
Bijlage 2 – Lopende moties en toezeggingen Tweede Kamer 

Moties 

Vergaderjaar Kamer Omschrijving van de 
motie 

Vindplaats 
kamerstuk 

Stand van zaken 
Rijksbegroting 

2016-2017 TK Motie van het lid Mei Li 
Vos over na de transitie 
stapsgewijs de 
handhaving aanvangen.  

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

In behandeling. Zie daarnaast 
Kamerbrief d.d. 24 juni 2019 
(Kamerstukken II, 2018-2019, 
31066, nr. 515) en Kamerbrief 
d.d. 4 februari 2020 
(Kamerstukken II, 2019–2020, 
31 066, nr. 595) waar wordt 
ingegaan op toezicht en 
handhaving op de kwalificatie 
van arbeidsrelaties voor de 
loonheffingen.  

2018-2019 TK Motie van het lid Omtzigt 
over opsporen van 
wanbetalers met een 
buitenlands kenteken. 

Kamerstukken 
II 2018-2019, 
35 027, 11. 
Aangenomen 
15 november 
2018 

In behandeling. 

2018-2019 TK Motie van het lid Leijten 
over eerbiedigen van de 
gedragslijn voor 
strafbare feiten begaan 
door ambtenaren.  

Kamerstukken 
II 2018-2019, 
31 066, 449. 
Aangenomen 
20 december 
2018 

Doorlopend. De Belastingdienst 
respecteert de gedragslijn. In 
de periodieke motie- en 
toezeggingenbrief wordt 
gerapporteerd over het aantal 
gevallen dat besproken is in het 
overleg tussen OM, FIOD en 
Belastingdienst en in hoeveel 
gevallen dit heeft geleid tot 
aangifte.  

2018-2019 TK Gewijzigde motie van de 
leden Omtzigt c.s. over 
de richtlijnen voor de 
bescherming van 
klokkenluiders volledig 
implementeren (ter 
vervanging van 31066-
504) 

Kamerstukken 
II 2019-2020, 
31 066, nr. 
509. 
Aangenomen 
4 juli 2019 

Naar aanleiding van deze motie 
is op 31 oktober 2019 aan de 
Kamer toegezegd de 
aanbevelingen van de Raad van 
Europa voor de bescherming 
van klokkenluiders te 
implementeren bij de 
Belastingdienst (31 066, nr. 
534). De Minister van Financiën 
refereerde hieraan in zijn brief 
van 11 januari jl. (31 066, nr. 
588). Bij brief van 24 januari 
2020 zijn de antwoorden 
verstuurd op de door uw Kamer 
gestelde vragen in het 
Schriftelijk overleg van 11 
december naar aanleiding van 
de eerdere Toezegging (31 066, 
nr. 597). Over nieuwe 
ontwikkelingen op dit dossier 
zal uw Kamer worden 
geïnformeerd. 



2019-2020 TK  Gewijzigde motie van de 
leden Omtzigt en Bruins 
(t.v.v. 250110-21) 

Kamerstukken 
II 2018-2019, 
35 010, nr. 
21. 
Aangenomen 
12 september 
2019 

In de brief van 14 mei 2020 
(Voortgang herstelactie 
kindgebonden budget) is Uw 
Kamer over de stand van zaken 
van deze motie geïnformeerd.  

2019-2020 TK Motie Omtzigt c.s. over 
misstanden melden bij 
een onafhankelijke 
instantie, tijdens plenaire 
vergadering 10 
december 2019 

Kamerstukken 
II 2019-2020, 
31 066, nr. 
552. 
Aangenomen 
4 december 
2019 

In brief van 11 januari 2020 
[Kamerstukken II 2019/20, 
31066, nr. 588] wordt vermeld 
dat uitvoering wordt gegeven 
aan de motie Omtzigt door 
middel van het benoemen van 
twee personeelsraadspersonen. 
De personeelsraadspersonen 
worden benoemd in de 
Kamerbrief "Aanpak problemen 
Belastingdienst, Douane en 
Toeslagen".  Kamerstukken II, 
2019-2020, 31 066, nr. 607. 
Rapportage is voorzien in 2021.  

2019-2020 TK Motie van het lid Leijten 
c.s. over een grote stem 
voor degenen die het 
werk uitvoeren.  

Kamerstukken 
II 2019/20, 
31066, nr. 
580. 
Aangenomen 
28 januari 
2020 

De ontvlechting van de 
Belastingdienst wordt 
stapsgewijs opgepakt. De 
Kamer wordt periodiek 
geïnformeerd over de plannen 
en de voortgang. In de 
Kamerbrief "Aanpak problemen 
Belastingdienst, Douane en 
Toeslagen" van 27 februari 
2020 is ook aandacht besteed 
aan het betrekken van de 
organisatie. Kamerstukken II 
2019/20, 31 066, nr. 607. 

2019-2020 TK Motie van het lid Stoffer 
c.s. over de lessen uit 
voorgaande jaren 
expliciet meenemen.  

Kamerstukken 
II 2019/20, 
31066, nr. 
583. 
Aangenomen 
28 januari 
2020 

De ontvlechting van de 
Belastingdienst wordt 
stapsgewijs opgepakt. De 
Kamer wordt periodiek 
geïnformeerd over de plannen 
en de voortgang. De Kamerbrief 
"Aanpak problemen 
Belastingdienst, Douane en 
Toeslagen" van 27 februari 
2020 is ook aandacht wordt 
besteed aan de 
informatievoorziening aan de 
Kamer. Kamerstukken II 
2019/20, 31 066, nr. 607. 



2019-2020 TK Motie van het lid Bruins 
c.s. over een 
haalbaarheidstoets op de 
voorgenomen 
ontvlechting.  

Kamerstukken 
II 2019-2020, 
31066, nr. 
584. 
Aangenomen 
28 januari 
2020 

De ontvlechting van de 
Belastingdienst wordt 
stapsgewijs opgepakt. De 
Kamer wordt periodiek 
geïnformeerd over de plannen 
en de voortgang. In de 
Kamerbrief "Aanpak problemen 
Belastingdienst, Douane en 
Toeslagen" van 27 februari 
2020 is ook aandacht wordt 
besteed aan de haalbaarheid en 
de risicoanalyse. Kamerstukken 
II 2019/20, 31 066, nr. 607 

2018-2019 TK Motie van het lid 
Slootweg over één 
machtigingscode voor 
belastingaangifte en 
toeslagen 

Kamerstukken 
II 2018/19, 
35210, nr. 4. 
Aangenomen 
3 juli 2019 

In behandeling. Over de stand 
van zaken wordt u in de fiscale 
moties en toezeggingenbrief 
voorjaar 2020 geïnformeerd. 

2015-2016 TK 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. 

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

Dit wordt behandeld bij de 
volgende evaluatie van de 
bankenbelasting in 2021. 

2016-2017 TK Leijten verzoekt de 
regering zich in te 
spannen voor bindende 
afspraken tussen het VK 
en de EU om 
belastingontwijking te 
voorkomen. 

Kamerstukken 
II 2016/17, 
21 501-20, 
nr. 1222, 
Aangenomen 
20 april 2017. 

Dit vormt een onderdeel van 
EU-inzet m.b.t. 
onderhandelingen met het VK. 

2017-2018 TK 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. 

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

In behandeling. De maatregel is 
met ingang van 1 januari 2019 
in werking getreden en de 
regeling Hillen is nu voor 6,66% 
uitgefaseerd. Op dit moment 
hebben wij nog geen signalen 
dat sprake zou zijn van 
onvoorziene of onwenselijke 
consequenties  voor specifieke 
groepen mensen. 



2019-2020 TK Gewijzigde motie van de 
leden Dik-Faber en 
Ronnes over het 
differentiëren van de 
overdrachtsbelasting 
(t.v.v. 32847-497); nu 
nr. 504. Integrale visie 
op de woningmarkt. 

Kamerstukken 
II 2018-2019, 
32 847, nr. 
504, 
Aangenomen 
19 maart 
2019 

Het kabinet onderzoekt in het 
kader van de motie Dik-
Faber/Ronnes of een 
differentiatie van de 
overdrachtsbelasting voor 
starters en beleggers op een 
doelmatige, doeltreffende en 
uitvoerbare wijze mogelijk is. 
Het onderzoek wordt in het 
eerste kwartaal van 2020 
afgerond. Daarna volgt een 
kabinetsreactie. 

2019-2020 TK Motie van het lid Stoffer 
over de regeling voor 
groene beleggingen in 
box 3 toepassen op 
investeringen in 
alternatieve 
financieringsvormen. 

Kamerstukken 
II 2019/20, 
35 300, nr. 
66, 
Aangenomen 
8 oktober 
2019 

In behandeling. 

2019-2020 TK Motie van het lid Lodders 
over onderzoek naar 
modernisering van de 
reiskostenvergoeding. 

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

In behandeling. 

2019-2020 TK Motie van de leden 
Omtzigt en Lodders over 
de implementatie van 
meetmethoden en de 
bpm. 

Kamerstukken 
II 2019/20, 
35 302, nr. 
48,  
Aangenomen 
14 november 
2019 

Motie is in behandeling. Zie 
ook: #2020D18835. 

2019-2020 TK Motie van het lid Bruins 
c.s. over de effectiviteit 
van de CO2-reducerende 
stimuleringsmaatregelen 
voor elektrische auto's. 

Kamerstukken 
II 2019/20, 
35 302, nr. 
56, 
Aangenomen 
14 november 
2019 

De motie Bruins ''monitoring 
effectiviteit stimulering EV'' 
wordt uitgevoerd in kader 
trendrapportage Eigen Verbruik. 
Er zal over worden 
gerapporteerd in kaderbrief 
''hand aan de kraan'' 
systematiek. Deze wordt in juni 
naar de Kamer gestuurd. 

2019-2020 TK Motie van het lid Ronnes 
c.s. over het bedrag dat 
corporaties betalen 
vanwege ATAD. 

Kamerstukken 
II 2019/20, 
32 847, nr. 
568, 
Aangenomen 
1 oktober 
2019 

Uitkomsten worden voor zomer 
2020 verwacht 



2019-2020 TK Motie van het lid Lodders 
c.s. over de eerste 
verbeteringen en 
alternatieven doorvoeren 
in het komende 
Belastingplan. 

Kamerstukken 
II 2019/20, 
31 066, nr. 
582, 
Aangenomen 
28 januari 
2020 

Zoals ik heb aangekondigd in 
mijn brief van 27 februari jl. 
wordt in lijn met de motie 
Lodders c.s. wetgeving 
voorbereid om verbeteringen en 
alternatieven door te voeren op 
weg naar een beter en 
menselijker systeem. Daarvoor 
is de voorbereiding van een 
aantal wettelijke maatregelen 
gestart. Zie: Kamerstukken 
2019/20, 31 066, nr. 613 

2019-2020 TK Gewijzigde motie van de 
leden Leijten en Lodders 
over niet afwijken van de 
aangenomen motie over 
besluitvorming op 
belastingheffing bij 
unanimiteit (t.v.v. 
21501-07-1652). 

Kamerstukken 
II, 2018/19, 
21 501-02, 
nr. 1920, 
Aangenomen 
8 november 
2018 
&   
Kamerstukken 
2019/20, 21 
501-07, nr. 
1653, 
Aangenomen 
20 februari 
2020 

In behandeling. 

2019-2020 TK Motie van het lid Lodders 
c.s. over het voorkomen 
van dubbeling tussen 
een Europese en een 
nationale heffing. 

Kamerstukken 
II 2019/20, 
35 205, nr. 
23, 
aangenomen 
1 april 2020 

In behandeling. 

2019-2020 TK Motie van het lid Lodders 
c.s. over monitoren van 
de effecten van de 
vliegtaks op regionale 
vliegvelden. 

Kamerstukken 
II 2019/20, 
35 205, nr. 
24, 
aangenomen 
1 april 2020 

Het wetsvoorstel voorziet al in 
een evaluatie 2 jaar na 
inwerkingtreding (amendement 
Lodders), de gevraagde 
monitoring in de tussenliggende 
periode zal na inwerkingtreding 
plaatsvinden. 

2019-2020 TK Motie van het lid Stoffer 
c.s. over stimuleren van 
internationaal 
treinverkeer. 

Kamerstukken 
II 2019/20, 
35 205, nr. 
26, 
aangenomen 
1 april 2020 

In behandeling. 

2019-2020 TK Gewijzigde motie van het 
lid Lodders c.s. over een 
oplossing voor de 
problematiek van de 
Nederlandse/Noorse 
vrachtwagenchauffeurs 
en Rijnvarenden (t.v.v. 
35110-10). 
 

Kamerstukken 
II 2018-2019, 
35 110, nr. 13, 
Aangenomen 
4 juli 2019 
 

Zie de moties en 
toezeggingenbrieven. 



2019-2020 TK 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 
 

Zie de moties en 
toezeggingenbrieven. 

2019-2020 TK Motie van de leden Van 
Weyenberg en 
Middendorp over het 
lage btw-tarief voor 
toegang tot innovatieve 
vormen van 
nieuwsvoorziening. 
 

Kamerstukken 
II 2019/20, 35 
302, nr. 53, 
Aangenomen 
14 november 
2019 
 

Zie de moties en 
toezeggingenbrieven. 

2019-2020 TK Motie van de leden 
Bruins en Van 
Weyenberg over 
varianten waarbij het 
toeslagenstelsel 
verdwijnt. 
 

Kamerstukken 
II 2019/20 31 
066, nr. 558, 
Aangenomen 
10 december 
2019 
 

Zie de moties en 
toezeggingenbrieven. 

2018-2019 TK Motie van het lid Van Der 
Lee c.s. over voorkomen 
van dubbele 
energiebelasting 
 

Kamerstukken 
2018/29, 35 
000-XIII, nr. 
27, 
aangenomen 
13 november 
2018 
 

Zie de moties en 
toezeggingenbrieven. 
 

2019-2020 TK Motie van het lid Van den 
Berge c.s. over door de 
crisis heen helpen van 
creatieve makers in de 
culturele sector 
 

Kamerstukken 
2019/20, 35 
441, nr. 8, 
aangenomen 
7 mei 2020 
 

In behandeling. 

 

  



Toezeggingen 

Vergaderjaar Kame
r 

Omschrijving van de 
toezegging 

Vindplaats 
kamerstuk 

Stand van zaken 
Rijksbegroting 

2016-2017 TK Staatssecretaris Wiebes 
zegt de kamer toe om 
jaarlijks een notitie toe te 
voegen aan de 
Halfjaarsrapportage 
Belastingdienst met een 
aanvulling op de 
aantallen APA’s en ATR’s. 
Er wordt per type ruling 
een voorbeeld of model 
gegeven zodat de Kamer 
kan zien hoe het in 
elkaar zit. 

Staatssecretaris 
Wiebes tijdens 
debat over 
belastingafspraken 
met multinationals, 
1 juni 2017, 
Handelingen II 
2016-2017, item 
82, nr. 8, p. 21 

In behandeling, in de 
Voortgangsrapportages 
wordt gerapporteerd over 
de rulingpraktijk.  

2016-2017 TK De Staatssecretaris heeft 
toegezegd een brief te 
sturen met de 
eindafrekening van de 
vertrekregeling en de 
diverse mogelijke 
arrangementen, inclusief 
de wijze waarop de 
overschrijding van de 
regeling betaald wordt. 

Staatssecretaris 
Wiebes tijdens AO 
Belastingdienst, 13 
oktober 2016, 
Handelingen II 
2016-2017, 31  
066, nr. 313, blz. 
35-36 

In behandeling. 
Rapportage aan de Kamer 
is voorzien in april 2021. 

2017-2018 TK Staatssecretaris Snel 
zegt toe aan de kamer in 
de moties- en 
toezeggingenbrief in het 
voorjaar van 2020 nader 
te informeren over de 
ontwikkeling van het 
aantal coöperaties. 

Staatssecretaris 
Snel tijdens het 
WGO Wet 
inhoudingsplicht 
houdstercoöperatie 
en uitbreiding 
inhoudingsvrijstelli
ng, 6 november 
2017, 
Kamerstukken II 
2017-2018, 34 
788, 12, p. 1 

In behandeling. 

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 TK Staatssecretaris Snel 
toegezegd dat een keer 
per jaar gerapporteerd 
zal worden aan de Kamer 
over het programma bij 
de Belastingdienst met 
het doel om de 
technische 
achterstanden, de 
zogenaamde technische 
schuld, inzichtelijk te 
maken en op te lossen. 

Staatssecretaris 
Snel in brief 
Belastingdienst, 26 
april 2018, 
Kamerstukken II 
2017/18, 31 066, 
nr. 403, p. 12 

Uw Kamer wordt elke vier 
maanden geïnformeerd 
over de status van de MIV 
in de viermaandelijkse 
voortgangsrapportages.  

2018-2019 TK Staatssecretaris Snel 
zegt toe om medio 2019 
te rapporteren over de 
voortgang inzake de 
Interactiestrategie. 

Staatssecretaris 
Snel tijdens het AO 
Belastingdienst, 6 
december 2018, 
Kamerstukken II 
2018-2019, 31 
066, nr. 451, p. 
39. 

Voor voortgang zie fiscale 
moties en 
toezeggingenbrief voorjaar 
2020.  

2018-2019 TK Staatssecretaris Snel 
zegt de Kamer toe in de 
reguliere rapportages op 
de hoogte houden over 
de voortgang van het 
pseudonimiseren. 

Staatssecretaris 
Snel in brief 
beantwoorden SO 
over Autoriteit 
Persoonsgegevens, 
7 februari 2019, 
Kamerstukken II 
2018-2019, 32 
761, nr. 131. p. 
11. 

In behandeling.  

2018-2019 TK Staatssecretaris Snel 
zegt toe dat er tegen het 
einde van dit jaar (2019) 
voor drie ketens een 
concreet uitgewerkt plan 
ligt dat een 
samenhangende aanpak 
laat zien om de 
uitdagingen van deze 
ketens het hoofd te 
bieden. Wanneer deze 
aanpak succesvol blijkt 
te zijn, zal deze daarna 
ook worden toegepast bij 
de andere 
probleemketens. 

Staatssecretaris 
Snel in 
voortgangsbrief 
ICT-
portfolioproces, 28 
mei 2019, 
Kamerstukken II 
2018-2019, 31 
066, nr. 486. p. 6 

De Belastingdienst werkt 
op dit moment aan 
ketenplannen voor de 
ketens Loonheffingen, 
Omzetbelastingen en 
Gegevens. Deze zullen 
worden meegenomen in de 
integrale aanpak IV voor 
de Belastingdienst die voor 
de zomer 2020 aan de 
Kamer wordt verzonden. 

2018-2019 TK Staatssecretaris Snel 
zegt aan het lid Lodders 
toe dat in het jaarverslag 
van het APA/ATR-team 
aandacht besteed zal 
worden aan de bijdrage 
van de rulingpraktijk aan 
het vestigingsklimaat. 

Staatssecretaris 
Snel tijdens het AO 
Internationaal 
fiscaal 
(verdrags)beleid, 4 
juni 2019, 
Kamerstukken II 
2018-2019, 25 
087, nr. 244. p. 
44. 

In behandeling, Het 
jaarverslag wordt gevoegd 
bij de 
Voortgangsrapportage 
Belastingdienst.  



2018-2019 TK Staatssecretaris Snel 
zegt aan de leden Van 
Weyenberg, Snels en 
Leijten toe dat de 
commissie-
Bouwman/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 tijdens het AO 
Internationaal 
fiscaal 
(verdrags)beleid, 4 
juni 2019, 
Kamerstukken II 
2018-2019, 25 
087, nr. 244. p. 
44. 

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

2019-2020 TK Staatssecretaris Snel 
zegt toe om externe 
vakinhoudelijke experts 
vragen om onderzoek te 
doen naar juridische 
kwaliteit van de 
opgelegde aanslagen.  

Staatssecretaris 
Snel in brief ADR-
onderzoek naar het 
uitnodigingsbeleid 
bij erfbelasting, 20 
september 2019, 
Kamerstukken II 
2019-2020, 31 066 
nr. 527, blz. 1 

In behandeling.  

2019-2020 TK Staatssecretaris Snel 
zegt lid Omtzigt toe dat 
hij het voorstel om de 
ADR onderzoek te laten 
doen naar de erf- en 
schenkbelasting inclusief 
een assurancerapport zal 
doorgeleiden en dat 
minister Hoekstra de 
Kamer daarover zal 
informeren. 

Staatssecretaris 
Snel tijdens AO 
Belastingdienst op 
29 februari 2019. 
Kamerstukken II 
2019-2020, 31 
066, nr. 532, blz. 
38. 

In behandeling, zodra het 
onderzoek en het rapport 
zijn afgerond, wordt de 
Kamer geïnformeerd.  

2019-2020 TK De staatssecretaris zegt 
toe dat de 
cultuurverandering ook 
inhoudt dat als er 
signalen zijn en er om 
informatie gevraagd 
wordt vanuit de Kamer, 
daar naar de toekomst 
toe direct op wordt 
geanticipeerd.  

Staatssecretaris 
Snel tijdens debat 
over de CAF 11-
zaak over ten 
onrechte 
ingevorderde 
kinderopvangtoesla
gen op 4 december 
2019. Handelingen 
II 2019-2020, nr. 
32, item 6, blz. 35. 

De Kamerbrief "Aanpak 
problemen Belastingdienst, 
Douane en Toeslagen" van 
27 februari 2020 beschrijft 
dat binnen de uitvoering 
ruimte moet zijn om 
knelpunten te benoemen 
en waar mogelijk zelf aan 
te pakken. Voor het tijdig 
signaleren en adequaat 
oppakken hiervan is veel 
aandacht in het 
cultuurprogramma. 



2019-2020 TK Minister Hoekstra zegt 
toe aan de kamer een 
haalbaarheidstoets te 
doen op de ontvlechting 
en de onderbouwing en 
risico’s van de splitsing 
te onderzoeken en dit te 
delen met de Kamer.  

Minister Hoekstra 
tijdens debat over 
de gepresenteerde 
plannen voor de 
reorganisatie van 
de Belastingdienst 
op 21 januari 
2020, Handelingen 
II 2019-2020, nr. 
43, item 26, p. 43 

De ontvlechting van de 
Belastingdienst wordt 
stapsgewijs opgepakt. De 
Kamer wordt periodiek 
geïnformeerd over de 
plannen en de voortgang. 
In de In de Kamerbrief  
"Aanpak problemen 
Belastingdienst, Douane 
en Toeslagen" van 27 
februari 2020 is ook 
aandacht besteed aan de 
haalbaarheid. 

2019-2020 TK Minister Hoekstra zegt 
toe aan de kamer om de 
nieuwe 
staatssecretarissen en de 
ambtelijke top mee te 
nemen in de keuzes die 
gemaakt worden rondom 
de ontvlechting van de 
Belastingdienst, maar 
ook in samenspraak met 
mensen in de 
organisatie, en hier de 
Kamer over te 
informeren.   

Minister Hoekstra 
tijdens debat over 
de gepresenteerde 
plannen voor de 
reorganisatie van 
de Belastingdienst 
op 21 januari 
2020, Handelingen 
II 2019-2020, nr. 
43, item 26, p. 30 

De ontvlechting van de 
Belastingdienst wordt 
stapsgewijs opgepakt. De 
Kamer wordt periodiek 
geïnformeerd over de 
plannen en de voortgang, 
waaronder in de 
Kamerbrief "Aanpak 
problemen Belastingdienst, 
Douane en Toeslagen" van 
27 februari 2020.  In deze 
brief is ook aandacht 
besteed aan het betrekken 
van de organisatie. 

2019-2020 TK Minister Hoekstra zegt 
toe aan de kamer om 
met een plan van aanpak 
met risicoanalyse te 
komen voor de 
ontvlechting van de 
Belastingdienst, maar dit 
doet hij wel trapsgewijs: 
niet alles zal tegelijk of 
direct doorgevoerd 
kunnen worden, en de 
Kamer te informeren 
over welke afslagen 
wanneer genomen 
worden. 

Minister Hoekstra 
tijdens debat over 
de gepresenteerde 
plannen voor de 
reorganisatie van 
de Belastingdienst 
op 21 januari 
2020, Handelingen 
II 2019-2020, nr. 
43, item 26, p. 50 

De ontvlechting van de 
Belastingdienst wordt 
stapsgewijs opgepakt. De 
Kamer wordt periodiek 
geïnformeerd over de 
plannen en de voortgang, 
waaronder in de 
Kamerbrief "Aanpak 
problemen Belastingdienst, 
Douane en Toeslagen" van 
27 februari 2020. In deze 
brief is ook aandacht 
besteed aan het plan van 
aanpak en de 
risicoanalyse. 

2019-2020 TK Minister Hoekstra zegt 
toe stukken te delen over 
de ontvlechting wanneer 
deze voorhanden zijn.  

Minister Hoekstra 
tijdens debat over 
de gepresenteerde 
plannen voor de 
reorganisatie van 
de Belastingdienst 
op 21 januari 
2020, Handelingen 
II 2019-2020, nr. 
43, item 26, p. 50 

De ontvlechting van de 
Belastingdienst wordt 
stapsgewijs opgepakt. De 
Kamer wordt periodiek 
geïnformeerd over de 
plannen en de voortgang, 
waaronder in de 
Kamerbrief "Aanpak 
problemen Belastingdienst, 
Douane en Toeslagen" van 
27 februari 2020. In deze 
brief is ook aandacht 
besteed aan de 
informatievoorziening aan 
de Kamer. 



2019-2020 TK De staatssecretarissen 
Vijlbrief en Van Huffelen 
zeggen toe voor de 
zomer een plan van 
aanpak voor de 
ontvlechting aan de 
Kamer aan te bieden. 

Staatssecretaris 
Vijlbrief en 
staatssecretaris 
Van Huffelen in 
Kamerbrief 
'Aanpak problemen 
Belastingdienst, 
Douane en 
Toeslagen' op 27 
februari 2020, 
Kamerstukken II 
2019-2020, 30 
166, nr. 607, p. 3 

In behandeling. Planning is 
om de Kamer voor het 
zomerreces te informeren.  

2019-2020 TK De staatssecretarissen 
Vijlbrief en Van Huffelen 
zeggen toe voor de 
zomer een verbeterplan 
op te leveren voor de 
ICT-vernieuwing en 
verbetering.  

Staatssecretaris 
Vijlbrief en 
staatssecretaris 
Van Huffelen in 
Kamerbrief 
'Aanpak problemen 
Belastingdienst, 
Douane en 
Toeslagen' op 27 
februari 2020, 
Kamerstukken II 
2019-2020, 30 
166, nr. 607, p. 4 

In behandeling. Planning is 
om de Kamer voor het 
zomerreces te informeren.  

2019-2020 TK De staatssecretarissen 
Vijlbrief en Van Huffelen 
zeggen toe voor de 
zomer de Kamer te 
informeren over de 
vervolgaanpak van het 
externe 
cultuuronderzoek. 

Staatssecretaris 
Vijlbrief en 
staatssecretaris 
Van Huffelen in 
Kamerbrief 
'Aanpak problemen 
Belastingdienst, 
Douane en 
Toeslagen' op 27 
februari 2020, 
Kamerstukken II 
2019-2020, 30 
166, nr. 607, p. 8 

In behandeling. Planning is 
om de Kamer voor het 
zomerreces te informeren.  

2019-2020 TK De staatssecretarissen 
Vijlbrief en Van Huffelen 
zeggen toe voor de 
zomer de Kamer te 
informeren over de 
integrale aanpak IV voor 
de Belastingdienst waarin 
de zeer bruikbare 
aanbevelingen van EY, 
KPMG en BIT worden 
verwerkt. 

Staatssecretaris 
Vijlbrief en 
staatssecretaris 
Van Huffelen in 
Kamerbrief 
'Aanpak problemen 
Belastingdienst, 
Douane en 
Toeslagen' op 27 
februari 2020, 
Kamerstukken II 
2019-2020, 30 
166, nr. 607, p. 10 

In behandeling. Planning is 
om de Kamer voor het 
zomerreces te informeren.  



2019-2020 TK De staatssecretarissen 
Vijlbrief en Van Huffelen 
zeggen toe voor de 
zomer de Kamer te 
informeren over 
denkbare en werkbare 
alternatieven om de btw-
richtlijnen over 
elektronische handel 
tijdig te kunnen 
realiseren. 

Staatssecretaris 
Vijlbrief en 
staatssecretaris 
Van Huffelen in 
Kamerbrief 
'Aanpak problemen 
Belastingdienst, 
Douane en 
Toeslagen' op 27 
februari 2020, 
Kamerstukken II 
2019-2020, 30 
166, nr. 607, p. 11 

In behandeling. Planning is 
om de Kamer voor het 
zomerreces te informeren.  

2019-2020 TK De staatssecretarissen 
Vijlbrief en van Huffelen 
zeggen toe om de 
prestaties van de 
organisaties meetbaar te 
maken door middel van 
herziene indicatoren, die 
worden opgenomen in de 
begroting van het 
ministerie van Financiën. 

Staatssecretaris 
Vijlbrief en 
staatssecretaris 
Van Huffelen in 
Kamerbrief 
'Aanpak problemen 
Belastingdienst, 
Douane en 
Toeslagen' op 27 
februari 2020, 
Kamerstukken II 
2019-2020, 30 
166, nr. 607, p. 12 

In behandeling. De 
herziene indicatoren 
worden opgenomen in de 
begroting van het 
Ministerie van Financiën.  

2019-2020 TK De staatssecretarissen 
Vijlbrief en Van Huffelen 
zeggen toe voor de 
zomer de Kamer te 
informeren over de 
achtergrond, omvang en 
eventuele gevolgen van 
de problematiek omtrent 
schulden die zijn 
verjaard. 

Staatssecretaris 
Vijlbrief en 
staatssecretaris 
Van Huffelen in 
Kamerbrief 
'Aanpak problemen 
Belastingdienst, 
Douane en 
Toeslagen' op 27 
februari 2020, 
Kamerstukken II 
2019-2020, 30 
166, nr. 607, p. 13 

In behandeling, planning is 
om de Kamer voor het 
zomerreces te informeren.  



2019-2020 TK Staatssecretaris Vijlbrief 
zegt toe dat hij de Kamer 
uiterlijk 24 april een brief 
zal sturen over de Fraude 
Signalering Voorziening 
(FSV), waarin hij onder 
meer in zal gaan op de 
ontstaansgeschiedenis 
van het systeem, de 
wetten die (ook voor de 
invoering van de AVG) 
werden overtreden, waar 
de informatie is gebleven 
die uit de FSV is 
verwijderd, hoe 
belastingplichtigen die op 
de ‘zwarte lijst’ stonden 
worden geïnformeerd, de 
toegang tot de FSV, de 
impact die het voor 
belastingplichtigen had 
om op de ‘zwarte lijst’ te 
staan en een tijdlijn 
vanaf januari vorig jaar, 
waarin specifieke 
aandacht zal zijn voor de 
week waarin journalisten 
reeds de beschikking 
hadden over de 
gegevensbeschermingsef
fectbeoordeling. Tevens 
zal hij in deze brief 
ingaan op de uitkomsten 
van de actieve 
doorlichting naar het 
bestaan van andere 
lijsten/systemen die door 
de Belastingdienst 
worden gebruikt.  

Staatssecretaris 
Vijlbrief tijdens AO 
Belastingdienst, 4 
maart 2020, 
Handelingen II 
2019-2020, 31  
066, nr. 622, p. 73 

In behandeling. In de brief 
van 28 april jl. (Fraude 
Signalering Voorziening 
(FSV) – Stappen op weg 
naar een 
signaleringsvoorzieningen 
fraudebestrijding bij de 
Belastingdienst die voldoet 
aan wet- en regelgeving) 
hebben wij u geïnformeerd 
over de stand van zaken. 
Daarnaast is uw Kamer 26 
mei jl. geïnformeerd 
over de voortgang op dit 
dossier en het externe 
onderzoek. Uiteraard 
informeren wij u ook over 
de uitkomsten van het 
onderzoek en hoe de 
Belastingdienst dat zal 
verwerken in zijn toezicht. 
. 

2019-2020 TK Staatssecretaris Vijlbrief 
zegt aan het lid Van 
Weyenberg toe dat hij de 
Kamer nader zal 
informeren over de 
boetes die 
belastingplichtigen 
krijgen die per ongeluk 
kleine vergissingen 
hebben gemaakt.  

Staatssecretaris 
Vijlbrief tijdens AO 
Belastingdienst, 4 
maart 2020, 
Handelingen II 
2019-2020, 31  
066, nr. 622, p. 
73-74 

In behandeling, de 
toegezegde brief, over 
boetes die 
belastingplichtigen krijgen 
die per ongeluk kleine 
vergissingen hebben 
gemaakt, wordt naar 
verwachting begin juni 
2020 aar uw Kamer 
gezonden. In deze brief 
wordt ook ingegaan op de 
vraag die over dit 
onderwerp is gesteld in het 
AO Belastingdienst van 25 
september jl. 



2019-2020 TK Staatssecretaris Vijlbrief 
zegt aan het lid Omtzigt 
toe dat hij de Kamer 
nader zal informeren 
over de praktische 
kanten van 
rechtsbescherming als de 
Belastingdienst een fout 
heeft gemaakt die 
negatieve gevolgen heeft 
voor een 
belastingplichtige.  

Staatssecretaris 
Vijlbrief tijdens AO 
Belastingdienst, 4 
maart 2020, 
Handelingen II 
2019-2020, 31  
066, nr. 622, p. 74 

In behandeling, de 
toegezegde brief over de 
praktische kanten van 
rechtsbescherming als de 
Belastingdienst een fout 
heeft gemaakt die 
negatieve gevolgen heeft 
voor een 
belastingplichtige, zal in 
juni naar uw Kamer 
worden gestuurd.  

2019-2020 TK Staatssecretaris Vijlbrief 
zegt aan het lid Nijboer 
dat hij de Kamer in het 
Jaarplan 2021 van de 
Belastingdienst zal 
informeren over de 
afname van het aantal 
controles door de 
Belastingdienst. 

Staatssecretaris 
Vijlbrief tijdens AO 
Belastingdienst, 4 
maart 2020, 
Handelingen II 
2019-2020, 31  
066, nr. 622, p. 74 

In behandeling. Planning is 
om de Kamer in het 
Jaarplan 2021 van de 
Belastingdienst te 
informeren.  

2019-2020 TK Staatssecretaris Vijlbrief 
zegt aan de leden 
Lodders en Stoffer toe 
dat hij de Kamer zal 
informeren over de 
mogelijkheden om zowel 
in digitale als in fysieke 
vorm te communiceren 
met de Belastingdienst.  

Staatssecretaris 
Vijlbrief tijdens AO 
Belastingdienst, 4 
maart 2020, 
Handelingen II 
2019-2020, 31  
066, nr. 622, p. 74 

In behandeling. Om te 
komen tot het doorvoeren 
van een fundamentele 
transformatie van de 
dienstverlening en 
interactie bij de 
Belastingdienst, Toeslagen 
en Douane hebben we een 
extern onderzoek uitgezet. 
In juni van dit jaar 
informeer ik uw Kamer 
nader over de opzet en het 
verloop van het 
onderzoek. 

2019-2020 TK Staatssecretaris Vijlbrief 
zegt aan het lid Van 
Otterloo toe dat hij de 
Kamer naar aanleiding 
van de 
voorjaarsbesluitvorming 
nader zal informeren 
over extra middelen die 
nodig zijn voor 
bezwaarafhandeling met 
specifieke aandacht voor 
bezwaarafhandeling box 
3.  

Staatssecretaris 
Vijlbrief tijdens AO 
Belastingdienst, 4 
maart 2020, 
Handelingen II 
2019-2020, 31  
066, nr. 622, p. 74 

In behandeling.  

2019-2020 TK Staatssecretaris Vijlbrief 
zegt mede naar 
aanleiding van het lid 
Leijten toe dat hij de 
Kamer nader zal 
informeren over 
mogelijkheden 
aangaande externe 
toetsing op de 
Belastingdienst.  

Staatssecretaris 
Vijlbrief tijdens AO 
Belastingdienst, 4 
maart 2020, 
Handelingen II 
2019-2020, 31  
066, nr. 622, p. 74 

In behandeling. Wij zijn de 
mogelijkheden voor extern 
toezicht aan het 
onderzoeken en zullen uw 
Kamer uiterlijk 
aankomende zomer nader 
informeren over de vraag 
of en zo ja hoe dit externe 
toezicht vormgegeven kan 
worden. 



2019-2020 TK Staatssecretaris Vijlbrief 
zegt toe na overleg met 
de minister van 
Binnenlandse Zaken de 
Kamer een brief te 
sturen over e-
herkenning, waarin hij in 
zal gaan op de kosten 
van het doen van 
aangifte, het ontbreken 
van een wettelijke basis 
ten aanzien van het 
verplichte gebruik van e-
herkenning, een 
vergelijking met 
omringende landen en 
welke alternatieve 
scenario’s er zijn. 

Staatssecretaris 
Vijlbrief tijdens AO 
Belastingdienst, 4 
maart 2020, 
Handelingen II 
2019-2020, 31  
066, nr. 622, p. 74 

De brief over de kosten 
van eHerkenning en het 
onderzoek dat is gedaan 
naar Europese 
implementatie van 
authenticatiemiddelen zijn 
door de staatssecretaris 
van BZK, mede namens de 
staatssecretaris van 
Financiën - Fiscaliteit en 
Belastingdienst, wordt in 
juni naar uw Kamer 
gezonden.  
Een brief over de 
wettelijke basis ten 
aanzien van het verplichte 
gebruik van eHerkenning 
is 24 april jl. naar uw 
Kamer gezonden. 

2019-2020 TK Staatssecretaris Vijlbrief 
zegt toe dat hij de Kamer 
een Update jaarplan 
Belastingdienst zal 
sturen. 

Staatssecretaris 
Vijlbrief tijdens AO 
Belastingdienst, 4 
maart 2020, 
Handelingen II 
2019-2020, 31  
066, nr. 622, p. 75 

In behandeling, de update 
op het jaarplan kan uw 
Kamer in juni 2020 
verwachten.  

2019-2020 TK Staatssecretarissen van 
Huffelen en Vijlbrief 
zeggen aan het lid Snels 
toe dat zij de Kamer 
nader zal informeren 
over de uitwerking van 
de pijler cultuur bij de 
Belastingdienst ten 
aanzien van 
rechtsbescherming. 

Staatssecretaris 
Vijlbrief en 
staatssecretaris 
van Huffelen 
tijdens AO 
Belastingdienst, 4 
maart 2020, 
Handelingen II 
2019-2020, 31  
066, nr. 622, p. 73 

In behandeling, de Kamer 
wordt voor het zomerreces 
geïnformeerd over de 
vervolgaanpak van het 
externe cultuuronderzoek, 
waarin deze toezegging 
wordt meegenomen. 

2019-2020 TK Staatssecretaris van 
Huffelen zegt aan het lid 
Lodders toe dat zij de 
Kamer nader zal 
informeren naar 
aanleiding van vragen 
over de screening 
douaniers.  

Staatssecretaris 
van Huffelen 
tijdens AO 
Belastingdienst, 4 
maart 20202, 
Handelingen II 
2019-2020, 31 
066, nr. 622, p. 75 

In behandeling, de 
toegezegde brief zal naar 
verwachting, in juni 2020 
naar uw Kamer worden 
gezonden.  



2019-2020 TK Staatssecretaris Vijlbrief 
zegt toe aan de Kamer 
tijdens het AO Belasting- 
en 
socialezekerheidspositie 
van de grensarbeider, 5 
maart 2020, aan de 
Belastingdienst een 
beoordeling te vragen of 
bepaalde Duitse 
socialezekerheidsstelsels 
(zoals de 
Beamtenversorgung, de 
Soldatenversorgung, 
Alterssicherung der 
Landwirte en de 
berufständische 
Versorgungseinrichtunge
n) te beoordelen naar 
Nederlandse maatstaven. 

Staatssecretaris 
Vijlbrief tijdens AO 
Belasting- en 
socialezekerheidsp
ositie van de 
grensarbeider, 5 
maart 2020, 
Kamerstukken II 
2019/20, 26 834, 
nr. 48, blz. 10-11 

In behandeling; eind mei 
wordt de uitkomst van de 
beoordeling verwacht. 
Daarna zullen wij de 
Kamer informeren.  

2019-2020 TK Minister Hoekstra zegt de 
Kamer toe de situatie 
omtrent 
belastingaangifte en 
specifiek de mensen die 
daarbij van hulp 
afhankelijk zijn te blijven 
monitoren en de Kamer 
op de hoogte te houden.  

Minister Hoekstra 
tijdens debat over 
de actuele 
ontwikkelingen 
rondom het 
coronavirus, 18 
maart 2020, 
Handelingen II 
2019/20, item 64, 
nr. 2 

In behandeling, loopt mee 
in reguliere monitoring. 
Belastingplichtige die zich 
hebben aangemeld voor de 
HUBA hebben standaard 
uitstel gekregen. 

2019-2020 TK De Staatssecretaris zegt 
toe aan de Kamer in het 
verslag SO van 5 februari 
2020 het voorgenomen 
kader te doen toekomen 
zodra dit gereed is en 
instemming van de 
medezeggenschap 
verkregen is.  

Staatssecretaris in 
het verslag SO van 
5 februari 2020, 
Kamerstukken II, 
2019–2020, 31 
066, nr. 597, p. 6 

In behandeling. De 
medezeggenschap heeft in 
april 2020 ingestemd met 
het kader. 

2019-2020 TK De staatssecretaris 
Vijlbrief zegt in bijlage 7 
van de brief "Aanpak 
problemen 
Belastingdienst, Douane 
en Toeslagen" 
Kamerstukken II, 2019-
2020, 31 066, nr. 607 
toe, de kamer op de 
hoogte te stellen van de 
vraag in hoeverre de 
polisadministratie bij het 
vaststellen van de 
voorlopige aanslag (VA) 
kan worden betrokken.  

Staatssecretaris 
Vijlbrief in bijlage 7 
van de brief 
"Aanpak 
problemen 
Belastingdienst, 
Douane en 
Toeslagen", 27 
februari 2020, 
Kamerstukken II, 
2019-2020,  
31066, nr. 607 

In behandeling.  



2019-2020 TK Staatssecretaris Vijlbrief 
en staatssecretaris van 
Huffelen over de 
transformatie van de 
dienstverlening en 
interactie bij de 
Belastingdienst is een 
extern onderzoek 
uitgezet.  

Staatssecretaris 
Vijlbrief en 
staatssecretaris 
van Huffelen in 
Kamerbrief 
Belastingdienst van 
4 maart" van 
datum 28 april 
2020, 
Kamerstukken 
2019/20, 31 066, 
nr. 634, blz. 2 

In behandeling, in juni van 
dit jaar informeer ik uw 
Kamer nader over de opzet 
en het verloop van het 
onderzoek. 

2019-2020 TK Staatssecretaris Vijlbrief 
zegt toe de Kamer te 
informeren over het 
onderzoek waarborgen 
behandeling 
fraudesignalen en het 
onderzoek 
informatiestromen en 
fraudemeldpunten  

Staatssecretaris 
Vijlbrief in brief 
'Fraude Signalering 
Voorziening (FSV) 
- Stappen op weg 
naar een 
signaleringsvoorzie
ning en 
fraudebestrijding 
bij de 
Belastingdienst die 
voldoet aan wet- 
en regelgeving, 28 
april 2020, 
Kamerstukken II 
2019/20, 31 066, 
nr. 632, blz. 10 

In behandeling. 

2019-2020 TK Staatssecretaris Vijlbrief 
zegt aan het lid Snels toe 
dat zij in de reeds 
aangekondigde 
Kamerbrief over het 
onjuist informeren van 
de Nationale ombudsman 
met betrekking tot 
vervolgingskosten dieper 
in zal gaan op de 
oorzaken van het onjuist 
informeren.  

Staatssecretaris 
Vijlbrief tijdens AO 
Belastingdienst, 4 
maart 2020, 
Handelingen II 
2019-2020, 31  
066, nr. 622, p. 73 

In behandeling.  

2019-2020 TK Staatssecretaris Vijlbrief 
zegt toe dat periodiek 
zowel de Nationale 
ombudsman als de 
Tweede Kamer (via de 
moties- en 
toezeggingenbrief) 
geïnformeerd worden 
over het plan van 
aanpak, de correctie van 
de ten onrechte niet 
verlaagde kosten (zowel 
met betrekking tot de 
periode 2014-2018 als de 
periode daarna) en de 
voortgang met 
betrekking tot het 

Staatssecretaris 
Vijlbrief in brief 
"Reactie op 
verzoek commissie 
over onjuiste 
informatieverstrek
king door de 
Belastingdienst 
aan de Nationale 
Ombudsman", 2 
maart 2020, 
Kamerstukken II, 
2019–2020, 31 
066, nr. 603, blz. 3 

Voor voortgang zie fiscale 
moties en 
toezeggingenbrief voorjaar 
2020.  



oplossen van het 
probleem.  

2013-2014 TK 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 
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 

In behandeling. 

2016-2017 TK 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 dit wordt 
uitgelegd zal als concept 
aan de Kamer worden 
voorgelegd. 

Staatssecretaris 
Wiebes tijdens het 
WGO op 7 
november 2016. 
Kamerstukken II 
2016/17, 34 552, 
nr. 70, blz. 110 

In behandeling. 

2017-2018 TK Staatssecretaris Snel 
zegt toe aan Kamerlid 
Van Weyenberg tijdens 
de Algemene Financiële 
Beschouwingen 9 
november 2017  om 
samen met de minister 
van SZW aan de slag te 
gaan met de vervanging 
van de wet DBA. 

Staatssecretaris 
Snel tijdens de AFB 
op 9 november 
2017. Handelingen 
II 2017/18, nr. 20, 
item 16,  blz. 83 

In behandeling. 



2017-2018 TK Staatssecretaris Snel 
zegt toe aan Kamerlid 
Snels tijdens 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 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 

In behandeling. 

2017-2018 TK 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 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.  

2017-2018 TK Staatssecretaris Snel 
zegt toe aan Kamerlid 
Van Weyenberg, tijdens 
AO Belastingontwijking 
van 29 maart 2018, te 
blijven pleiten voor meer 
transparantie in de EU-
Gedragscodegroep. 
"Overigens heb ik 
volgens mij in een vorig 
AO Ecofin-Raad al 
gezegd dat wij groot 
voorstander zijn van 
volle transparantie rond 
die EU-
Gedragscodegroep. 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 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.  

2017-2018 TK 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 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.  



2017-2018 TK Staatssecretaris Snel 
zegt toe aan Kamerlid 
Omtzigt tijdens het debat 
'Belastingdruk voor een-
verdieners' van 24 mei 
2018, een symposium op 
te zetten om te spreken 
over de modellen en de 
economische keuzes, en 
samen met het CPB, de 
WRR en wellicht een 
aantal oud-politici en 
hoogleraren een 
discussiepaper te 
schrijven. 

Staatssecretaris 
Snel tijdens debat 
Belastingdruk voor 
een-verdieners 24 
mei 2018; 
Handelingen II 
2017/18, nr. 85, 
item 7, blz. 15 

Het symposium is in 
overleg met kamerlid 
Omtzigt verplaatst naar 
een later moment omdat 
destijds weinig animo was 
voor het symposium om 
economische modellen bij 
het CPB te bespreken. 
Kortom: Symposium moet 
nog op enig moment 
georganiseerd worden.  

2018-2019 TK Staatssecretaris Snel 
zegt toe aan Kamerlid 
Omtzigt tijdens 
behandeling pakket 
Belastingplan 2019 per 
brief, 12 november 2018,  
om in contact te zullen 
treden met de Nationale 
ombudsman om te 
bezien of het nodig en 
mogelijk is iets te doen 
voor mensen die (mede) 
als gevolg van de bbz-
problematiek in de 
wettelijke schuldsanering 
voor natuurlijke personen 
(WSNP) zijn beland en de 
Tweede Kamer over de 
uitkomsten schriftelijk te 
informeren. 

Staatssecretaris 
per brief m.b.t. 
behandeling 
Belastingplan 
2019, 12 
november 2018; 
Kamerstukken II, 
2018/19, 35 026, 
nr. 38, blz. 3 

Tot 31-12-2019 kan een 
aanvraag ingediend 
worden voor 
compensatieregeling. 
Daarnaast zijn 
informatielijnen uitgezet 
via gemeenten, VNO-NCW, 
belastingdienst toeslagen, 
K.v.K en MKB-Nederland. 
In samenwerking met SZW 
kijken hoe de aandacht 
van de potentiële 
doelgroep te trekken. Uit 
gesprekken met de 
Nationale ombudsman 
blijkt dat er geen bewijs is 
dat mensen in de WSNP 
beland zijn. Graag verwijs 
ik u ook naar de brief: 
Kamerstukken II 2018/19, 
35 000-IX, Nr. 25  

2018-2019 TK 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 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. 

2018-2019 TK Staatssecretaris Snel 
zegt toe aan Kamerlid 
Omtzigt tijdens 
behandeling pakket 
Belastingplan 2019, 14 
november 2018, dat de 
vrijstelling voor 
Denksport blijft gelden 
hangende het onderzoek. 
In het eerste kwartaal 
2019 na gesprekken met 
de sector zal de kamer 
nader worden 
geïnformeerd. 

Staatssecretaris 
Snel tijdens 
behandeling 
pakket 
Belastingplan 
2019, 14 
november 2018; 
Handelingen II 
2018/19, nr. 23, 
item 10, blz. 17-18 

Het onderzoek is in een 
afrondende fase. U zult zo 
spoedig mogelijk worden 
geïnformeerd over de 
afgedane toezegging. 



2017-2018 TK 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 tijdens 
behandeling van 
het wetsvoorstel 
Wet fiscale 
arbitrage, 5 juni 
2019; Handelingen 
II 2018/19, nr. 89, 
item 3, blz. 14  

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

2018-2019 TK 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 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.  

2019-2020 TK 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 
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 2021.  

2019-2020 TK 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 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.  

2018-2019 TK Staatssecretaris Snel 
zegt toe aan kamerlid 
Stoffer tijdens een AO 
over de Herziening 
Belastingstelsel, 27 juni 
2019, in 2020 de hele 
energiebelasting 
integraal te evalueren 
Smart Charging gaat 
hierin meegewogen 
worden. 

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

Smart Charging wordt voor 
de gehele energiebelasting 
integraal geëvalueerd. 



2019-2020 TK Staatssecretaris Snel 
zegt toe in de 
beantwoorden van 
vragen van het lid 
Lodders over het 
bericht"Expat Americans 
given one-year reprieve 
on US repatriation tax", 
29 juni 2018, om 
problematiek via 
verschillende kanalen te 
blijven bespreken en de 
Kamer hiervan op de 
hoogte te houden.  

Staatssecretaris 
Snel in antwoord 
op Kamervragen 
over het 
bericht"Expat 
Americans given 
one-year reprieve 
on US repatriation 
tax", 29 juni 2018; 
Aanhangsel 
Handelingen II, 
2017/18, nr. 2609, 
blz. 3 

Over de stand van zaken is 
de Tweede Kamer 
geïnformeerd in de 
beantwoording van 
Kamervragen: Aanhangsel 
van de Handelingen II 
2019/20, nr. 361 en 
Aanhangsel van de 
Handelingen II 2019/20, 
nr. 2158 

2019-2020 TK 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 
Wiebes in 
beantwoording van 
Schriftelijk Overleg 
fiscale moties en 
toezeggingenbrief 
aan de Tweede 
Kamer (Kamerstuk 
34 550 IX, nr. 5), 
14 april 2017; 
Kamerstukken II 
2016/2017, 34550 
IX, nr. 22, blz. 26. 

Met Prinsjesdag  komen de 
rendementspercentages 
voor  2021. 

2019-2020 TK 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 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 een 
nieuw voorstel gedaan. 

2019-2020 TK Minister-President Rutte 
zegt toe aan Kamerlid 
Dijkhoff tijdens debat 
Algemene Politieke 
Beschouwingen, 18 
september 2019,  te 
kijken naar een fiscale 
maatregel om loongroei 
bij bedrijven te 
stimuleren. 

Minister-President 
Rutte tijdens de 
Algemene Politieke 
Beschouwingen, 19 
september; 
Handelingen II 
2019/20, nr. 3, 
item 3, blz. 29 

Het rapport van de 
Adviescommissie 
belastingheffing van 
multinationals is met uw 
Kamer gedeeld. In de 
zomer volgt een 
kabinetsreactie hierop. 



2019-2020 TK 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 
Snel tijdens AO 
Belastingdienst 25 
september 2019; 
Kamerstukken II  
2019/20 31 066 
nr. 532 blz. 59 

In behandeling. 

2019-2020 TK Staatssecretaris Snel 
zegt toe aan kamerlid 
Omtzigt tijdens het 
wetgevingsoverleg 
pakket Belastingplan 
2020, 4 november 2019: 
voor de plenaire 
behandeling een lijst 
kunnen te leveren van de 
tien meest verkochte 
abonnementen van 
elektronische en de tien 
meest verkochte 
schoolboeken.                                                 
En antwoord op de vraag 
hoe het zit met de btw 
bij periodieke betalingen. 

Staatssecretaris 
Snel tijdens het 
wetgevingsoverleg 
pakket 
Belastingplan 
2020, 4 november 
2019; 
Kamerstukken II, 
2019/2020, 35 
302, nr. 68, blz. 
44-45 

De lijst is opgevraagd. 

2019-2020 TK Staatssecretaris Snel 
zegt toe aan Kamerlid 
Van Weyenberg tijdens 
het Wetgevingsoverleg 
pakket Belastingplan 
2020, 4 november 2019, 
om voor de zomer samen 
met de minister van 
Infrastructuur en 
Waterschappen een 
tussenrapportage te 
maken m.b.t. 
rekeningrijden. 

Staatssecretaris 
Snel tijdens het 
wetgevingsoverleg 
pakket 
Belastingplan 
2020, 4 november 
2019; 
Kamerstukken II 
2019/20, 35 302, 
nr. 68, blz. 90 

Het onderzoek loopt. 

2019-2020 TK Staatssecretaris Snel 
zegt toe aan Kamerlid 
Omtzigt tijdens het 
Wetgevingsoverleg 
pakket Belastingplan 
2020, 4 november 2019, 
een inschatting te maken 
van de samenloop tussen 
ATAD 2 en bilaterale 
verdragen. Omtzigt: 
"...over een jaar of zo 
een terugrapportage 
krijgen." 

Staatssecretaris 
Snel tijdens het 
wetgevingsoverleg 
pakket 
Belastingplan 
2020, 4 november 
2019; 
Kamerstukken II 
2019/20, 35 302, 
nr. 68, blz. 137-
139 

In behandeling. 



2019-2020 TK 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 tijdens het 
wetgevingsoverleg 
pakket 
Belastingplan 
2020, 4 november 
2019; 
Kamerstukken II 
2019/20, 35 302, 
nr. 68, blz. 97 

Dit onderwerp wordt 
geclusterd met soortgelijke 
onderwerpen als deze 
opkomen op de Ecofin 
agenda. 

2019-2020 TK 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 (blz. 23-24).Op 
blz. 26 geven we aan dat 
we ons aan die 
toezegging houden in 
reactie op de vraag van 
het CDA om expliciete 
bevestiging van de 
eerder gedane 
toezegging. 

Staatssecretaris 
Snel in Nota naar 
aanleiding van het 
Verslag 'Overige 
fiscale 
maatregelen', 22 
oktober 2018; 
Kamerstukken II 
2019/20, 35 303 
nr. 6, blz. 23-24, 
26 

Op z'n vroegst relevant 1-
7-2021, wanneer de 
keuzeregeling in werking 
treedt. 

2019-2020 TK 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. 

Staatssecretaris 
Snel in Nota naar 
aanleiding van het 
Verslag 'Overige 
fiscale 
maatregelen', 22 
oktober 2018; 
Kamerstukken II 
2019/20, 35 303 
nr. 6, blz. 25-26 

In behandeling. 



2018-2019 TK Staatssecretaris Snel 
zegt toe aan Kamerlid 
Omtzigt tijdens 
behandeling pakket 
Belastingplan 2019, 13 
november 2019, te 
kijken of nog meer 
bekendheid kan worden 
gegeven aan de 
compensatie van de 
leenbijstand. Ook wordt 
bekeken of de regeling 
langer open kan blijven 
of kan een campagne in 
een ultieme poging om 
toch nog mensen te 
vinden die er tot nu toe 
niet waren.  

Staatssecretaris 
Snel tijdens 
behandeling 
Pakket 
Belastingplan, 13 
november 2019; 
Handelingen II 
2019/20, nr. 23, 
item 8 blz. 27 

De verwachting is om met 
Prinsjesdag deze 
toezegging af te kunnen 
doen. 

2019-2020 TK Staatssecretaris Snel 
zegt toe aan de Kamer 
tijdens behandeling van 
pakket Belastingplan 
2019, 13 november 
2019, na ontvangst van 
het advies van de 
Adviescommissie 
Uitvoering Toeslagen zo 
snel mogelijk een 
kabinetsreactie op te 
stellen en naar de Kamer 
te sturen. 

Staatssecretaris 
Snel tijdens 
behandeling 
Pakket 
Belastingplan, 13 
november 2019; 
Handelingen II 
2019/20, nr. 23, 
item 8 blz. 32 

Hier wordt breed binnen 
MINFIN aan gewerkt.  

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

In behandeling. 

2019-2020 TK Staatssecretaris Vijlbrief 
zegt toe aan de Kamer 
tijdens het AO Belasting- 
en 
socialezekerheidspositie 
van de grensarbeider, 5 
maart 2020, om met 
Belgische ambtsgenoot 
De Croo te kijken of er 
snel onderhandelingen 
over een nieuw 
belastingverdrag op korte 
termijn hervat kunnen 
worden en hierover 
wordt de Kamer 
geïnformeerd. 

Staatssecretaris 
Vijlbrief tijdens AO 
Belasting- en 
socialezekerheidsp
ositie van de 
grensarbeider, 5 
maart 2020, 
Kamerstukken II 
2019/20, 26 834, 
nr. 48, blz. 9 

In behandeling. 



2019-2020 TK Staatssecretaris Vijlbrief 
zegt toe aan de Kamer 
tijdens het AO Belasting- 
en 
socialezekerheidspositie 
van de grensarbeider, 5 
maart 2020, met een zo 
volledig mogelijk 
overzicht van situaties 
van discoördinatie tussen 
belastingheffing en 
premieheffing te komen 
in relatie tot België en 
Duitsland. 

Staatssecretaris 
Vijlbrief tijdens AO 
Belasting- en 
socialezekerheidsp
ositie van de 
grensarbeider, 5 
maart 2020, 
Kamerstukken II 
2019/20, 26 834, 
nr. 48, blz. 10 

In behandeling. 

2019-2020 TK Staatssecretaris Vijlbrief 
zegt toe aan de Kamer 
tijdens het AO Belasting- 
en 
socialezekerheidspositie 
van de grensarbeider, 5 
maart 2020, onderzoek 
te doen naar de 
mogelijkheden in relatie 
tot België en Duitsland 
voor een drempelregeling 
voor thuiswerkdagen van 
grensarbeiders en dit ook 
aan te kaarten bij de 
OESO. 

Staatssecretaris 
Vijlbrief tijdens AO 
Belasting- en 
socialezekerheidsp
ositie van de 
grensarbeider, 5 
maart 2020, 
Kamerstukken II 
2019/20, 26 834, 
nr. 48, blz. 12 

In behandeling. 

2019-2020 TK Staatssecretaris Vijlbrief 
zegt toe aan de Kamer in 
de 'brief forfaitaire 
rendementen box 3', 3 
maart 2020, de Kamer te 
informeren over het 
aantal gevallen die door 
de correctie onder de 
teruggaafgrens van 15 
euro komen te vallen en 
op basis daarvan 
bekeken wordt of 
teruggave hiervan 
operationeel uitvoerbaar 
is op een proportionele 
wijze. 

Staatssecretaris 
Vijlbrief in 'brief 
forfaitaire 
rendementen box 
3', 3 maart 2020; 
Kamerstukken II 
35 302, nr. 75, blz. 
3 

Het onderzoek naar het 
aantal gevallen loopt nog. 
Over de resultaten zal in 
de volgende fiscale moties 
en toezeggingenbrief 
worden gerapporteerd. 

2019-2020 TK 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 
informeren over 
alternatieve methoden 
om de betalingskorting 
voor de 
vennootschapsbelasting 
per 2021 af te schaffen. 

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 

Het kabinet neemt dit mee 
in de 
Augustusbesluitvorming en 
terugkomen in de 
miljoenennota. 



2019-2020 TK Staatssecretaris Vijlbrief 
zegt toe aan de Kamer 
tijdens de plenaire 
behandeling van het 
Wetsvoorstel 
vliegbelasting, 11 maart 
2020, een onderzoek 
naar weglekeffecten 
vracht (Schiphol en MAA) 
te doen en dit voor 
Prinsjesdag te delen met 
de Kamer. 

Staatssecretaris 
Vijlbrief tijdens 
behandeling 
Wetsvoorstel 
Vliegbelasting, 11 
maart 2020; 
Handelingen II 
2019/20, nr. 62, 
item 10, blz. 31-32 

In behandeling. 

2019-2020 TK Staatssecretaris Vijlbrief 
zegt toe aan  de Kamer, 
tijdens de plenaire 
behandeling van het 
Wetsvoorstel 
vliegbelasting, 11 maart 
2020, de vracht te 
monitoren tot aan een 
evaluatie (die na 2 jaar is 
toegezegd in het 
amendement), inclusief 
een tussenrapportage na 
1 jaar naar de Kamer te 
verzenden. 

Staatssecretaris 
Vijlbrief tijdens 
behandeling 
Wetsvoorstel 
Vliegbelasting, 11 
maart 2020; 
Handelingen II 
2019/20, nr. 62, 
item 10, blz. 47 

Deze toezegging kan 
behandeld worden zodra 
de vliegbelasting in 
werking is getreden. 

2019-2020 TK Staatssecretaris Vijlbrief 
zegt toe aan de Kamer in 
brief 'beantwoording 
vragen schriftelijke 
overleg pijler 2', 10 
februari 2020, om de 
Kamers een update te 
sturen voorafgaand aan 
de volgende plenaire 
vergadering van het 
Inclusive Framework op 
1-2 juli. 

Staatssecretaris 
Vijlbrief in brief 
'beantwoording 
vragen schriftelijk 
overleg pijler 2', 
10 februari 2020; 
Kamerstukken II 
2019/20, 32 140, 
nr. 66, blz. 14 

De plenaire vergadering 
van het Inclusive 
Framework in Berlijn is in 
verband met de 
coronacrisis uitgesteld tot 
oktober. Voorafgaand aan 
de vergadering in oktober 
zal een brief naar de 
Kamers worden 
verzonden. 

2019-2020 TK Staatssecretaris Snel 
zegt toe aan Kamerlid 
Van Weyenberg tijdens 
het Wetgevingsoverleg 
pakket Belastingplan 
2020, 4 november 2019, 
om de emissievrije 
voertuigen binnen het 
doelgroepenvervoer te 
blijven monitoren om te 
kijken of het goed gaat. 

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 I&W. 

2019-2020 TK Staatsssecretaris Snel 
zegt toe aan Kamerlid 
Van Weyenberg tijdens 
behandeling pakket 
Belastingplan 2020, 13 
november 2019, 
onderzoek te doen naar 
de verlenging van het 
verlaagde tarief in de 
energiebelasting voor de 
laadpalen.  
 

Staatssecretaris 
Snel tijdens 
behandeling Pakket 
Belastingplan, 13 
november 2019; 
Handelingen II 
2019/20, nr. 23, 
item 8 blz. 15 
 

Zie de moties en 
toezeggingenbrieven. 



2019-2020 TK Staatssecretaris Snel zegt 
toe aan Kamerlid Van 
Weyenberg tijdens 
behandeling pakket 
Belastingplan 2019, 13 
november 2019, dat 
contact gezocht is met 
ministerie I&W over de 
Milieu-investeringsaftrek. 
I&W 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 tijdens 
behandeling Pakket 
Belastingplan, 13 
november 2019; 
Handelingen II 
2019/20, nr. 23, 
item 8 blz. 16 
 

Zie de moties en 
toezeggingenbrieven. 
 

2019-2020 TK 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 tijdens 
behandeling Pakket 
Belastingplan, 13 
november 2019; 
Handelingen II 
2019/20, nr. 23, 
item 8 blz. 17 
 

Zie de moties en 
toezeggingenbrieven. 

2019-2020 TK 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 
zijn vroegst met 
Belastingplan 2022 
gedaan. 
 

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

Zie de moties en 
toezeggingenbrieven. 



2019-2020 TK Staatssecretaris Snel zegt 
toe aan Kamerlid Omtzigt 
tijdens behandeling 
pakket Belastingplan 
2019, 13 november 2019, 
de ACM te benaderen en 
te vragen de 
prijsontwikkeling van 
krantenabonnementen 
en schoolboeken te 
onderzoeken i.c.m. de 
prijsontwikkeling btw-
verlaging op de 
elektronische 
tegenhangers van boeken 
en tijdschriften.  
 

Staatssecretaris 
Snel tijdens 
behandeling Pakket 
Belastingplan, 13 
november 2019; 
Handelingen II 
2019/20, nr. 23, 
item 8 blz. 24 
 

Zie de moties en 
toezeggingenbrieven. 

2019-2020 TK 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 
Snel in Kamerbrief 
'Beantwoording 
Schriftelijk Overleg 
over het door de 
Algemene 
Rekenkamer 
toegezonden 
rapport "Forfaits in 
het 
belastingstelsel", 5 
december 2019; 
2019-00000206431 
 

Zie de moties en 
toezeggingenbrieven. 

2019-2020 TK Staatssecretaris Vijlbrief 
zegt toe aan Kamerlid 
Omtzigt tijdens AO 
Belastingdienst, 4 maart 
2020, dat hij de Kamer 
binnen een maand zal 
informeren over de 
implementatie van de 
richtlijn e-commerce. 
 

Staatssecretaris 
Vijlbrief tijdens AO 
Belastingdienst, 4 
maart 2020, 
Handelingen II 
2019-2020, 31  
066, nr. 622, p. 74 

Zie de moties en 
toezeggingenbrieven. 
 


