
Bijlage 2 – 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 
Belastingplan. 
 

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

Zie de moties en 
toezeggingenbrieven. 
 

2017-2018 EK Gewijzigde motie-Essers 
(CDA) En Geerdink (VVD) 
c.s. over het voorkomen 
van dubbele heffing 
In deze motie wordt de 
staatssecretaris verzocht te 
bevorderen dat in 
onvoorziene gevallen 
waarin de richtlijnen 
ATAD1 en ATAD2 zich er 
niet tegen verzetten, in de 
uitvoeringspraktijk, 
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 
belastingplichtigen, 
hoeveel landenrapporten 
zijn ontvangen van andere 
landen via de uitwisseling 
en een kwalitatieve 
beschrijving van de 
ervaringen alsmede inzicht 
in veel voorkomende 
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 geïnformeerd.   

2017-2018 EK Staatssecretaris Snel  zegt 
toe de mogelijkheid voor 
een controlerende 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, 
34775, AA, p. 9 

In behandeling, zodra 
er ontwikkelingen 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 
arbeidsrelaties 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 
maatregelen zal het 
kabinet peilen of de 
praktijk van de 
wijzigingen 
overeenstemt met de 
doelstellingen van de 
wijzigingen, namelijk 
het tegengaan van 
schijnzelfstandigheid 
en zorgen dat echte 
zzp-ers gewoon hun 
werk kunnen doen. 



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 informeren. 
(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 
handhaving 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 
Belastingplan 
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 Belastingplan 
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 
geïndexeerd) 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 Klimaatakkoord 
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 
aanleiding 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. 



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 
grensoverschrijdende 
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 
navorderingsaanslag 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 
grensoverschrijde
nde 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 behandeling pakket 
Belastingplan 2020, 10 
december 2019, elk jaar, 
conform het proces 
rondom de 
augustusbesluitvorming, te 
kijken naar een 
evenwichtige 
inkomsensverdeling en 
koopkrachtontwikkeling. 

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

In behandeling. 

2019-2020 EK Staatssecretaris Snel zegt 
toe aan Kamerlid Vendrik 
tijdens behandeling pakket 
Belastingplan 2020, 10 
december 2019, bij het 
beoordelen 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; 
Handelingen I 
2019/20, nr. 12, 
item 3, blz. 7 

In behandeling. 



2019-2020 EK Staatssecretaris Snel zegt 
toe aan Kamerlid Vendrik 
tijdens behandeling 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; 
Handelingen 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 
beleidsmogelijkheden 
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. 



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 
vertegenwoordigers van de 
EU-lidstaten samenkomen 
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 
antibelastingontw
ijking, 28 
november 2019; 
Kamerstukken I 
2019/20, 35 241, 
C, blz. 11 
 

Zie de moties en 
toezeggingenbrieven. 
 

2019-2020 EK Staatssecretaris Snel zegt 
opnieuw toe aan de Kamer 
in Memorie van Antwoord 
Wet implementatie tweede 
EU-richtlijn 
antibelastingontwijking, 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 
antibelastingontw
ijking, 28 
november 2019; 
Kamerstukken I 
2019/20, 35 241, 
C, blz. 16 
 

Zie de moties en 
toezeggingenbrieven. 
 

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 
documentatieverplichting 
op de administratieve 
lasten die op verzoek van 
de Tweede Kamer 
gemonitord worden. 
 

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

Zie de moties en 
toezeggingenbrieven. 
 



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 
antibelastingontwijking, 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 
antibelastingontw
ijking, 7 
december 2018; 
Kamerstukken I, 
2018/19, 35 030, 
E, blz. 2 
 

Zie de moties en 
toezeggingenbrieven. 
 


