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nota Brief IBTD aan Kamer doorgeleiden
Datum

6 februari 2023

Notanummer

2023^0000024681

Bijiagen
1 concept Kamerbrief

Aanleiding

Tijdens de procedurevergadering van 26 januari heeft de vaste commissie voor

Financien van Tweede Kamer de Inspectie belastingen toesiagen en douane

IBTD verzocht om een reactie op het nieuwsbericht van RTL nieuws van 26

januari 2023 over het achterhouden van informatie voor de rechter doorde

Beiastingdienst De IG van de IBTD heeft deze reactie opgesteld en u verzocht om

deze aan de Kamer te verzenden Hierbij treft u de concept Kamerbrief aan

BesMspunten
1 Gaat u minister akkoord met het verzenden van de brief van de IG met

bijgaande aanbiedingsbrief bijiage 1 Zo ja dan verzoeken we u om de

brief te ondertekenen

2 Gaat u minister akkoord met actieve openbaarmaking van deze nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s Omiijnde delen

worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

Kernpunten

Tijdens de procedurevergadering van 26 januari heeft de vaste commissie

voor Financien van de Tweede Kamer aan zowel u stas FB als aan de

IBTD gevraagd om een reactie op het genoemde nieuwsbericht

U stas FB ontvangt voor het verzoek aan u separaat een concept
Kamerbrief van de Beiastingdienst
De Kamer heeft voor beide verzoeken verzocht om reactie voorafgaand
aan de procedurevergadering van 9 februari

De inspecteur generaal van de IBTD heeft u met een separate nota die u

gelijktijdig met deze nota ontvangt zijn reactie toegestuurd en verzoekt u

deze aan de Kamer door te geleiden
Omdat deze brief geen rapport is valt dit niet onder de bepalingen over

de verzending van rapporten in de ministeriele regeling We adviseren u

echter om conform het verzoek van de IG deze brief onverkort en

terstond aan de Kamer te verzonden zoals dit ook met rapporten

gebeurt

Communicatie

Er is geen actieve communicatie voorzien
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Politiek bestuurlijke context

• Door het lid Alkaya zijn op 27 januari jl Kamervragen gesteld over dit

nieuwsbericht

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Aan 1 I
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Persoonsgegevens

nota Antwoord Inspectie belastingen toeslagen en douane aan

commissie Financien over RTL berichtgeving

Datum

6 februari 2023Aanleiding

Bij brief gedateerd 27 januari 2023 heeft de commissie Financien van de Tweede

Kamer rechtstreeks een brief gestuurd aan de inspecteur generaal van de

inspectie belastingen toeslagen en douane bijiage 1 In deze brief verzoekt de

commissie de inspecteur generaal om een reactie op het nieuwsbericht

Belastingdienst houdt informatie achter voor de recbter en in te gaan op de

omvang van de hierin geschetste problematiek Bijgevoegd treft u deze reactie

aan

Notanummer

2023^0000024701

Bljlagen
1 Antwoord Inspectie belas

2 Brief comnnissie Financier

Beslispuntert
U wordt verzocht om

• de reactie van de inspecteur generaal indachtig de Regeling

taakuitoefening en bevoegdheden IBTD terstond en onverkort door te

geleiden naar de Tweede Kamer commissie Financien

• akkoord te gaan met het openbaar maken van de nu voorliggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s Omiijnde delen

worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

Toelichting
• In zijn antwoord gaat de inspecteur generaal in op de vraag van de

commissie Financien Daarbij geeft hij aan hoe de geschetste

problematiek zich verhoudt tot het aandachtsgebied Rechtsbescherming
zoals benoemd in het werkprogramma van de inspectie 2023

• In het kader van dit aandachtsgebied toetst de inspectie hoe de

werkinstructie van de Belastingdienst voor het aanleveren van stukken bij
de rechter wordt gevolgd en wil de inspectie bezien wat er wordt geleerd
van rechterlijke uitspraken en of de werkinstructie hierop wordt

aangepast
• De toets die de inspectie uitvoert is kwalitatief van aard Het is daarmee

de vraag of de inspectie de omvang van het probleem in beeld kan

krijgen In ieder geval wil de inspectie zicht krijgen op wat er binnen de

Belastingdienst aan instructies en waarborgen wordt gedaan om te zorgen

dat relevante informatie altijd aan de rechter wordt verstrekt

• Binnenkort maken wij de werkwijze voor onze toets openbaar We streven

ernaar om de toets in het voorjaar af te ronden
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Communicatie

Wij publlceren het antwoord op de brief op onze website Daarnaast brengen wij

ons antwoord onder de aandacht van het DG Belastingdienst

Politiek bestuurlijke context

De brief van de inspecteur generaal vormt een antwoord op een brief van de

commissie Financien van de Tweede Kamer naar aanleiding van een nieuwsbericht

Belastingdienst houdt informatie achter voor de rechter

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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