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Datum 14 maart 2022
Betreft Goedkeuring werkprogramma 2022 Inspectie 

belastingen, toeslagen en douane

Geachte voorzitter, 
 
Hierbij wil ik u informeren over de goedkeuring van het werkprogramma 2022 
van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD), zoals ik heb 
toegezegd in de beantwoording van het schriftelijk overleg over de concept 
ministeriële regeling IBTD van 17 februari 2022.1 
 
Conform artikel 2 van de concept ministeriële regeling inspectie belastingen, 
toeslagen en douane wordt het besluit over de goedkeuring van het 
werkprogramma van de IBTD genomen door de minister van Financiën. De 
minister kan enkel goedkeuring onthouden als het werkprogramma op 
ondeugdelijke wijze tot stand is gekomen. Het gaat hier nadrukkelijk niet om een 
inhoudelijke toets van het werkprogramma, maar om een toets op het proces van 
de totstandkoming ervan. Omdat er tijdens het opstellen van het werkprogramma 
voor 2022 in de kwartiermakersfase van de IBTD nog geen toetsingskader was, 
heb ik dit werkprogramma getoetst aan wat daarover is opgenomen in de 
conceptregeling. Ik heb getoetst of in het werkprogramma een risicoanalyse, 
aandachtsvelden en, voor zover mogelijk, de geplande onderzoeken, alsmede het 
budget zijn opgenomen (artikel 2, lid 1, conceptregeling) en of de bij het 
ministerie opgevraagde praktische aandachtspunten met betrekking tot de 
uitvoering van het werkprogramma zijn opgenomen in een bijlage bij het 
werkprogramma (toelichting bij artikel 2, conceptregeling). 
 
Aan alle bovenstaande punten uit de conceptregeling is in het werkprogramma 
2022 van de IBTD voldaan. Ik verleen dan ook goedkeuring aan het 
werkprogramma 2022 van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane. 
 
Hoogachtend, 
 
de minister van Financiën, 
 
 
 
 
Sigrid A.M. Kaag

 
1 Kamerstukken II, 2021/22, 31066-973 


