
1 
 

2. Lopende moties en toezeggingen Eerste Kamer 

M/T Kamer Omschrijving van de motie/toezegging Vindplaats kamerstuk Niet afgerond - Stand van zaken  

T EK 

Staatssecretaris Wiebes zegt toe tijdens de 
plenaire behandeling van de Wet 
deregulering beoordeling arbeidsrelaties 
(Eerste Kamer) 26 januari 2016, aan 
Kamerlid Köhler dat bij de evaluatie van de 
wet over drie jaar een poging gedaan kan 
worden om het aandeel 
schijnzelfstandigheid opnieuw in te schatten 
(T02264). 

Staatssecretaris Wiebes tijdens de 
plenaire behandeling van de Wet 
deregulering beoordeling 
arbeidsrelaties in de Eerste Kamer 
op 26 januari 2016. Handelingen I 
2015/16, EK nr. 17, item 7, blz. 45 

In het regeerakkoord is aangekondigd dat de Wet 
DBA wordt vervangen door nieuwe maatregelen. 
Na de invoering van deze nieuwe maatregelen zal 
het kabinet peilen of de praktijk van de wijzigingen 
overeenstemt met de doelstellingen van de 
wijzigingen, namelijk het tegengaan van 
schijnzelfstandigheid en zorgen dat echte zzp'ers 
gewoon hun werk kunnen doen. 

T EK 

Staatssecretaris Wiebes zegt toe, naar 
aanleiding van een opmerking van het 
Kamerlid Van Strien (PVV) tijdens het debat 
Deregulering beoordeling arbeidsrelaties 
(Eerste Kamer) 25 januari 2016, erop toe te 
zien dat de tussenlaag van zzp-bemiddeling 
wordt voorkomen en de Kamer hierover te 
informeren. (T02259) 

Staatssecretaris Wiebes tijdens 
debat Deregulering beoordeling 
arbeidsrelaties, 25 januari 2016; 
Handelingen I 2015/16, nr.17  item 
7, p.42 

Op dit moment zijn er geen signalen dat in de zorg 
een tussenlaag ontstaat als gevolg van het 
wegvallen van de VAR en introductie van de Wet 
DBA. Daarbij past de kanttekening dat de 
handhaving op de Wet DBA is opgeschort (met 
uitzondering van kwaadwillenden), zodat niet kan 
worden uitgesloten dat er te weinig gegevens 
voorhanden zijn om conclusies te trekken. Daar 
komt bij dat op dit moment op basis van het 
regeerakkoord wordt gewerkt aan een vervanging 
van de DBA. Als de vervanging van de DBA is 
afgerond en in navolging daarvan de handhaving is 
gestart, kunnen pas conclusies zoals toegezegd in 
deze toezegging worden getrokken. 

T EK 

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de Eerste 
Kamer in de Memorie van Antwoord 
Belastingplan 2020, 28 november 2019, de 
verruimde schenkingsvrijstelling te 
evalueren op de effectiviteit en 
doelmatigheid van bestaand beleid. Voor 
2020 is een evaluatie voorzien. 

Staatssecretaris Snel in Memorie 
van Antwoord Belastingplan 2020, 
28 november 2019; Kamerstukken I 
2019/20, 35 302, E, blz.14 

In behandeling. De evaluatie loopt momenteel en 
wordt naar verwachting in de eerste helft van 2021 
naar de Eerste en Tweede Kamer gezonden. 
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T EK 

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de 
fractieleden van de VVD in de Memorie van 
Antwoord betreffende de Wet 
implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige 
grensoverschrijdende constructies 28 
november 2019, om op basis van ervaringen 
in de praktijk over een aantal jaren in een 
voortgangsrapportage terug te komen op de 
effecten van het voorgestelde artikel 16, 
zevende lid [NB: dit wordt m.i.v. 1 juli het 
achtste lid], van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen. Met daarbij de 
kanttekening dat het nog jaren duurt 
voordat er een navorderingsaanslag kan 
worden opgelegd over een jaar waarin ook 
een melding inzake  Richtlijn (EU) 2018/822 
is gedaan en het daardoor ook nog jaren kan 
duren voordat hierop kan worden 
teruggekomen. 

Staatssecretaris Snel in Memorie 
van Antwoord Wet implementatie 
EU-richtlijn meldingsplichtige 
grensoverschrijdende constructies, 
28 november 2019; Kamerstukken I 
2019/20, 35 255, C, blz. 6 

Ongewijzigd. 

M EK 

Gewijzigde motie-Essers (CDA) En Geerdink 
(VVD) c.s. over het voorkomen van dubbele 
heffing 
In deze motie wordt de staatssecretaris 
verzocht te bevorderen dat in onvoorziene 
gevallen waarin de richtlijnen ATAD1 en 
ATAD2 zich er niet tegen verzetten, in de 
uitvoeringspraktijk, dubbele heffing zoveel 
mogelijk te voorkomen, voor zover de wet 
en de daarbij behorende toelichting dit 
toestaan, en om het komende jaar in 
gesprek te gaan met de Europese Commissie 
en andere lidstaten om te bezien of en zo ja, 
hoe dubbele heffing kan worden 

Kamerstukken I 2019/20, 35 241, H. 
Aangenomen 17 december 2019. 

Dit is onder de aandacht gebracht van de Europese 
Commissie; zie M&T Prinsjesdagbrief 2020, p.10  
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weggenomen als de oorzaak in deze 
richtlijnen is gelegen. 

T EK 

Staatssecretaris Snel zegt toe aan de Eerste 
Kamer tijdens behandeling pakket 
Belastingplan 2020 10 december 2019, ook 
de Eerste Kamer op de hoogte stellen over 
de effecten van de 
documentatieverplichting op de 
administratieve lasten die op verzoek van de 
Tweede Kamer gemonitord worden. 

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

In de tweede M&T brief van 2021 wordt 
teruggekomen op de gevolgen van deze wet voor 
de administratieve lastenontwikkeling voor het 
midden- en kleinbedrijf (mkb).  

T EK 

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid 
Vendrik in Memorie van Antwoord, 9 juli 
2019, de Eerste Kamer een afschrift te 
versturen van een uiteenzetting aan de 
Tweede Kamer over welke keuzes de andere 
lidstaten hebben gemaakt bij de 
implementatie van de EU-arbitragerichtlijn. 
(T02775) 

Staatssecretaris Snel in Memorie 
van Antwoord Wet fiscale 
arbitrage, 9 juli 2019; 
Kamerstukken I 2018/19, 35 110, B, 
blz. 3 

Brief gaat naar de EC m.b.t. de volgende 
onderwerpen: EU-arbitragerichtlijn, ATAD 1 en 2 
en DAC6. - De EC zal de uitvoering van ATAD2 in 
alle lidstaten evalueren en hier naar verwachting - 
conform de Richtlijntekst op dit punt - uiterlijk op 1 
januari 2022 een overzicht van uitbrengen (zie 
Memorie van Antwoord BP2021, blz. 5). 

T EK 

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe te bekijken 
hoe hij Kamerlid Van Rooijen kan helpen bij 
het informatieverzoek. 

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens 
behandeling pakket Belastingplan 
2020, 26 mei 2020; Handelingen I 
2019/20, nr. 28, item 8, blz. 2 

Er worden gesprekken gevoerd. 

T EK 

Staatssecretaris Snel zegt toe aan Kamerlid 
Schalk tijdens de behandeling Pakket 
Belastingplan 2020 11 december 2018, om 
de jaarlijkse cijfers van de marginale druk te 
leveren (T02668). 

Staatssecretaris Snel tijdens 
behandeling van Pakket 
Belastingplan 2020 11 december 
2018, Handelingen I 2018/19, nr. 
11, item 12, blz. 14 

Doorlopende toezegging; laatste update met uw 
Kamer gedeeld in brief 'Onderzoek marginale druk' 
en bijlage 'Tabellen marginale druk pakket 
Belastingplan 2020' bij 'Aanbiedingsbrief pakket 
Belastingplan 2020', zie ook Kamerstukken II 
2019/20, 35 302, Nr. 8 

M EK 
Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over 
onderzoek naar vereenvoudiging van het 
belastingstelsel. 

Kamerstukken I 2019/20, 35 302, 
N. Aangenomen 17 december 
2019. 

Wordt mogelijk in aanbiedingsbrief bij memorie 
van antwoord gevoegd aan de EK. 
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T EK 

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe in 
Memorie van Antwoord Belastingplan 2021, 
27 november 2020, dat een wijziging van de 
parameters voor het jaar 2022 m.b.t. BIK 
uiterlijk op 15 december 2021 bekend 
worden gemaakt. 

Staatssecretaris Vijlbrief in 
Memorie van Antwoord 
Belastingplan 2021, 27 november 
2020, Kamerstukken I 2020/21, 35 
572, nr. 8, blz. 25 

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

T EK 

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe in 
Memorie van Antwoord Belastingplan 2021, 
dd., om bij de earningsstrippingsmaatregel 
te bezien of het wenselijk is om bij een 
eventuele toekomstige wijziging van de 
hybridemismatchbepalingen nader te 
verduidelijken. 

Staatssecretaris Vijlbrief in 
Memorie van Antwoord 
Belastingplan 2021, 27 november 
2020, Kamerstukken I 2020/21, 35 
572, nr. 8, blz. 16 

Vooralsnog wordt de wenselijkheid van 
wetsaanpassing nader bezien. 

T EK 

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe tijdens 
behandeling pakket Belastingplan 2021 aan 
de Eerste Kamer, 8 december 2020, een 
leidraad te maken m.b.t. de BIK i.p.v. een 
desinvesteringsbijtelling. 

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

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

T EK 

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe tijdens 
behandeling pakket Belastingplan 2021 aan 
de Eerste Kamer, 8 december 2020, te 
streven naar zo snel mogelijk Verdragen 
Oeganda aanpassen. 

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens de 
behandeling pakket Belastingplan 
2021 aan de Eerste Kamer, 8 
december 2021, Kamerstukken I 
2020/21, 35 572 nr. 14 p. 17 

De onderhandelingen met Oeganda zijn in maart 
2021 hervat. Nederland zet in op het zo snel 
mogelijk organiseren van een volgende 
onderhandelronde. 

T EK 

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe tijdens 
behandeling pakket Belastingplan 2021 aan 
de Eerste Kamer, 8 december 2020, te kijken 
naar de uitwassen bij het wetsvoorstel 
Excessief lenen uit eigen BV. Dit mede in het 
kader van de coronacrisis. 

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens de 
behandeling pakket Belastingplan 
2021 aan de Eerste Kamer, 8 
december 2021, Kamerstukken I 
2020/21 35 573, item 9, nr. 14, p. 
17 

Hier wordt naar gekeken. Naar verwachting kan 
hierover in het derde kwartaal van 2021 nader 
worden bericht. 

T EK 

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe tijdens 
behandeling pakket Belastingplan 2021 aan 
de Eerste Kamer, 8 december 2020, kijken of 
er voor schrijnende situaties een 

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens de 
behandeling pakket Belastingplan 
2021 aan de Eerste Kamer, 8 
december 2021, Kamerstukken I 

Hier wordt naar gekeken. Naar verwachting kan 
hierover in de zomer van 2021 nader worden 
bericht. 
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uitzondering gemaakt kan worden in de 
Wet. De uitvoerbaarheid wordt hierdoor 
niet eenvoudiger. 

2020/21, 35 572, item 7, nr. 14. p. 
37 

T EK 

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe tijdens 
behandeling pakket Belastingplan 2021 aan 
de Eerste Kamer, 8 december 2020, alles 
waar het gaat over een taakoverdracht van 
corporaties vrijstellen. De brief die hierover 
naar de Tweede Kamer gaat, wordt ook naar 
de Eerste Kamer verzonden. 

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens de 
behandeling pakket Belastingplan 
2021 aan de Eerste Kamer, 8 
december 2021, Kamerstukken I 
2020/21, 35 572 nr. 14 p. 38 

Alles van taakoverdracht OVB wordt ook naar de 
Eerste Kamer verzonden.  

T EK 

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe tijdens 
behandeling pakket Belastingplan 2021 aan 
de Eerste Kamer, 8 december 2020, bij 
behandeling van het volgende pakket 
Belastingplan een check mee te geven op de 
batches BIK-beschikkingen in een overzicht 
gegeven van aantallen. 

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens de 
behandeling pakket Belastingplan 
2021 aan de Eerste Kamer, 8 
december 2021, Kamerstukken I 
2020/21 35 573, item 9, nr. 14, p. 
15 

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

T EK 

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe tijdens 
behandeling pakket Belastingplan 2021 aan 
de Eerste Kamer, 8 december 2020, via de 
ECOFIN in Brussel te pleiten voor een 
bredere heffing dan alleen passagierstax, bv. 
werken richting een kerosinetax. 

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens de 
behandeling pakket Belastingplan 
2021 aan de Eerste Kamer, 8 
december 2021, Kamerstukken I 
2020/21, 35 572 nr. 14 p. 9 

De toezegging wordt opgepakt. 

T EK 

Staatssecretaris Vijlbrief zegt toe tijdens 
behandeling pakket Belastingplan 2021 aan 
de Eerste Kamer, 8 december 2020, bereid 
te zijn om eens te kijken met de bril: "maar 
dit kan toch niet de bedoeling zijn.". Over 
het weglekken binnen de EU van het BIK-
geld naar andere landen. 

Staatssecretaris Vijlbrief tijdens de 
behandeling pakket Belastingplan 
2021 aan de Eerste Kamer, 8 
december 2021, Kamerstukken I 
2020/21, 35 572 nr. 14. p. 24-25 

Hiertoe dient de leidraad die ingaat op het 
tegengaan van desinvesterin-gen. De afronding 
daarvan 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. 

M EK 
Motie-Essers (CDA) en Geerdink (VVD) c.s. 
over onderzoek naar een neutrale 
behandeling van ondernemers in de 

Kamerstukken I 2020/21, 35 572, 
nr. O. Aangenomen 15 december 
2020. 

Zie M&T-brief. 
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inkomstenbelasting en de 
vennootschapsbelasting 

T 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 
 

Zie M&T-brief 

T EK 

De Staatssecretaris Wiebes van Financiën 
zegt, naar aanleiding van een opmerking van 
het lid Köhler (SP), de Kamer toe dat 
bepaalde gevallen openbaarheid kern van 
overeenkomst kan worden gegeven op de 
site, geanonimiseerd en ontdaan van fiscale 
informatie en geschoond.  

Staatssecretaris Wiebes tijdens 
plenaire vergadering Behandeling 
Deregulering beoordeling 
arbeidsrelaties op 26 januari 2016: 
Verslag EK 2015/2016, nr. 17, item 
7  

doorlopende toezegging 

 

 


