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35 573 Wijziging van enkele belastingwetten en enige 
andere wetten (Overige fiscale maatregelen 
2021) 

B  VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIEN1 

Vastgesteld 3 december 2020 

Het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel geeft de commissie 
aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van 
de volgende vragen. 

1. Inleiding  

Ter voorbereiding van het plenaire debat verzoeken de leden van de 
CDA-fractie de regering in te gaan op de volgende nog resterende 
vragen. 

2. Levensloopregeling  

De leden van de CDA-fractie constateren dat in het wetsvoorstel het einde 
van de levensloopregeling twee maanden wordt vervroegd om te 
voorkomen dat deelnemers die niets regelen het bedrag automatisch 
uitbetaald krijgen en dan box 3 betalen over het bedrag inclusief de 
loonbelasting. Wat betekent dit voor deelnemers die wel al afspraken 
hebben gemaakt met hun werkgever, dus bijvoorbeeld de tweede helft 
van 2021 verlof opnemen. Moeten zij opnieuw afspraken maken met hun 
werkgever, omdat de afspraak doorloopt na 1 november? Kunnen zij 
gewoon het afgesproken verlof opnemen, maar krijgen ze dan hun salaris 
van november en december eind oktober uitbetaald? Of verandert er voor 
hen niets en draagt de uitvoerder van het levenslooptegoed alleen de 
loonbelasting over november en december vast af eind oktober? 

1 Samenstelling:
Essers (CDA), Koffeman (PvdD), Backer (D66), Ester (CU), Faber-van de Klashorst (PVV), Van 
Apeldoorn (SP), Sent (PvdA), Van Strien (PVV), Jorritsma-Lebbink (VVD), N.J.J. van Kesteren 
(CDA), Schalk (SGP), Van Rooijen (50PLUS), Adriaansens (VVD), Van Ballekom (VVD), Crone 
(PvdA), Frentrop (FVD) (voorzitter), Geerdink (VVD), Gerbrandy (OSF), Karimi (GL) (ondervoor-
zitter), Van der Linden (FVD), Otten (Fractie-Otten), Rietkerk (CDA), Rosenmöller (GL), Vendrik 
(GL), Van Wely (FVD), Van der Voort (D66)
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De leden van de commissie zien de beantwoording van voorgaande 
vragen met belangstelling tegemoet. Zij verzoeken de regering de nota 
naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 4 december 2020 aan de 
Eerste Kamer toe te zenden. Onder voorbehoud van tijdige beant-
woording achten zij het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 
7 en 8 december 2020. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,
Frentrop 

De griffier van de vaste commissie voor Financiën,
Van Dooren
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