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Beslisnota aanbieding Jaarplan Belastingdienst 2022 

 

Aanleiding 

Bijgaand ontvangt u, ter besluitvorming, het Jaarplan 2022 Belastingdienst met 

bijlagen en de aanbiedingsbrieven aan de Eerste en Tweede Kamer. Vorige week 

woensdag zijn deze stukken met u besproken en toegelicht. Daarom wordt nu 

volstaan met een beslisnota met korte toelichting. 

Beslispunten 

Kunt u instemmen met verzending aan de Eerste en Tweede Kamer van: 

 Jaarplan 2022 Belastingdienst. 

 

De volgende bijlagen: 

 Meerjarenvisie Belastingdienst 2020-2025; 

 Rapport toezicht achteraf;  

 Rapport EY takenpakket Belastingdienst; 

 Uitvoerings- en Handhavingsstrategie; 

 Beslisnota Jaarplan i.k.v. actieve openbaarmaking (Woo) 

 Indien u instemt verzoeken wij u de bijgevoegde aanbiedingsbrieven aan de 

Eerste en Tweede Kamer te ondertekenen. 

Kern/toelichting 

 Vorige week woensdag zijn deze stukken met u besproken en toegelicht. Uw 

opmerkingen zijn in het Jaarplan verwerkt. 

 De bijlage Uitvoerings- en Toezichtsstrategie is niet met u besproken. We 

streven ernaar dat burgers en bedrijven zoveel mogelijk uit eigen beweging 

bereid en in staat zijn (fiscale) regels na te leven zonder dwingende en 

kostbare acties van de zijde van de Belastingdienst. De manier waarop we dat 

doen, staat beschreven in onze Uitvoerings- en handhavingsstrategie. We 

willen daarbij burgers en bedrijven centraal stellen. 

 Vanwege de samenhang van de Uitvoerings-en Handhavingsstrategie met de 

Meerjarenvisie en het Jaarplan wordt aan u geadviseerd deze mee te sturen 

met het Jaarplan.  

 De Stand van de uitvoering ontvangt u vrijdag. Aan u wordt geadviseerd 

vanwege de onderlinge samenhang en verwijzingen het Jaarplan en de Stand 

van de Uitvoering gezamenlijk aan te bieden aan de Eerste en Tweede Kamer. 

 In de aanbiedingsbrief aan de Eerste en Tweede Kamer is ingegaan op een 

aantal door u aangegeven accenten. Zoals de ondersteuning die de 
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 Belastingdienst aan burgers en bedrijven heeft georganiseerd. Zoals het 

openen van extra steunpunten. 

 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

n.v.t. 


