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De vaste commissie voor Financiën heeft op 29 november 2022 enkele 
vragen en opmerkingen aan de Minister van Financiën voorgelegd over 
haar op 19 oktober 2022 toegezonden brief inzake beantwoording vragen 
commissie over het onderzoeksopzet: Evaluatie Toezicht Belastingdienst 
(2017–2023) (Kamerstuk 31 935, nr. 79). 

De voorzitter van de commissie,
Tielen 

Adjunct-griffier van de commissie,
Kling 
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I Vragen en opmerkingen vanuit de fracties  

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de VVD 

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van de brief van het 
kabinet over de onderzoeksopzet Evaluatie Toezicht Belastingdienst 
(2017–2023). Deze leden hebben nog enkele vragen en opmerkingen. 
De leden van de VVD-fractie vragen hoe nu precies uitvoering wordt 
gegeven aan motie Idsinga c.s.1? Wanneer kan de Kamer de eerste 
resultaten daarvan verwachten? 
De leden van de VVD-fractie constateren dat in het kader van kleinschalige 
pilots/experimenten2 op dit moment geïnventariseerd wordt wat hierover 
beschikbaar is. Deze leden vragen deze resultaten uitgebreid mee te 
nemen in het onderzoek of naar de Kamer te sturen wanneer dit 
beschikbaar is. 

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van D66 

De leden van de D66-fractie hebben kennisgenomen van de voorliggende 
stukken. Zij kijken uit naar de onderzoeksresultaten en hebben voor dit 
moment geen verdere vragen. 

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de PVV 

De leden van de PVV-fractie hebben kennisgenomen van de brief 
Beantwoording vragen commissie over het onderzoeksopzet: Evaluatie 
Toezicht Belastingdienst (2017–2023). De leden van de PVV-fractie hebben 
enkele vragen en/of opmerkingen. 
Kan het kabinet aan de leden van de PVV-fractie aangeven op basis van 
welke criteria het onafhankelijk onderzoeksbureau wordt geselecteerd? 
Kan het kabinet aan de leden van de PVV-fractie een overzicht verstrekken 
van onderzoeksbureaus die potentieel in aanmerking komen voor het 
uitvoeren van de planevaluatie? 
Kan het kabinet aan de leden van de PVV-fractie aangeven of het 
onafhankelijk onderzoeksbureau tevens gaat toetsen of de Belastingdienst 
rechtsstatelijk handelt en opereert binnen de grenzen van de wet- en 
regelgeving? 
Kan het kabinet aan de leden van de PVV-fractie aangeven of het 
onafhankelijk onderzoeksbureau tevens gaat toetsen aan de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur?

1 Kamerstuk 31 066, nr. 993.
2 Kamerstuk 31 935, nr. 79, pagina 3.
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