2. Lopende moties en toezeggingen Tweede Kamer
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Omschrijving van de motie/toezegging
Van Vliet verzoekt de regering bij de
volgende evaluatie van de
bankenbelasting, de economische
effecten zo veel mogelijk mee te nemen
en de Kamer dan daarover te
rapporteren.
Snels verzoekt de regering nauwlettend
te monitoren of er alsnog onvoorziene
of onwenselijke consequenties voor
specifieke groepen mensen optreden
n.a.v. de uitfasering van Hillen en
verzoekt bij constatering de Kamer
daarover te rapporteren.
Staatssecretaris Weekers zegt toe aan
Kamerlid Nijboer tijdens de Algemene
Financiële Beschouwingen in het
voorjaar 2014 of wanneer meer inzicht
bestaat in de gemeentelijke
maatwerkvoorziening Wmo, dat de
fiscale regeling voor chronisch zieken en
gehandicapten verder zal worden
vereenvoudigd en in samenspraak met
VWS tegen het licht worden gehouden.
Staatssecretaris Wiebes zegt toe aan
Kamerlid Schouten tijdens het WGO van
7 november 2016 een brief te sturen
over het begrip vermogen en
betalingscapaciteit. De regeling waarin

Vindplaats kamerstuk
Kamerstukken II 2015/16, 32
545, nr. 49. Aangenomen 19
april 2016.

Niet afgerond - Stand van zaken
Zie M&T-brief.

Kamerstukken II 2017/18, 34
819, nr. 15. Aangenomen 23
november 2017.

Zie M&T-brief.

Staatssecretaris Weekers
tijdens de Algemene financiële
beschouwingen op 17 oktober
2013. Handelingen II 2013/14,
TK nr. 15, item 7, blz. 2. De
staatssecretaris heeft de
toezegging herhaald tijdens
het WGO Belastingplan op 4
november 2013.
Kamerstukken II 2013/14, 33
752, nr. 78, blz. 8
Staatssecretaris Wiebes
tijdens het WGO op 7
november 2016.
Kamerstukken II 2016/17, 34
552, nr. 70, blz. 110

Op 18 mei jl. heeft uw Kamer het syntheserapport
'Bouwstenen voor een beter belastingstelsel'
ontvangen (Kamerstukken II, 2019/20, 32 140, nr. 71).
In de bijgevoegde fichebundel met beleidsopties
wordt in fiche 162 uitgebreid de huidige stand van
denken over, en het lopende onderzoek naar
vereenvoudigingsopties van de fiscale regeling aftrek
van uitgaven voor specifieke zorgkosten beschreven.
Voor een echte inhoudelijke vereenvoudiging zijn
politieke keuzes noodzakelijk.
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In het kader van het recent besluit tot ontvlechting
wordt opnieuw gekeken naar wat dit betekent voor
één debiteurgerichte betalingsregeling Toeslagen en
Belasting. Begin 2021 zal dit meegenomen worden in
een update over stroomlijnen.
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dit wordt uitgelegd zal als concept aan
de Kamer worden voorgelegd.
Staatssecretaris Snel zegt toe aan
Kamerlid Snels tijden debat
'Voortzetting van de behandeling van:
Het wetsvoorstel Wijziging van de Wet
Inkomstenbelasting 2001 tot het
geleidelijk uitfaseren van de aftrek
wegens geen of geringe
eigenwoningschuld' op 22 november
2017, om bij een volgende evaluatie van
de eigenwoningregeling ook de werking
van de wet afschaffen wet Hillen mee te
nemen.
Staatssecretaris Snel zegt toe aan
Kamerlid Van Weyenberg, tijdens het
AO Belastingontwijking 29 maart 2018,
om updates te geven over de stand van
zaken m.b.t. Public CbCR, genoemd
wordt om dit te doen tijdens AO Ecofin.
Staatssecretaris Snel zegt toe aan
Kamerlid Van Weyenberg, tijdens AO
Belastingontwijking van 29 maart 2018,
te blijven pleiten voor meer
transparantie in de EUGedragscodegroep. [Overigens heb ik
volgens mij in een vorig AO Ecofin-Raad
al gezegd dat wij groot voorstander zijn
van volle transparantie rond die EUGedragscodegroep. Wij blijven daar ook
voor pleiten en hebben dat nu al een
aantal keren op de agenda gezet. Dat
zullen wij blijven doen.

Staatssecretaris Snel tijdens
de behandeling van het
Belastingplan 2018 in de
Tweede Kamer op 22
november 2017. Handelingen
II 2017/18, nr. 25, item 9, blz.
8

Kan pas over enkele jaren in behandeling worden
genomen, wanneer de eerstvolgende evaluatie van de
eigenwoningregeling plaatsvindt.

Staatssecretaris Snel tijdens
AO Belastingontwijking 29
maart 2018; Handelingen II
2017/18, nr. 67, item 8, blz. 24

Deze toezegging ziet op een doorlopend proces en
wordt veelal behandeld bij de Ecofin.

Staatssecretaris Snel tijdens
AO Belastingontwijking 29
maart 2018; Handelingen II
2017/18, nr. 67, item 8, blz.
24-25

Deze toezegging ziet op een doorlopend proces en
wordt veelal behandeld bij de Ecofin.
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Staatssecretaris Snel zegt toe aan
Kamerlid Van Weyenberg tijdens het AO
Belastingontwijking van 29 maart 2018
dat wanneer veranderingen optreden
een update van het overzicht zwarte
lijst gedeeld wordt met de Kamer.
Staatssecretaris Snel zegt toe aan de
leden van GroenLinks in Nota naar
aanleiding van het Verslag Wet
bedrijfsleven 2019, 5 november 2018,
te onderzoeken of een gerichte
aanpassing van het fbi-regime voor
vastgoed-fbi’s mogelijk en uitvoerbaar
is.
Staatssecretaris Snel zegt toe aan
Kamerlid Omtzigt tijdens debat
Behandeling van het wetsvoorstel Wet
fiscale arbitrage, 5 juni 2019, te
bekijken d.m.v. een evaluatie hoe de
wet in de praktijk uitpakt.
Staatssecretaris Snel zegt toe aan
Kamerlid Leijten tijdens behandeling
van het wetsvoorstel Wet fiscale
arbitrage, 5 juni 2019, een periodieke
analyse te maken om meer inzicht te
krijgen in de werking van de wet en hoe
dit vorm te geven.
Staatssecretaris Snel zegt toe aan
Kamerleden Leijten en Snels tijdens
behandeling van het wetsvoorstel Wet
fiscale arbitrage, 5 juni 2019, te kijken
naar de kosten die volgen uit arbitrage
en hoe deze wellicht te verhalen.

Staatssecretaris Snel tijdens
AO Belastingontwijking 29
maart 2018; Handelingen II
2017/18, nr. 67, item 8, blz.
24-25

Deze toezegging ziet op een doorlopend proces en
wordt veelal behandeld bij de Ecofin.

Staatssecretaris Snel in Nota
naar aanleiding van het
Verslag Wet bedrijfsleven
2019, 5 november 2018;
Kamerstukken II 2018/19, 35
028, nr. 21, blz. 45

Loopt mee in onderzoek fbi's en vbi's gepland voor
2021.

Staatssecretaris Snel tijdens
behandeling van het
wetsvoorstel Wet fiscale
arbitrage, 5 juni 2019;
Handeling II 2018/19, nr. 89,
item 3, blz. 14
Staatssecretaris Snel tijdens
behandeling van het
wetsvoorstel Wet fiscale
arbitrage, 5 juni 2019;
Handelingen II 2018/19, nr.
89, item 3, blz. 9

Deze gedane toezegging wordt in een later stadium
relevant. Naar verwachting komt een update in 2021.

Staatssecretaris Snel tijdens
behandeling van het
wetsvoorstel Wet fiscale
arbitrage, 5 juni 2019;
Handelingen II 2018/19, nr.
89, item 3, blz. 10

Deze gedane toezegging wordt in een later stadium
relevant. Naar verwachting komt een update in 2023.
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Deze gedane toezegging wordt in een later stadium
relevant. Naar verwachting komt een update in 2023.
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Staatssecretaris Snel zegt toe aan
Kamerlid Snels tijdens behandeling van
het wetsvoorstel Wet fiscale arbitrage,
5 juni 2019, te bekijken hoe andere
lidstaten de omzetting hebben
toegepast voor het implementeren van
deze wetgeving wanneer hierover
informatie over beschikbaar is.
Staatssecretaris Snel zegt toe aan
Kamerlid Stoffer tijdens een AO over de
Herziening Belastingstelsel, 27 juni
2019, in 2020 de fiscale behandeling in
de energiebelasting van Smart Charging
te betrekken bij de evaluatie van de
energiebelasting.
Staatssecretaris Wiebes zegt toe in
beantwoording van Schriftelijke Overleg
fiscale moties en toezeggingenbrief aan
de Tweede Kamer, 14 april 2018, om uw
Kamer elk jaar te informeren over de
rendementspercentages voor box 3
voor het komende belastingjaar.

Staatssecretaris Snel tijdens
behandeling van het
wetsvoorstel Wet fiscale
arbitrage, 5 juni 2019;
Handelingen II 2018/19, nr.
89, item 3, blz. 7

Deze gedane toezegging wordt in een later stadium
relevant. Naar verwachting komt een update in 2021.

Staatssecretaris Snel tijdens
AO Herziening
Belastingstelsel, 27 juni 2019;
Kamerstukken II 2018/19, 32
140, nr. 58, blz. 57

Het onderzoek naar mogelijk dubbele
energiebelasting bij bi-directioneel laden is nog
gaande. Het ministerie van I&W heeft PWC gevraagd
een onderzoek te doen naar het maatschappelijk
belang en het potentieel van bi-directioneel laden en
knelpunten en oplossingsrichtingen in wet- en
regelgeving.
Percentages (en berekeningswijze) voor 2022 worden
in M&T brief met Prinsjesdag 2021 naar de Kamer
gestuurd.

Staatssecretaris Vijlbrief zegt in de Nota
n.a.v. het Verslag wet aanpassing box 3
toe om ook in de jaren dat een
wetsvoorstel op het terrein van box 3
wordt voorgesteld de kamer alsnog in
de fiscale moties en toezeggingen brief
te informeren over forfaitaire
rendementspercentages.

Nota n.a.v. het Verslag wet
aanpassing box 3, 20 oktober
2020, Kamerstukken II
2020/21, 35 577, nr. 6, p. 13

Staatssecretaris Vijlbrief zegt in de

Schriftelijke overleg, 5 februari

Staatssecretaris Wiebes in
beantwoording van Schriftelijk
Overleg fiscale moties en
toezeggingenbrief aan de
Tweede Kamer, 14 april 2017,
Kamerstukken II 2016/17, 34
550-IX, nr. 22, blz. 26.
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beantwoording van een schriftelijk
overleg toe om de jaarlijkse
berekeningswijze van de
rendementspercentages van box 3 nog
uitgebreider in de fiscale moties- en
toezeggingenbrief op Prinsjesdag op te
nemen en erop toe te zien dat dit de
jaarlijkse vaste vindplaats is. En
daarnaast zegt hij toe de jaarlijkse
berekeningswijze in een pdf-bestand op
de website van de Belastingdienst te
publiceren.
Staatssecretaris Snel zegt toe aan de
Kamerleden tijdens het AO Raad voor
Economisch en Financiële Zaken, 4
september 2019, de Kamer meteen te
betrekken bij nieuwe ontwikkelingen
rondom Europese voorstellen
aangaande energiebelastingen.
Staatssecretaris Snel zegt toe aan
Kamerlid Van Weyenberg, tijdens AO
Belastingdienst 25 september 2019, dat
een brief naar de Kamer gaat met
daarin een uitweiding over de strikte
wetgeving rondom verzuimboetes
waarbij een uitzondering maken niet
mogelijk is.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt in de Nota
n.a.v. het Verslag wet aanpassing box 3
toe om ook in de jaren dat een
wetsvoorstel op het terrein van box 3
wordt voorgesteld de kamer alsnog in
de fiscale moties en toezeggingen brief

2020, Kamerstukken II
2020/2021, 31066 nr. 794,
p.27

Staatssecretaris Snel tijdens
AO Raad voor Economische en
Financiële Zaken, 4 september
2019; Kamerstukken II
2018/19, 21 501-07, nr. 1625,
p. 27

Er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen. Wanneer
deze er zijn dan wordt de Kamer daarbij betrokken.

Staatssecretaris Snel tijdens
AO Belastingdienst 25
september 2019;
Kamerstukken II 2019/20, 31
066 nr. 532, blz. 59

In april 2021 wordt een brief verzonden naar de
Tweede Kamer.

Staatssecretaris Snel tijdens
het wetgevingsoverleg pakket
Belastingplan 2020, 4
november 2019;
Kamerstukken II 2019/20, 35
302, nr. 68, blz. 79

De evaluatie vindt plaats in 2021 door het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat.
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te informeren over forfaitaire
rendementspercentages.
Staatssecretaris zegt toe aan Kamerlid
Snels tijden het Wetgevingsoverleg
pakket Belastingplan 2020, 4 november,
een milieubelasting voor de grote
scheepvaart te voorstellen om op de
Ecofin agenda te zetten.
Staatssecretaris Snel zegt toe aan de
Kamer in Nota naar aanleiding van het
Verslag 'Overige fiscale maatregelen',
22 oktober 2019, in voortzetting van
toezegging van voormalig
staatssecretaris Wiebes, de Kamer te
informeren wanneer bepaalde
berichten of groepen personen onder
de keuzeregeling worden gebracht.
Staatssecretaris Snel zegt toe aan de
Kamer in Nota naar aanleiding van het
Verslag 'Overige fiscale maatregelen',
22 oktober 2019, burgers die geen
keuze maken voor contact via post of
elektronisch een standaardwaarde
toegekend krijgen (papier of digitaal).
De burger wordt tijdig geïnformeerd
over de standaardwaarde. De invulling
van de standaardwaarde wordt in een
ministeriële regeling vastgesteld.
Motie van het lid Lodders over
onderzoek naar modernisering van de
reiskostenvergoeding.

Staatssecretaris Snel tijdens
het wetgevingsoverleg pakket
Belastingplan 2020, 4
november 2019;
Kamerstukken II 2019/20, 35
302, nr. 68, blz. 97
Staatssecretaris Snel in Nota
naar aanleiding van het
Verslag 'Overige fiscale
maatregelen', 22 oktober
2018; Kamerstukken II
2019/20, 35 303 nr. 6, blz. 2324, 26

Dit onderwerp komt voor de eerstvolgende Ecofin
waar milieubelastingen op de agenda staat.

Op z'n vroegst relevant eind 2022, want eerder wordt
inwerkintreding van de keuzeregeling niet verwacht
(a.g.v. digitaliseringsprolemen en lagere prioriteit
keuzeregeling in IV-portfolio). Kamer is hierover op 25
november 2020 geïnformeerd in de Tweede VGR
Belastingdienst 2020.

Staatssecretaris Snel in Nota
naar aanleiding van het
Verslag 'Overige fiscale
maatregelen', 22 oktober
2018; Kamerstukken II
2019/20, 35 303 nr. 6, blz. 2526

De Kamer is op 25 november 2020 in de Tweede VGR
Belastingdienst 2020 geïnformeerd; invoering wordt
pas eind 2022 verwacht en in voorjaar 2021 is een
update te geven over de uitvoeringstoetsen.
Uitvoering van de toezegging speelt voorlopig dus
niet.

Kamerstukken II 2019/20, 35
302, nr. 44. Aangenomen 14
november 2019.

De kamer wordt hier binnenkort over geïnformeerd.
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Motie van het lid Lodders c.s. over het
monitoren van administratieve last voor
mkb'ers door ATAD 2.

Kamerstukken II 2019/20, 35
302, nr. 45. Aangenomen 14
november 2019.

Staatssecretaris Snel zegt toe aan
Kamerlid Van Weyenberg tijdens
behandeling pakket Belastingplan 2019,
13 november 2019, dat contact gezocht
is met ministerie IenW over de Milieuinvesteringsaftrek. IenW is bezig met
het opstellen van de Milieulijst 2020 in
de MIA en daaraan het
doelgroepenvervoer toevoegen.
Daarnaast de toezegging dat dit
gemonitord wordt.
Staatssecretaris Snel zegt toe aan
Kamerlid Omtzigt tijdens behandeling
pakket Belastingplan 2019, 13
november 2019, mee te nemen in het
monitoringsverzoek van Kamerlid Van
Weyenberg, of er knelpunten ontstaan
bij de wat langere ritten?
Staatssecretaris Snel zegt toe aan
Kamerlid Lodders tijdens behandeling
pakket Belastingplan 2019, 13
november 2019, dat signalen uit de
praktijk om zoveel mogelijk
duidelijkheid te verschaffen over de
vraag hoe en wanneer het beste aan
deze documentatieplicht kan worden
voldaan, wordt gemonitord. Dit kan op

Staatssecretaris Snel tijdens
behandeling Pakket
Belastingplan, 13 november
2019; Handelingen II 2019/20,
nr. 23, item 8, blz. 16

In de fiscale moties en toezeggingenbrief van
Prinsjesdag 2021 wordt teruggekomen op de gevolgen
van deze wet voor de administratieve
lastenontwikkeling voor het midden- en kleinbedrijf
(mkb).
De elektrische voertuigen voor doelgroepenvervoer
zijn sinds 1 januari 2020 opgenomen op de Milieulijst.
Het is zinvol om de werking van de milieuinvesteringsaftrek over een geheel jaar te bezien. Om
die reden wordt hier volgend jaar op teruggekomen
bij uw Kamer.

Staatssecretaris Snel tijdens
behandeling Pakket
Belastingplan, 13 november
2019; Handelingen II 2019/20,
nr. 23, item 8, blz. 17

De elektrische voertuigen voor doelgroepenvervoer
zijn sinds 1 januari 2020 opgenomen op de Milieulijst.
Het is zinvol om de werking van de milieuinvesteringsaftrek over een geheel jaar te bezien. Om
die reden wordt hier volgend jaar op teruggekomen
bij uw Kamer.

Staatssecretaris Snel tijdens
behandeling Pakket
Belastingplan, 13 november
2019; Handelingen II 2019/20,
nr. 23, item 8, blz. 18

In de fiscale moties en toezeggingenbrief van
Prinsjesdag 2021 wordt teruggekomen op de gevolgen
van deze wet voor de administratieve
lastenontwikkeling voor het midden- en kleinbedrijf
(mkb).

7

T

T

T

TK

TK

TK

zijn vroegst met Belastingplan 2022
gedaan.
Staatsecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer tijdens het AO Ecofin, 12 februari
2020, "Met collega's in Europa af te
spreken of de criteria van de Europese
fiscale zwarte lijst duidelijker kunnen
worden opgesteld."
Staatssecretaris Vijlbrief en
staatssecretaris van Huffelen zeggen
toe aan de Kamer in de Kamerbrief
'Aanpak problemen Belastingdienst,
Douane en Toeslagen', op Prinsjesdag
de Kamer te zoeken naar een
alternatieve invulling van de
betalingskorting voor de
vennootschapsbelasting omdat het niet
mogelijk is de betalingskorting op het
voorgenomen tijdstip af te schaffen.
Staatssecretaris Snel zegt toe aan de
Kamer in de brief 'Beantwoording
Schriftelijk overleg over het door de
Algemene Rekenkamer toegezonden
Rapport "Forfaits in het
belastingstelsel", 5 december 2019, de
Kamer te informeren in het eerste
kwartaal 2020 over welke forfaits in
aanmerking komen voor actualisatie.

Staatssecretaris Vijlbrief,
tijdens AO Ecofin 12 februari
2020; Kamerstukken II
2019/20, 21 501-07, nr. 1682,
blz. 23

Zal worden besproken in de Gedragscodegroep in het
kader van de evaluatie van de fiscaal zwarte lijst.

De staatssecretarissen van
Financiën in de Kamerbrief
'Aanpak problemen
Belastingdienst, Douane en
Toeslagen', 27 februari 2020;
Kamerstukken II 2019/20, 31
066, nr. 607, blz. 11

Zie M&T-brief.

Staatssecretaris Snel in
Kamerbrief 'Beantwoording
Schriftelijk Overleg over het
door de Algemene
Rekenkamer toegezonden
rapport "Forfaits in het
belastingstelsel", 5 december
2019; Kamerstuk 32 140, nr.
68. Staatsecretaris Vijlbrief in
Kamerbrief ‘'Beantwoording
Schriftelijk Overleg over het
door de Algemene
Rekenkamer toegezonden
rapport "Forfaits in het

Zie de moties en toezeggingenbrieven.
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Motie van het lid Lodders c.s. over het
voorkomen van dubbeling tussen een
Europese en een nationale heffing
Motie van het lid Van Der Lee c.s. over
voorkomen van dubbele
energiebelasting

Minister Hoekstra zegt toe aan de
Kamer tijdens het debat over de
verschillende kortetermijnstimuleringsen reddingsmaatregelen en de
langetermijnontwikkelingen van de
economie, 28 mei 2020, een onderzoek
te doen naar de kloof in fiscale
behandeling tussen vreemd en eigen
vermogen verder te verkleinen als uit
de analyse blijkt dat dit nog steeds een
probleem is.
Motie van het lid Omtzigt over een
ultieme poging tot een oplossing te
komen in het SBF-domein
Motie van het lid Lodders c.s. over
beleidsopties voor
vermogensrendementsheffing op basis
van werkelijk rendement

belastingstelsel", 5 december
2019; 2019-00000206431.
Kamerstukken II 2019/20, 35
205, nr. 23. Aangenomen 1
april 2020.
Kamerstukken II 2018/29, 35
000-XIII, nr. 27. Aangenomen
13 november 2018.

Minister Hoekstra tijdens het
debat over de verschillende
kortetermijnstimulerings- en
reddingsmaatregelen en de
langetermijnontwikkelingen
van de economie op 28 mei
2020. Handelingen II 2019/20,
nr. 76, item 6, blz. 37-38

Kamerstukken II 2019/20, 31
066, nr. 668. Aangenomen 2
juli 2020.
Kamerstukken II 2019/20, 31
066, nr. 673. Aangenomen 2
juli 2020.
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Passieve motie die blijft gelden tot de Europese
Commissie met een voorstel voor een Europese
vliegbelasting komt.
Door verschillende ontwikkelingen -zoals beschreven
in de Kamerbrief fiscale moties en toezeggingen van
12 juni jl. - is het opnemen van een maatregel in het
Belastingplan 2021 met inwerkingtreding per 2021
niet haalbaar gebleken. Het kabinet blijft actief
inzetten op het uitwerken van een oplossing ter
uitvoering van deze motie in overleg met de branche.
Dit onderwerp zal een belangrijk onderdeel vormen
van de evaluatie van de energiebelasting. Hier wordt
momenteel aan gewerkt.
zie tekst M&T-brief

Deze motie is opgepakt. Verwacht wordt uw Kamer in
het tweede kwartaal dit jaar te informeren
Het onderzoek zal op korte termijn met een aparte
begeleidende brief aan uw Kamer worden gestuurd.
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Motie van het lid Van der Lee over niet
afwachten van de Europese Richtlijn
Energiebelasting bij uitvoering van de
motie over voorkomen van dubbele
energiebelasting (35 00-XIII, nr. 27)
Motie van het lid Van der Lee over een
positief oordeel over een
koolstofheffing aan de grens

Kamerstukken 2019/20, 32
813, nr. 540. Aangenomen 2
juli 2020.

Bij uitwerking van de maatregel zal rekening
gehouden worden met de motie.

Kamerstukken 2019/20, 35
377, nr. 13. Aangenomen 30
juni 2020.

Motie van de leden Amhaouch en Van
Eijs over een internationaal
concurrerende regeling voor de
versterking van het groeivermogen van
jonge bedrijven
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe in het
beantwoorden van Kamervragen van
het Kamerlid Lodders dat een evaluatie
naar de btw voor elektronische
publicaties in 2022 wordt uitgevoerd
m.b.t. doelmatigheid en
doeltreffendheid van de verlaging.
Staatssecretaris Vijlbrief herhaalt in de
Kamerbrief van 15 september 2020, de
toezegging om gedragseffecten rond de
omzetting naar de WLTP per 1 juli 2020
te monitoren.

Kamerstukken 2019/20, 33
009, nr. 86. Aangenomen 9
juni 2020.

Het kabinet is, conform de motie, positief over het
principe van een koolstofheffing aan de grens en
positief nieuwsgierig naar het Commissievoorstel, dat
in juni 2021 wordt gepubliceerd als onderdeel van het
fit-for-55-pakket. Daarnaast zal het kabinet, zoals
toegezegd in de Toelichting op de Strategische
Evaluatie Agenda onderzoek laten uitvoeren naar wat
o.a. de klimaat- en economische effecten van een
CBAM (kunnen) zijn bij bepaalde technische
vormgevingskeuzes.
EZK heeft voortouw bij deze motie. Onderzoek is
gegund aan EY; nieuwe stand van zaken wordt
opgevraagd aan EZK.
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Aanhangsel van de
Handelingen II, 2019/20, 35
302, nr. 4074, blz. 2

Vervolg van (afgeronde) toezeggingen m.b.t.
elektronische publicaties.

Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens het AO
Belastingdienst, 4 maart 2020;
Kamerstukken 2019/20, 31
066, nr.
622, blz. 56

Starten zodra de data beschikbaar is, dataverzoek
staat uit bij RDW.
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Motie Omtzigt (CDA) en Bosman (VVD)
over unanimiteit op het gebied van
belastingheffing.
Staatssecretaris Vijlbrief tijdens de
Algemene Financiële Beschouwingen op
1 oktober 2020, zegt toe aan de Kamer
inzicht te geven in de schattingen voor
de BIK; met name rondom MKB en
daarbij ook het Gini-coëfficiënt
meeneemt.
Staatssecretaris Vijlbrief tijdens de
Algemene Financiële Beschouwingen op
1 oktober 2020, zegt aan de Kamer toe
te bezien of fossiele brandstoffen kan
worden opgenomen in bijlage MN.
Staatssecretaris Vijlbrief tijdens de
Algemene Financiële Beschouwingen op
1 oktober 2020, zegt toe aan de Kamer
bij maatregelen met een bijzonder
grote impact op eenverdieners of
draagkracht van gezinnen explicieter
aandacht te geven aan
koopkrachteffecten.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer tijdens de plenaire behandeling
van de Fiscale verzamelwet 2021 , 8
september 2020, een aparte analyse te
doen over wat mogelijk is bij het
beperken van automatische ANBI-status
niet gewenste publiekrechtelijk
lichamen binnen EU/EER

Kamerstukken II 2020/21, 21
501-20, nr. 1599.
Aangenomen 30 september
2020.
Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens de Algemene
Financiële Beschouwingen op
1 oktober 2020; Handelingen
II 2020/21, nr. 9, item 7, blz.
11

De motie wordt opgepakt.

Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens de Algemene
Financiële Beschouwingen op
1 oktober 2020; Handelingen
II 2020/21, nr. 9, item 7, blz.
33
Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens de Algemene
Financiële Beschouwingen op
1 oktober 2020; Handelingen
II 2020/21, nr. 9, item 7, blz.
25

Dit wordt meegenomen in de bijlage van de
miljoenennota.

Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens de Plenaire
behandeling Fiscale
verzamelwet 2021, 8
september 2020,
Kamerstukken II 2020/21, 35
437, nr. 25, p. 14

Na het meireces wordt de ANBI-brief met Uw Kamer
gedeeld.

11

De Kamer kan niet voor december 2021 worden
geïnformeerd over de profijtverdeling binnen de BIK.

We blijven aandacht houden voor maatregelen die
een bijzonder grote impact hebben op eenverdieners
en draagkracht van gezinnen.
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Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer tijdens de plenaire behandeling
van de Fiscale verzamelwet 2021 , 8
september 2020, om een Kamerbrief te
sturen over de invloed van onvrije
landen.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer tijdens de plenaire behandeling
van de Fiscale verzamelwet 2021 , 8
september 2020, om een Kamerbrief te
sturen over knelpunten moderne
vormen van filantropie
'crowdfundingplatforms'
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer tijdens de plenaire behandeling
van de Fiscale verzamelwet 2021 , 8
september 2020, om een Kamerbrief te
sturen over grens anti-oppot-eis.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer tijdens de plenaire behandeling
van de Fiscale verzamelwet 2021 , 8
september 2020, om een Kamerbrief te
sturen over preciezer en zorgvuldiger
kijken naar onzekerheidsvereiste bij
giftenaftrek
Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe
in Kamerbrief, 5 oktober 2020, te
blijven zoeken naar oplossingen die
mogelijk zijn voor schrijnende gevallen
in het huidige toeslagenstelsel en

Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens de Plenaire
behandeling Fiscale
verzamelwet 2021, 8
september 2020,
Kamerstukken II 2020/21, 35
437, nr. 25, p. 17
Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens de Plenaire
behandeling Fiscale
verzamelwet 2021, 8
september 2020,
Kamerstukken II 2020/21, 35
437, nr. 25, p. 18-19
Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens de Plenaire
behandeling Fiscale
verzamelwet 2021, 8
september 2020, Handelingen
II 2020/21, 35 437, nr. 25, p.
18-19
Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens de Plenaire
behandeling Fiscale
verzamelwet 2021, 8
september 2020,
Kamerstukken II 2020/21, 35
437, nr. 25, p. 19
Staatssecretaris Van Huffelen
in Kamerbrief, 5 oktober 2020;
Kamerstukken II 2020/21, 31
066, nr. 706
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Na het meireces wordt de ANBI-brief met Uw Kamer
gedeeld.

Na het meireces wordt de ANBI-brief met Uw Kamer
gedeeld.

Na het meireces wordt de ANBI-brief met Uw Kamer
gedeeld.

Na het meireces wordt de ANBI-brief met Uw Kamer
gedeeld.

Zie M&T-brief.
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daarbij hard werkt naar een beter
alternatief voor het toeslagenstelsel.
Motie van het lid Snel over grote
bedrijven verplichten om commerciële
winst in Nederland te rapporteren
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer, tijdens Algemene Financiële
Beschouwingen, 2020, inzicht te
verstrekken over de Gini coëfficiënt bij
de scheefheidsverdeling in kader van de
BIK.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer tijdens WGO II Pakket
Belastingplan 2021, 2 november 2020,
te volgen voor volgend jaar wat voor
soort investeringen door welke soort
bedrijven worden gedaan o.b.v. de BIK.
Daarbij ook monitoren waar de BIK
neerslaat.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer tijdens WGO II Pakket
Belastingplan 2021, 2 november 2020,
het streven te hebben de
tegenbewijsregeling per 1-1-2022 op de
bank te hebben liggen als het juridisch
en technisch ook mogelijk is.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer tijdens WGO II Pakket
Belastingplan 2021, 2 november 2020,
de Kamer nader te informeren over PBL
studie tariefpad CO2-heffing industrie

Kamerstukken II 2020/21, 35
570-IX, nr. 10. Aangenomen 6
oktober 2020.
Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens de Algemene
Financiële Beschouwingen op
1 oktober 2020; Handelingen
II 2020/21, nr. 9 item 7, blz. 11

In Nota n.a.v. het Verslag Pakket Belastingplan 2021,
20 oktober 2020 wordt toegezegd, conform
aangenomen motief, onderzoek te doen hoe tot meer
transparantie over winsten en belastingafdrachten
van bedrijven gekomen kan worden.
De Kamer kan niet voor december 2021 worden
geïnformeerd over de profijtverdeling binnen de BIK.

Staatssecretaris Vijlbrief zegt
toe tijdens WGO II Pakket
Belastingplan 2021, 2
november 2020,
Kamerstukken II 2020/21, 35
572, nr. 78, blz. 17

De Kamer kan niet voor december 2021 worden
geïnformeerd over de profijtverdeling binnen de BIK.

Staatssecretaris Vijlbrief zegt
toe tijdens WGO II Pakket
Belastingplan 2021, 2
november 2020,
Kamerstukken II 2020/21, 35
572, nr. 78, blz. 50

Er wordt een inventarisatie van juridische
mogelijkheden van een tegenbewijsregeling
uitgevoerd; eind maart 2021 verwachten we deze te
ontvangen. De Kamer zal begin april per brief worden
geïnformeerd.

Staatssecretaris Vijlbrief zegt
toe tijdens WGO II Pakket
Belastingplan 2021, 2
november 2020,

Wordt besproken met PBL.
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een hierin mee te nemen de 75%
zekerheidsdoelstelling .
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer, in de Nota n.a.v. Verslag
Belastingplanpakket 2021, 20 oktober
2020, om de uitkomsten van het
externe onderzoek heffing op basis van
werkelijk rendement in het voorjaar
2021 te versturen naar de Kamer zodat
dit gebruikt kan worden tijdens de
formatie.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer ook aandacht te besteden aan
de investeringszekerheid voor
eigenaren van laadinfrastructuur en
emissievrije personenauto's bij de twee
voorziene evaluaties uit het
klimaatakkoord naar het
stimuleringspakket emissievrije auto's.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer, in de Nota n.a.v. Verslag
Belastingplanpakket 2021, 20 oktober
2020, dat de evaluatie
tabaksaccijnsverhoging in 2022 met de
Kamer te delen.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer, in de Nota n.a.v. Verslag
Belastingplanpakket 2021, 20 oktober
2020, dat goed onderzoek gedaan moet
worden naar de aard en omvang van
aandeelhouderskosten om de
wenselijkheid te bepalen voor een
eventuele aftrekbeperking.

Kamerstukken II 2020/21, 35
572, nr. 78, blz. 123
Staatssecretaris Vijlbrief in
Nota n.a.v. het verslag, Pakket
Belastingplan 2021, 20
oktober 2020, Kamerstukken II
2020/21, 35 572, nr. 17, p.3

Staatssecretaris Vijlbrief in
Nota n.a.v. het verslag, Pakket
Belastingplan 2021, 20
oktober 2020, Kamerstukken II
2020/21, 35 572, nr. 17, p. 85

Het onderzoek zal op korte termijn met een aparte
begeleidende brief aan uw Kamer worden gestuurd.

Evaluaties zijn voorzien in 2022 en 2024

Staatssecretaris Vijlbrief in
Voorzien beschikbaar maart 2022.
Nota n.a.v. het verslag, Pakket
Belastingplan 2021, 20
oktober 2020, Kamerstukken II
2020/21, 35 572, nr. 17, p. 9899
Staatssecretaris Vijlbrief in
Onderzoek loop (in onderzoeks- en evaluatieagenda
Nota n.a.v. het verslag, Pakket voor 2021) n.a.v. rapport Ter Haar
Belastingplan 2021, 20
oktober 2020, Kamerstukken II
2020/21, 35 572, nr. 17, p. 108
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Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer, in de Nota n.a.v. Verslag
Belastingplanpakket 2021, 20 oktober
2020, dat onderzoek gedaan wordt naar
de oorzaken achter structureel
verlieslatende bedrijven en dat dit
onderzoek uiterlijk in 2021 wordt
gedaan. Dit geldt ook voor het nader
onderzoek naar de belastingdruk
multinational; verschillen tussen fiscale
en commerciële winstbepaling. Bij
laatste waar nodig vragen bij het CBS
voor aanvullend onderzoek.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer, in de Nota n.a.v. Verslag
Belastingplanpakket 2021, 20 oktober
2020, dat de uitvoeringstoets op het
wetsvoorstel verliesverrekening begin
2021 wordt gedeeld met de Kamer.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer, in de Nota n.a.v. Verslag
Wetsvoorstel CO2-heffing industrie, 20
oktober 2020, in de jaarlijkse
klimaatmonitor die gelijktijdig met de
Klimaat en Energie Verkenning (KEV)
openbaar wordt gemaakt, ook aandacht
wordt besteed aan de voortgang op het
gebied van innovatie.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer, in de Nota n.a.v. Verslag
Wetsvoorstel CO2-heffing industrie, 20
oktober 2020, in lijn met de motie
Omtzigt/Bosman van 30 september het

Staatssecretaris Vijlbrief in
Nota n.a.v. het verslag, Pakket
Belastingplan 2021, 20
oktober 2020, Kamerstukken II
2020/21, 35 572, nr. 17, p.
115-116 en 117 en 127

Onderzoek loop (in onderzoeks- en evaluatieagenda
voor 2021) n.a.v. rapport Ter Haar

Staatssecretaris Vijlbrief in
Nota n.a.v. het verslag, Pakket
Belastingplan 2021, 20
oktober 2020, Kamerstukken II
2020/21, 35 572, nr. 17, p.
135
Staatssecretaris Vijlbrief in
Nota n.a.v. het verslag, CO2heffing industrie, 20 oktober
2020, Kamerstukken II
2020/21, 35 575, nr. 6, p. 4

De uitvoeringstoets wordt zo snel mogelijk met uw
Kamer gedeeld, toegevoegd als bijlage bij het
Koninklijk Besluit.

Staatssecretaris Vijlbrief in
Nota n.a.v. het verslag, CO2heffing industrie, 20 oktober
2020, Kamerstukken II
2020/21, 35 575, nr. 6, p. 4

De toezegging wordt opgepakt.
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KEV; komt in oktober 2021.
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Nederlands standpunt kenbaar maken
aan de EC.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer, in de Nota n.a.v. Verslag
Wetsvoorstel CO2-heffing industrie, 20
oktober 2020, jaarlijks een verslag te
maken over de monitoring
(Voortgangsmonitor Klimaatbeleid).
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer, in de Nota n.a.v. Verslag
Wetsvoorstel CO2-heffing industrie, 20
oktober 2020, indien
methodeverbeteringen zich tijdig
voordoen, dit mee te nemen in de
voorziene wetswijziging in 2022.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer, in de Nota n.a.v. Verslag
Wetsvoorstel differentieatie
overdrachtsbelasting, 20 oktober 2020,
in 2024 de evaluatie OVB te hebben
gepland waarin de doeltreffendheid en
doelmatigheid van de wet wordt
onderzocht en o.b.v. de uikomsten
bepaald wordt of het
hoofdverblijfcriterium en de
startersvrijstelling worden
gecontinueerd. De uitkomsten worden
naar verwachting 2025 gedeeld met de
Kamer
Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe
aan de Kamer, in de Nota n.a.v. Verslag
Wetsvoorstel verbetering
uitvoerbaarheid toeslagen, 20 oktober

Staatssecretaris Vijlbrief in
Nota n.a.v. het verslag, CO2heffing industrie, 20 oktober
2020, Kamerstukken II
2020/21, 35 575, nr. 6, p. 11

De voortgangsmonitor Klimaatakkoord wordt jaarlijks
verzonden aan de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Vijlbrief in
Nota n.a.v. het verslag, CO2heffing industrie, 20 oktober
2020, Kamerstukken II
2020/21, 35 575, nr. 6, p. 16

Lopend traject.

Staatssecretaris Vijlbrief in
Nota n.a.v. het verslag, Wet
differentiatie
overdrachtsbelasting, 20
oktober 2020, Kamerstukken II
2020/21, 35 576, nr. 6, p. 36

Evaluatie is voorzien in 2024.

Staatssecretaris Van Huffelen
in Nota n.a.v. het verslag, Wet
verbetering uitvoerbaarheid
toeslagen, 20 oktober 2020,

Zie M&T-brief.
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2020, om de Kamer op een later
moment te informeren over de
proportionaliteit van de maatregel
verplichte gegevensdeling
kinderopvangorganisaties. Dit gebeurt
op een later moment omdat de
maatregel pas op een later moment
wordt ingevoerd, in verband met het
regelen van een wettelijke grondslag,
zoals door de Kamer is verzocht.
Daarnaast moet het proces momenteel
nader uitgewerkt en neergezet worden.
Ook zal gekeken moeten worden of het
proces na de inwerkingtreding mogelijk
ook nog aanpassingen behoeft in de
praktijk.
Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe
aan de Kamer, in brief schriftelijke
beantwoording WGO I, Pakket
Belastingplan 2021, 29 oktober 2020,
op basis van de volgende vraag van de
heer Omtzigt: wanneer de stroomlijning
van de invorderingsregelgeving, zoals
opgenomen in de Fiscale Verzamelwet
2017, zal worden ingevoerd. Op dit
moment wordt gewerkt aan een
ontvlechting van de
Belastingdienst/Toeslagen. Het kabinet
beziet wat dit betekent voor de
maatregelen om de
invorderingsregimes tussen toeslagen
en belastingen te stroomlijnen. Ik zal de
Kamer hier begin 2021 over informeren.

Kamerstukken II 2020/21, 35
574, nr. 10, p. 48

Staatssecretaris Van Huffelen
in Kamerbrief schriftelijke
beantwoording WGO I Pakket Belastingplan 2021, 29
oktober 2020; Kamerstukken II
2020/21, 35 572, nr. 23 p. 21
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Begin 2021 wordt de Kamer per brief geïnformeerd.
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Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer tijdens de plenaire behandeling
Pakket Belastingplan 2021, 11
november 2020, in het verlengde van
het AO dat hij een soort
bouwstenenkeuzewijzer wil maken
gericht op de autobelasting en daarbij
alles op het gebied van autobelastingen
structureren.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer tijdens de plenaire behandeling
Pakket Belastingplan 2021, 11
november 2020, een overleg te voeren
met de stakeholders (RAI en BOVAG)
over de autonome vergroeningen sinds
2015 en over de uitkomsten van dit
gesprek de Kamer informeren.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer tijdens de plenaire behandeling
Pakket Belastingplan 2021, 11
november 2020, bereid te zijn te
onderzoeken of voor ADAS-systemen
een fiscale stimulans nodig is.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer tijdens de plenaire behandeling
Pakket Belastingplan 2021, 11
november 2020, dat de commissie de
beleidsopties onderzoekt voor het
investeringsklimaat.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer tijdens de plenaire behandeling

Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens de plenaire
behandeling Pakket
Belastingplan 2021, 11
november 2020, Handelingen
II 2020/21, nr. 23, item 11, p.
32

De Keuzewijzer autobelastingen wordt op korte
termijn naar de Tweede Kamer verzonden.

Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens de plenaire
behandeling Pakket
Belastingplan 2021, 11
november 2020, Handelingen
II 2020/21, nr. 23, item 11, p.
33

Wordt meegenomen in keuze wijzer.

Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens de plenaire
behandeling Pakket
Belastingplan 2021, 11
november 2020, Handelingen
II 2020/21, nr. 23, item 11, p.
34
Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens de plenaire
behandeling Pakket
Belastingplan 2021, 11
november 2020, Handelingen
II 2020/21, nr. 23, item 11, p.
35
Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens de plenaire

Is opgepakt.
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Zie M&T-brief.

Het onderzoek zal op korte termijn met een aparte
begeleidende brief aan uw Kamer worden gestuurd.
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Pakket Belastingplan 2021, 11
november 2020, voor maart 2021 de
voorstellen voor box 3 werkelijk
rendement te leveren aan de Kamer, als
de mogelijkheden uit het onderzoek
komen dat het kan.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer tijdens de plenaire behandeling
Pakket Belastingplan 2021, 11
november 2020, bereid is de motie Van
Haga op te pakken mits de motie zo
geïnterpreteerd kan worden dat het
past in het onderzoek wat nu gedaan
wordt. De tweede overweging over de
Hoge Raad wordt niet mee genomen
(Van Haga akkoord).
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer tijdens de plenaire behandeling
Pakket Belastingplan 2021, 11
november 2020, het inzetten om het
BIK-loket eerder te openen en dit
gericht te communiceren.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer tijdens de plenaire behandeling
Pakket Belastingplan 2021, 11
november 2020, aanmelden BIK bij
Europese Commissie om te bevestigen
dat het geen ongeoorloofde staatssteun
is.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer tijdens de plenaire behandeling
Pakket Belastingplan 2021, 11

behandeling Pakket
Belastingplan 2021, 11
november 2020, Handelingen
II 2020/21, nr. 23, item 11, p.
36
Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens de plenaire
behandeling Pakket
Belastingplan 2021, 11
november 2020, Handelingen
II 2020/21, nr. 23, item 11, p.
37

Zie aangenomen motie van de leden Van Haga en
Baudet, Kamerstukken II 2020/21, 35 572, nr. 70.
Aangenomen 12 november 2020. Het onderzoek zal
op korte termijn met een aparte begeleidende brief
aan uw Kamer worden gestuurd.

Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens de plenaire
behandeling Pakket
Belastingplan 2021, 11
november 2020, Handelingen
II 2020/21, nr. 23, item 11, p.
27
Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens de plenaire
behandeling Pakket
Belastingplan 2021, 11
november 2020, Handelingen
II 2020/21, nr. 23, item 11, p.
27
Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens de plenaire
behandeling Pakket

Dit is mede afhankelijk van de uitkomst van de
besprekingen met de Europese Commissie over de
notificatie van de BIK. De beide Kamers zullen
hierover op korte termijn worden geïnformeerd.
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Bij brief van 12 februari 2021 (Kamerstuk 32659),
#2021Z03104, is zowel de Tweede Kamer als de Eerste
Kamer geïnformeerd over de stand van zaken BIK bij
de Europese Commissie.

Bij brief van 12 februari 2021 (Kamerstuk 32659),
#2021Z03104, is zowel de Tweede Kamer als de Eerste

november 2020, de Tweede Kamer te
informeren als er iets fout gaat bij de
BIK.
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Belastingplan 2021, 11
november 2020, Handelingen
II 2020/21, nr. 23, item 11, p.
27
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de Staatssecretaris Vijlbrief
Kamer tijdens de plenaire behandeling
tijdens de plenaire
Pakket Belastingplan 2021, 11
behandeling Pakket
november 2020, een leidraad/website
Belastingplan 2021, 11
met casuïstiek van Omtzigt m.b.t. de BIK november 2020, Handelingen
in relatie tot grensoverschrijdende
II 2020/21, nr. 23, item 11, p.
situaties.
9
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de Staatssecretaris Vijlbrief
Kamer tijdens de plenaire behandeling
tijdens de plenaire
Pakket Belastingplan 2020, 11
behandeling Pakket
november 2020, bij nieuwe
Belastingplan 2021, 11
wetsvoorstellen in de fiscale sfeer het
november 2020; Handelingen
effect op vermogensongelijkheid
II 2020/21, nr. 23, item 11, p.
meenemen.
32
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de Staatssecretaris Vijlbrief in
Kamer in brief WGO I, 29 oktober 2020, Brief schriftelijke
te kijken naar de mogelijkheden om de
beantwoording WGO I Pakket
informatie te verzamelen m.b.t. actuele Belastingplan 2021, 29
data over het gebruik van de
oktober 2020, Kamerstukken II
scholingsvrijstelling. Zodra deze
2020/21, 35 572, nr. 23 p. 7
beschikbaar is wordt een evaluatie
gepland en ook bezien of een
horizonbepaling overwogen moet
worden.
Motie van het lid Lodders c.s. over
Kamerstukken II 2020/21, 35
beleidsvoorstellen om investeringen
572, nr. 47. Aangenomen 12
aan te jagen en ondernemerschap en
november 2020.
innovatie te versterken.

20

Kamer geïnformeerd over de stand van zaken BIK bij
de Europese Commissie.
Bij brief van 12 februari 2021 (Kamerstuk 32659),
#2021Z03104, is zowel de Tweede Kamer als de Eerste
Kamer geïnformeerd over de stand van leidraad.

We gaan dit verzoek meenemen in
belastingwetgeving waar effecten worden verwacht.

In voorbereiding.

Zie M&T-brief.
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Motie van leden Lodders en Stoffer over
het effect van fiscaal beleid op de
verjonging van het wagenpark.
Motie van leden Lodders en Van
Weyenberg over verdere quick fixes om
het toeslagenstelsel te verbeteren.
Motie van leden Lodders en Agnes
Mulder om parallel aan de
herijkingsmomenten van de
CO2-heffing te monitoren in hoeverre
mede door gerichte inzet van publieke
middelen voldoende voortgang wordt
geboekt met de realisatie van in het
meerjarenprogramma voorziene
infrastructuur; verzoekt de regering
tevens, waar dat niet het geval is, hier
zo nodig flankerend beleid op vorm te
geven,
Motie van de leden Van Weyenberg en
Bruins over de scholingsvrijstelling voor
opleidingen in het STAP-register zo veel
mogelijk voorbereiden.
Motie van het lid Van Weyenberg c.s.
over standaard ook kijken naar het
effect op vermogensongelijkheid.
Motie van het lid Van Raan over
onderzoek doen naar de mogelijkheden
voor een nationale heffing op nieuw
plastic.
Motie van de leden Van Haga en Baudet
over de mogelijkheid om te kiezen voor
een heffing op basis van het werkelijk
rendement.

Kamerstukken II 2020/21, 35
572, nr. 48. Aangenomen 12
november 2020.
Kamerstukken II 2020/21, 35
572, nr. 49. Aangenomen 12
november 2020.
Kamerstukken II 2020/21, 35
572, nr. 50. Aangenomen 12
november 2020.

Wordt meegenomen in de keuzewijzer
autobelastingen 2021 Q2 .

Kamerstukken II 2020/21, 35
572, nr. 59. Aangenomen 12
november 2020.

In voorbereiding.

Kamerstukken II 2020/21, 35
572, nr. 60. Aangenomen 12
november 2020.
Kamerstukken II 2020/21, 35
572, nr. 65. Aangenomen 12
november 2020.

We gaan dit verzoek meenemen in
belastingwetgeving waar effecten worden verwacht.

Kamerstukken II 2020/21, 35
572, nr. 70. Aangenomen 12
november 2020.

Zie toezegging 218: Staatssecretaris Vijlbrief tijdens de
plenaire behandeling Pakket Belastingplan 2021, 11
november 2020, Handelingen II 2020/21, nr. 23, item
11, p. 37, over het onderzoek naar werkelijk
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Zie M&T-brief.
Lopend traject.

Onderzoek loopt op dit moment.
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Motie van de leden Van Haga en Baudet
over onderzoek doen naar de gevolgen
van afbouw van de wet-Hillen.
Motie van de leden Van Haga en Baudet
over een plan van aanpak om de
fiscaliteit rondom auto's aanzienlijk te
versimpelen.
Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe
aan de Kamer in Kamerbrief
'Beantwoording vragen schriftelijk
overleg hardheidsregeling
kinderopvangtoeslag', 1 december
2020, uiterlijk begin 2024
evaluatieverslagen van de commissie
van Wijzen en van de andere
onafhankelijke commissies met de
Tweede Kamer te delen.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe tijdens
WGO BIK aan Kamer, 11 november
2020, een brief over de percentages
volgend jaar ook naar de Tweede Kamer
wordt verzonden nadat een reactie van
de Europese Commissie is ontvangen en
voordat de KB komt.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe tijdens
WGO BIK aan Kamer, 11 november
2020, een leidraad naar de Kamer te
sturen

Kamerstukken II 2020/21, 35
572, nr. 71. Aangenomen 12
november 2020.
Kamerstukken II 2020/21, 35
572, nr. 72. Aangenomen 12
november 2020.

rendement. Dit onderzoek zal op korte termijn met
een aparte begeleidende brief aan uw Kamer worden
gestuurd.
Wordt t.z.t. bekeken.
Dit wordt behandeld in de Keuzewijzer
autobelastingen.

Staatssecretaris Van Huffelen
in Kamerbrief, 1 december
2020, Kamerstukken II
2020/21, 31 066, nr. 742

Evaluatie zal t.z.t. opgepakt worden.

Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens de behandeling pakket
Belastingplan 2021 aan de
Eerste Kamer, 8 december
2021, Kamerstukken I
2020/21, 35 572 nr. 14. p. 24

Bij brief van 12 februari 2021 (Kamerstuk 32659),
#2021Z03104, is zowel de Tweede Kamer als de Eerste
Kamer geïnformeerd over de stand van zaken BIK bij
de Europese Commissie.

Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens de behandeling pakket
Belastingplan 2021 aan de
Eerste Kamer, 8 december
2021, Kamerstukken I
2020/21, 35 572 nr. 14. p. 24

Bij brief van 12 februari 2021 (Kamerstuk 32659),
#2021Z03104, is zowel de Tweede Kamer als de Eerste
Kamer geïnformeerd over de stand van leidraad.
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Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe tijdens
WGO BIK aan Kamer, 11 november
2020, mocht het niet lukken in januari
een oordeel te delen met de Kamer,
dan in de laatste week van
januari/februari een brief te sturen naar
de Kamer over uitvoerbaarheid door
het RVO.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer tijdens het AO
Belastingdienst/Belastingen, 2
december 2020, de toegezegde
informatie/onderzoek m.b.t. het
beëdigen van belastingadviseurs te
delen met de Kamer.
De minister president zegt toe tijdens
het debat over de verklaring van de
minister-president en over het verslag
van de ondervragingscommissie
Kinderopvangtoeslag, 19-1-2021, dat de
TK in juni wordt geïnformeerd over de
stand van zaken rondom de
implementatie van de maatregelen
genoemd in de kabinetsreactie op het
rapport 'ongekend recht'.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt de Kamer,
tijdens het Algemeen Overleg
Belastingontwijking, 11 februari 2021,
een brief te sturen in hoe hij de Kamer
wil informeren over internationale
belastingverdragen

Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens de behandeling pakket
Belastingplan 2021 aan de
Eerste Kamer, 8 december
2021, Kamerstukken I
2020/21, 35 572 nr. 14. p. 24

De beide Kamers zullen op korte termijn worden
geïnformeerd over de uitkomst van de besprekingen
met de Europese Commissie over de notificatie van de
BIK.

Staatssecretaris Vijlbrief in het
Nota n.a.v. het verslag, AO
Belastingdienst, 2 december
2020, Kamerstukken II
2020/21, 31 066, nr. 767, p.
37.

Eerst zal een analyse plaatsvinden.

De minister president tijdens
het debat over de verklaring
van de minister-president en
over het verslag van de
ondervragingscommissie
Kinderopvangtoeslag, 19
januari 2021; ongecorrigeerd
stenogram, p. 110-111

Er wordt momenteel gewerkt aan deze brief zodat
deze in juni naar de Kamer kan worden gestuurd.

Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens het AO
Belastingontwijking, 11
februari 2021; Kamerstukken
II 2020/21, 25 087, nr. 269, p.
32

De toegezegde brief zal naar verwachting in april aan
uw Kamer worden gestuurd.
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Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer, tijdens het Algemeen Overleg
Belastingontwijking, 11 februari 2021, in
te gaan op belastingtarieven
ontwikkelingslanden in de brief
internationale belastingverdragen.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer, tijdens het Algemeen Overleg
Belastingontwijking, 11 februari 2021,
de Kamer te informeren over Country
by Country reporting.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer, tijdens het Algemeen Overleg
FATCA, 10 februari 2021, om bij de
volgende Ecofin met gelijkgestemde
landen in de EU, te bespreken of er een
EU-delegatie naar Amerika toe gaat om
over de uitwerking van FATCA te
praten.

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer, tijdens het Algemeen Overleg
FATCA, 10 februari 2021, met
Amerikanen juridische situatie van
nationaliteit van kinderen geboren van
andere diplomaten en militairen te
bespreken en hierover meer
duidelijkheid te krijgen

Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens het AO
Belastingontwijking, 11
februari 2021; Kamerstukken
II 2020/21, 25 087, nr. 269, p.
32
Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens het AO
Belastingontwijking, 11
februari 2021; Kamerstukken
II 2020/21, 25 087, nr. 269, p.
55 en p. 57
Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens het Algemeen overleg
FACTA, 10 februari,
Kamerstukken II 2020/21, 25
087, nr. 268, p.20

Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens het Algemeen overleg
FACTA, 10 februari,
Kamerstukken II 2020/21, 25
087, nr. 268, p. 27
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In de toegezegde brief, die naar verwachting in april
aan uw Kamer wordt gestuurd, zal ook specifiek op de
positie van ontwikkelingslanden worden ingegaan.

Zie M&T-brief.

In maart 2021 heeft in EU verband digitaal een eerste
gesprek plaatsgevonden met de IRS. Naar verwachting
volgt binnenkort een vervolg op dit gesprek.
Inhoudelijk zal een terugkoppeling plaatsvinden in de
brief van eind april die door de Minister en
Staatssecretaris is toegezegd in het AO van 10 februari
j.l. Ook over andere zaken die spelen met betrekking
tot FATCA zal in deze brief een terugkoppeling worden
gegeven. Zoals in het AO van 10 februari j.l. is
toegezegd zal de Kamer via periodieke brieven
geïnformeerd worden over de stand van zaken met
betrekking tot FATCA en toeval-Amerikanen.
De Nederlandse ambassade in de VS heeft hiernaar
geïnformeerd bij de VS. Uw Kamer zal hierover in de
toegezegde brief van eind april worden geïnformeerd.
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Staatssecretaris Van Huffelen zegt toe
aan de Kamer, tijdens het Algemeen
Overleg over de Hersteloperatie
Kinderopvangtoeslag, 10 februari 2021,
de beleidsbesluiten gemaakt zijn en nu
bezig zijn met dit om te zetten in
wetgeving. Dit wordt rond Prinsjesdag
ingediend bij de Kamer.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer, tijdens het Wetgevingsoverleg
Wet implementatie richtlijnen
elektronische handel, 11 februari 2021,
in de loopt naar 1 juni een
tussenrapportage naar de Kamer te
sturen over hoe de implementatie loopt
en een balans op te maken hoeveel
mensen zijn er en hoeveel mensen
hebben we daarvoor nodig. een
voortgangsrapportage, twee á drie
maanden na de
inwerkingstredingsdatum van 1 juli
2021, te rapporteren naar de Kamer
wanneer er problemen zijn op het
noodspoor en zorgen voor een
permanente feedbackloop met de
werknemersorganisaties.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer, tijdens het Wetgevingsoverleg
Wet implementatie richtlijnen
elektronische handel, 11 februari 2021,
om in de voortgangsrapportage ook
specifiek in te gaan op de capaciteit bij

Staatssecretaris Van Huffelen
tijdens het AO over de
Hersteloperatie
Kinderopvangtoeslag, 10
februari 2021; Kamerstukken
II 2020/21, 31 066, nr. 797, p.
60

Hier wordt aan gewerkt.

Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens het WGO Wet
implementatie richtlijnen
elektronische handel, 11
februari 2021; Kamerstukken
II 2020/21, 35 527, nr. 13, p.
19 en p. 25-26

Volgt medio juni; het is nu nog te vroeg om wat te
kunnen melden.

Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens het WGO Wet
implementatie richtlijnen
elektronische handel, 11
februari 2021; Kamerstukken
II 2020/21, 35 527, nr. 13, p.
28-29

Volgt medio juni; het is nu nog te vroeg om wat te
kunnen melden.
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inspecteurs voor het beantwoorden van
specifieke vragen.
Staatssecretaris Snel zegt toe in de brief
Fiscale beleidsagenda 2019, 28 mei
2019, te starten met een
internetconsultatie in de loop van 2020
met het oog op aanbieding van het
wetsvoorstel inzake de
informatiebeschikking in 2021.
Minister Hoekstra zegt toe in bijlage 1
van Kamerbrief 'Reactie op
Initiatiefnota van de leden Snels,
Sneller, Bruien en Slootweg: "van
oliedom naar gezond verstand:
verduurzaming van de financiële
sector"(Kamerstuk 35446), 3 juli 2020,
in te gaan op de mogelijkheden tot
vergroening in de bankenbelasting.
Staatssecretaris vijlbrief zegt in de brief
met reactie op het FD-artikel toe om de
wet met betrekking tot de herijking van
de rendementspercentages van box 3
(artikel 10.6ter wet IB 2001) in een
volgend wetstraject aanpassen om
onduidelijkheden weg te nemen en de
verleggen van het basisjaar te regelen.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt in de
beantwoording van een schriftelijk
overleg toe om de jaarlijkse
berekeningswijze van de
rendementspercentages van box 3 nog
uitgebreider in de fiscale moties- en
toezeggingenbrief op Prinsjesdag op te

Staatssecretaris Snel in de
brief Fiscale beleidsagenda
2019, 28 mei 2019;
Kamerstukken II 2018/19, 32
140, nr. 51, p.7

Het wetsvoorstel inzake de informatiebeschikking
heeft vertraging opgelopen. Het voornemen is om
voor dit wetsvoorstel deze zomer een
internetconsultatie te starten.

Minister Hoekstra in
Kamerbrief van 3 juli 2020;
Kamerstukken II 2019/20, 35
446, nr. 3, bijlage tabel 1.

Zie M&T-brief.

Staatssecretaris Vijlbrief in
Kamerbrief van 4 december
2020; Kamerstukken II
2020/21, 35 572, nr. 81.

Dit loopt mee in traject BP2022 (OFM).

Staatssecretaris Vijlbrief in
brief van 5 februari 2021;
Kamerstukken II 2020/21, 31
066, nr. 794, p. 6 en 22.

Dit ga ik doen.
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nemen en erop toe te zien dat dit de
jaarlijkse vaste vindplaats is. En
daarnaast zegt hij toe de jaarlijkse
berekeningswijze in een pdf-bestand op
de website van de Belastingdienst te
publiceren.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer, in de Nota n.a.v. Verslag
Wetsvoorstel aanpassing box 3, 20
oktober 2020, juridisch advies in te
winnen bij deskundigen voor een
mogelijke tegenbewijsregeling in box 3
daarbij de ambitie heeft een beeld te
hebben begin 2021.
Motie van het lid Mei Li Vos over na de
transitie stapsgewijs de handhaving
aanvangen.

Staatssecretaris Vijlbrief in
Nota n.a.v. het verslag, Wet
aanpassing box 3, 20 oktober
2020, Kamerstukken II
2020/21, 35 577, nr. 6, p. 2-3

Hierover gaat binnenkort een brief naar de Kamer.

Kamerstukken II 2016-2017,
34 036, nr. 34. Aangenomen 4
oktober 2016

In behandeling. In de Kamerbrief Werken als
Zelfstandige d.d. 16 november 2020 is aangekondigd
dat de pilot webmodule op 11 januari 2021 start en in
ieder geval zes maanden zal duren. Na afloop van de
pilot webmodule, beslist het kabinet op welk moment
de handhaving (gefaseerd) wordt opgestart, op z’n
vroegst is dat 1
oktober 2021.
Zie M&T brief.
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Motie van het lid Leijten over
eerbiedigen van de gedragslijn voor
strafbare feiten begaan door
ambtenaren.
Motie Omtzigt c.s. over misstanden
melden bij een onafhankelijke instantie.

Kamerstukken II 2018-2019,
31 066, 449. Aangenomen 20
december 2018
Kamerstukken II 2019-2020,
31 066, nr. 552. Aangenomen
4 december 2019
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De (eenmalige) Tussentijdse rapportage van de
raadspersonen is in november 2020 verschenen en op
12 november aan de TK aangeboden (Kamerstukken II
2020/21, 31066, nr. 734). De instelling van de
raadspersonen is met 6 maanden verlengd. Daarom
zal de eindrapportage in de tweede helft van 2021
plaatsvinden.
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Staatssecretaris Snel zegt de Kamer op
de hoogte houden over de voortgang
van het pseudonimiseren.

Staatssecretaris Snel zegt aan de
Kamerleden Van Weyenberg, Snels en
Leijten toe dat de commissieBouwman/Van der Geld na twee jaar zal
evalueren of met het publiceren van
geanonimiseerde samenvattingen van
rulings met een internationaal karakter
de beoogde transparantie over de
rulingpraktijk wordt bereikt, en zal die
evaluatie aan de Kamer doen
toekomen.
Staatssecretaris Snel zegt toe om
externe vakinhoudelijke experts vragen
om onderzoek te doen naar juridische
kwaliteit van de opgelegde aanslagen.
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe te
kijken naar de wijze van rapporteren, de
vier pijlers plus de bovenliggende lat
van rechtsstatelijkheid en
dienstverlening,
Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe
feedbackloops waar mogelijk
verbeteren zodat interne en externe
signalen beter worden benut.

Staatssecretaris Snel in brief
beantwoorden SO over
Autoriteit Persoonsgegevens,
7 februari 2019, Kamerstukken
II 2018-2019, 32 761, nr. 131.
p. 11.
Staatssecretaris Snel tijdens
het AO Internationaal fiscaal
(verdrags)beleid, 4 juni 2019,
Kamerstukken II 2018-2019,
25 087, nr. 244. p. 44.

In behandeling.

Staatssecretaris Snel in brief
ADR-onderzoek naar het
uitnodigingenbeleid bij
erfbelasting, 20 september
2019, Kamerstukken II 20192020, 31 066 nr. 527, blz. 1
Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens het AO Belastingdienst
en Belastingen, 2 december
2020, Kamerstukken II
2020/21, 31 066, nr. 767.
Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens het AO Belastingdienst
en Belastingen, 2 december
2020, Kamerstukken II
2020/21, 31 066, nr. 767.

In behandeling.
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In behandeling, evaluatie vindt plaats na
2 jaar, in 2021. De commissie die jaarlijks
onderzoek doet zal naar samenvattingen
kijken.

In behandeling.

In behandeling. In het vervolg zullen we uw Kamer
hierover rapporteren via de voortgangsrapportage
over het Jaarplan 2021.
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Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe samen
met minister van SZW te werken aan
unilaterale oplossing Rijnvarenden

Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens het AO Belastingdienst
en Belastingen, 2 december
2020, Kamerstukken II
2020/21, 31 066, nr. 767.

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe aan de
Kamer tijdens de plenaire behandeling
Pakket Belastingplan 2021, 11
november 2020, te kijken om per 1-12021 een nettere uitvoering te vinden
voor de heffingsvrije voet in box 3 en
werken naar een betere uitvoering voor
de toekomst bij individuele gevallen.

Staatssecretaris Vijlbrief
tijdens de Plenaire
behandeling Pakket
Belastingplan 2021, 11
november 2020, Handelingen
II, 2020/21, item 23, nr. 11, p.
1
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Uw Kamer is update gegeven in over dit onderwerp
geïnformeerd in Kamerstukken II 2020/21, 26834, nr.
51. Uw Kamer wordt vóór het zomerreces schriftelijk
geïnformeerd over de voortgang op zowel de
unilaterale tegemoetkoming als de nog lopende
besprekingen met Luxemburg.
Deze toezegging wordt behandeld in de brief over het
onderzoek belasten naar werkelijk rendement box 3.

