faciliteren 
van werkgaranties ook met de Eerste 
Kamer te delen. 

In behandeling. Deze toezegging is doorgeleid naar de minister 
van SZW. 

  

T03226  17 november 2020 De Minister van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag 
van de leden Van Kesteren (CDA) en 
Koffeman (PvdD), toe om in de brief die 
de minister samen met de minister van 
EZK naar de Kamer stuurt ook met een 
reflectie te komen op het belang van 
duurzaamheid in het Groeifonds. 

Afgedaan. Deze toezegging is voldaan in de Kamerbrief van de 
ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat van 
1 december 2020.  

Kamerstukken I, 
2020-21, 35570-
XIX-C 

T03228  17 november 2020 De Minister van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag 
van het lid Bikker (ChristenUnie), toe om 
in de gaten te houden welke bedrijven 
aanspraak maken op het Groeifonds, en 
of deze bedrijven bewerkstellingen dat 
er een ecosysteem tot bloei komt. 

In behandeling. Dit is een doorlopende toezegging.   

T03229  17 november 2020 De Staatssecretaris van Financiën – 
Fiscaliteit en Belastingdienst zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag 
van het lid Otten (Fractie-Otten), toe om 
uit te zoeken in hoeverre de uitgebreide 
bouwstenen voor het belastingstelstel 
een antwoord geven op de motie van de 
heer Otten over een onderzoek naar de 
vereenvoudiging van het belastingstelsel 
(35 320, N). Indien de uitgebreide 
bouwstenen geen antwoord bevatten, 
ontvangt de Kamer alsnog een antwoord 
van de staatssecretaris. 

Afgedaan. De staatssecretaris heeft de rapporten 'Bouwstenen 
voor een beter belastingstelsel' in mei 2020 aangeboden. 
Deelrapport 11. 'Vereenvoudiging belastingstelsel' gaat over dit 
onderwerp. 

Kamerstukken I 
2019-2020, 32140, 
nr. D, bijlage 
933315. 
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T03230  17 november 2020 De Minister van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag 
van het lid Van Rooijen (50PLUS), toe 
om een notitie voor te bereiden vanuit 
het ministerie van Financiën voor de 
formateur over de 
uitvoeringsproblematiek bij het 
ministerie van Financiën. De minister 
laat de leiding van dit dossier bij de 
minister van Sozciale Zaken. 

Afgedaan. Deze toezegging is doorgeleid naar de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het voortouw van deze motie 
ligt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  

  

T03231  17 november 2020 De Minister van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag 
van het lid Gerbrandy (OSF), toe dat de 
regering schriftelijk terug zal komen op 
de €8 miljard subsidie die de regering 
verleent aan fossiele brandstoffen en de 
fossiele industrie en de afspraken die in 
2013 in Europa hierover zijn gemaakt. 

Afgedaan. Deze toezegging is doorgeleid naar EZK.   

T03232  17 november 2020 De staatssecretaris van Financiën – 
Fiscaliteit en Belastingdienst zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een 
opmerking van het lid Van Rooijen, toe 
om de brief die hij maakt voor zijn 
opvolger over het proces en de 
uitvoering van het Belastingplan ook 
naar de Eerste Kamer te sturen. 

Afgedaan. Deze toezegging is afgedaan in de brief "Betere 
werkwijze Belastingplan" van 16 april 2021. 

Kamerstukken I 
2020-2021, 35572, 
T 

T03234  17 november 2020 De staatssecretaris van Financiën – 
Fiscaliteit en Belastingdienst zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag 
van het lid Schalk (SGP), toe om 
nogmaals serieus te kijken naar de kloof 
tussen een- en tweeverdieners en een 
eerlijke belastingheffing, waarbij hij de 
commissie inzake draagkracht zal vragen 
om vooral ook naar de positie van 
eenverdieners te kijken. 

Afgedaan. Het rapport van de Commissie Draagkracht is in maart 
2021 gepubliceerd. 

Kamerstukken II 
2021-22, 32140, 
nr. 86 
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T03235  17 november 2020 De Minister van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag 
van het lid Van Apeldoorn (SP), toe om 
te kijken hoe brede welvaart, 
(ginicoëfficiënt van de) 
vermogensongelijkheid, economische 
groei en sociale ongelijkheid allemaal op 
een goede manier klaar gezet kunnen 
worden voor de volgende Miljoenennota, 
waarbij een aantal van deze thema’s 
wordt opgenomen in het Blauwe Boekje. 

Afgedaan. In het Blauwe Boekje van dit jaar is meer data over 
vermogensongelijkheid opgenomen. Figuur 2.4.3 gaat bijvoorbeeld 
over vermogensongelijkheid tussen huiseigenaren en huurders, en 
figuur 2.5.2 bevat de Lorenzcurve van vermogen: de basis van de 
vermogensongelijkheid Gini-coëfficiënt.  

Kamerstukken II, 
2021/22, 35925, 
nr. 77 

T03236  17 november 2020 De Minister van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag 
van het lid Van Ballekom (VVD), toe de 
Kamer een brede bespiegeling op de 
juridische verankering te sturen inzake 
de parlementaire goedkeuring voor de 
Lelylijn. 

In behandeling.    

T03237  17 november 2020 De Minister van Financiën zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag 
van het lid Van Kesteren (CDA), toe om 
nog eens specifiek te kijken naar een 
code voor het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen bij grote 
bedrijven en hoe daar invulling aan kan 
worden geven in aanvulling op het MVO-
beleid. 

In behandeling. Deze toezegging is doorgeleid naar de minister 
voor Economische Zaken en Klimaat. 

  

T03259  28 november 2020 De staatssecretaris van Financiën zegt 
de Kamer in een memorie van antwoord, 
naar aanleiding van een vraag van de 
leden van de fractie van de VVD, toe dat 
er contact gezocht wordt met de 
Europese Commissie over een Europese 
oplossing voor hybridemismatch. 

Afgedaan. De toezegging is afgedaan in de Kamerbrief 
'Voorjaarsbrief fiscale moties en toezeggingen 2021 Eerste Kamer'. 

Kamerstukken I 
2020/21, 35 572, 
nr. U. 
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T03260  27 november 2020 De staatssecretaris van Financiën – 
Fiscaliteit en Belastingdienst zegt de 
Kamer in een memorie van antwoord, 
naar aanleiding van een vraag van de 
leden van de fractie van de VVD, toe om 
(in het voorjaar van 2021) meer 
duidelijkheid te verstrekken over onder 
welke voorwaarden dubbele 
belastingheffing onder ATAD2 kan 
worden voorkomen. 

Afgedaan. Deze toezegging is afgedaan in de Kamerbrief 
'Voorjaarsbrief fiscale moties en toezeggingen 2021 Eerste Kamer'. 

Kamerstukken I 
2020/21, 35 572, 
nr. U. 

T03261  7 december 2020 De staatssecretaris van Financiën zegt 
de Kamer in een Nota naar aanleiding 
van het Verslag Wet implementatie 
eerste EU-richtlijn 
antibelastingontwijking, naar aanleiding 
van vragen van de fractieleden van de 
VVD en het CDA, toe om aan de 
Europese Commissie te vragen wanneer 
de uiterste datum van de implementatie 
van ATAD1 is verstreken en een 
overzicht te geven van de wijze waarop 
andere lidstaten van de EU ATAD1 
hebben geïmplementeerd. 

Afgedaan. Dit is afgedaan in Kamerstukken II 2020/21, 35 572, 
nr. 17. Zie ook bijlage 'Afgedane moties en toezeggingen Eerste 
Kamer' bij Kamerbrief 'Voorjaarsbrief fiscale moties en 
toezeggingen 2021 Eerste Kamer'. 

Kamerstukken I 
2020/21, 35 572, 
nr. U. 

 


