
Bijlage 1 – 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 
vrijwilligersvergoed
ing.       

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, 31066, 
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 publiekelijk 
bekend te maken. 
Daarmee komt het 
punt dat hij het 
verstandig vindt om in 

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 
toezeggingenbrief 
voorjaar 2020. 



algemene termen iets 
te blijven doen, niet 
te vervallen. 

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 
genoegdoening voor 
de jaren 2013 en 
2014 toekent aan de 
indieners van de 
klacht, deze 
overeenkomstig wordt 
toegekend aan de 
belastingplichtigen die 
onder de 
massaalbezwaarproce
dure uit de aanwijzing 
vallen, ervan 
uitgaande dat het 
EHRM voor hen 
eveneens een 
dergelijke schending 
zou hebben 
vastgesteld en aan 
hen een financiële 
genoegdoening 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.belasting
dienst.nl/wps/wcm/co
nnect/bldcontentnl/be
lastingdienst/prive/ve
rmogen_en_aanmerk
elijk_belang/vermoge
n/belasting_betalen_o
ver_uw_vermogen/gr
ondslag_sparen_en_b
eleggen/berekening-
2016/vraag-aan-
hoge-raad/ 
 

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

Staatssecretaris 
Snel tijdens 
Algemene 
Financiële 
Beschouwingen, 12 
december 2017; 
Handelingen I 
2017-2018, nr.  
12, item 7, blz. 60 

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



2018-2019 EK Staatssecretaris Snel 
zegt aan kamerlid 
Schalk toe tijdens 
Algemene Financiële 
beschouwingen 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 
Beschouwingen, 20 
november 2018; 
Handelingen I 
2018-2019, nr. 8, 
item 8, blz. 46 

 Kamerstukken II 
2019/20, 35302 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 
Beschouwingen 20 
november 2018; 
Handelingen 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; 
Handelingen 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 
behandeling Pakket 
Belastingplan 2019, 
11 december 2018, 
zowel wat de 
corporaties betalen 
aan 
vennootschapsbelastin
g 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; 
Handelingen I 
2018-2019, nr. 11, 
item 14, blz. 1 

Kamerstukken 
2019/20, 29453, 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 
inkomsten in box 1, 
zie Kamerstukken I 
2019/20, 32 140, nr. 
D 

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 verhuurderheffing, 
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 inwerkingtreding 
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 
maatregelen; 
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 duidelijkheid te 
kunnen geven over de 
toekomst van de 
regeling. 

Staatssecretaris 
Snel in Memorie 
van Antwoord Wet 
fiscale 
maatregelen; 
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.rijksover
heid.nl/documenten/k
amerstukken/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 
antibelastingontwijkin
g, 28 november 2019, 
de EC te verzoeken of 
zij een overzicht 
hebben van lidstaten 
met daarin de wijze 
waarop zij ATAD 2 
geïmplementeerd 
hebben.  

Staatssecretaris 
Snel in Memorie 
van Antwoord Wet 
implementatie 
tweede EU-richtlijn 
antibelastingontwij
king, 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 
bewindspersoon van 
EZK naar de EK 
gestuurd. 

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

https://www.rijksover
heid.nl/documenten/k
amerstukken/2019/12
/13/beantwoording-
kamervragen-over-
de-fiscale-
behandeling-van-
woningcorporaties-in-
de-
earningsstrippingmaat
regel 



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 
wetsvoorstellen 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; 
Handelingen 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 Apeldoorn tijdens 
behandeling pakket 
Belastingplan 2020  
dat "de minister voor 
Milieu en Wonen 
mede namens mij 
jaarlijks in beeld zal 
blijven brengen wat 
de woningcorporaties 
aan 
vennootschapsbelastin
g 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; 
Handelingen I 
2019-2020, nr.  
12, item 12, blz. 3 

Kamerstukken 
2019/20, 29453, nr. 
493 

2019-2020 EK Staatssecretaris Snel 
zegt toe aan Kamerlid 
Essers tijdens 
behandeling 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. 
brievenbusmaatschap
pijen. 

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

Komt onder andere in 
het Syntheserapport 
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; 
Handelingen 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 
Beschouwingen, 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 
Beschouwingen 19 
november 2019; 
Handelingen 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 implementatie 
eerste EU-richtlijn 
antibelastingontwijkin
g, 11 december 2018, 
toe een afschrift te 
zenden van de 
rapportage aan de 
Tweede Kamer waarin 
hij ingaat op de 
ontwikkelingen bij de 
woningcorporaties ten 
aanzien van de 
verhuurderheffing, de 
vennootschapsbelastin
g en de beperking van 
de renteaftrek 
(ATAD1). (T02688) 

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

https://www.rijksover
heid.nl/documenten/k
amerstukken/2019/12
/13/beantwoording-
kamervragen-over-
de-fiscale-
behandeling-van-
woningcorporaties-in-
de-
earningsstrippingmaat
regel 



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 
augustusbesluitvormi
ng en bij de 
behandeling van het 
Belastingplan, veel 
aandacht geweest 
voor de positie van 
eenverdieners en hoe 
maatregelen voor 
deze groep uitpakken. 
Ook bij toekomstige 
besluitvormingsmome
nten 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 Belastingdienst 
ook aan de Eerste 
Kamer te zenden. 

Staatssecretaris 
Snel tijdens 
behandeling 
pakket 
Belastingplan 
2020, 10 
december 2019; 
Handelingen 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 
kennismakingsgespre
k met de nieuwe 
staatssecretaris(sen) 
van Financiën. 

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 implementatie 
eerste EU-richtlijn 
antibelastingontwijkin
g, 11 december 2018, 
toe een afschrift te 
zenden van de 
rapportage aan de 
Tweede Kamer waarin 
hij ingaat op de 
ontwikkelingen bij de 
woningcorporaties ten 
aanzien van de 
verhuurderheffing, de 
vennootschapsbelastin
g en de beperking van 
de renteaftrek 
(ATAD1). (T02688) 

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

https://www.rijksover
heid.nl/documenten/k
amerstukken/2019/12
/13/beantwoording-
kamervragen-over-
de-fiscale-
behandeling-van-
woningcorporaties-in-
de-
earningsstrippingmaat
regel 



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 
interdepartementaal 
beleidsonderzoek 
Toeslagen (35.010) 

Staatssecretaris 
Snel tijdens 
behandeling 
pakket 
Belastingplan 
2020, 13 
november 2019; 
Handelingen 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. 
Staatssecretaris 
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 
toezeggingenbrief 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 
toezeggingenbrieven. 
 



2018-2019 EK Voetbalmakelaarsarre
st: Staatssecretaris 
Snel zegt toe in het 
memorie van 
antwoord 
Belastingplan 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 
toezeggingenbrieven. 
 

2018-2019 EK Voetbalmakelaarsarre
st: Staatssecretaris 
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 
voetbalmakelaarsarres
t heeft gewezen. 
 

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

Afgedaan in de moties 
en 
toezeggingenbrieven. 

2019-2020 EK Staatssecretaris Snel 
zegt toe aan de 
fractieleden van het 
CDA in Memorie van 
Antwoord 
Belastingplan 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 

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 
toezeggingenbrieven. 



Belastingdienst in de 
praktijk met dit arrest 
zal omgaan, uiterlijk in 
het vierde kwartaal 
van 2019 wordt 
gepubliceerd.  
 

2019-2020 EK Staatssecretaris Snel 
zegt toe aan Kamerlid 
Essers tijdens 
behandeling 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; 
Handelingen I 
2019/20, nr. 12, 
item 12, blz. 18 
 

Afgedaan in de moties 
en 
toezeggingenbrieven. 


