
Inspeccie belastingen toeslagen en

douane

TER BESLISSING

Inspectie belastingen

toeslagen en douane

Aan

de minister

TERINFORMATIE

Aan

de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst
de staatssecretaris Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Knelpunten opgehaald uit de praktijk van sociaal

raadslieden

Datum

21 februarl 2023

Aanleiding
Als inspectie beschouwen we het als onze taak om de praktijkervaringen van

mensen een onderdeei te laten zijn van ons toezicht We gebruiken deze

informatie om meer zicht te krijgen op de effecten van het beleid op de levens

van mensen Daarom heeft de inspecteur generaal de afgelopen maanden op

verschillende plekken in het iand gesproken met sociaal raadslieden en soms met

andere lokale hulpverleners Tijdens deze gesprekken vroegen zij de inspecteur

generaal om de knelpunten die zij in de praktijk ervaren aan te kaarten bij de

wetgevers en beleidsmakers in Den Haag Pit gebeurt via bijgevoegde brief

gericht aan u De brief is mede namens

Persoonsgegevens

stand gekomen

Notanummer

2023 0000036808

BIjIagen
1 Brief knelpunten

Dpgetiaald ult de

praktijk van sociaal

raadslieden

Persoonsgegevens

Landelijk Organisatie Sociaal Raadslieden LOSR tot

Beslispunten
U wordt verzocht om

• de brief van de inspecteur generaal indachtig de Regeling

taakuitoefening en bevoegdheden IBTD onverkort en terstond doorte

geleiden naar het parlement
• 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

U ontvangt morgen 22 2 een separate nota vanuit BOA met een concept

aanbiedingsbrief

Kernpunten
De knelpunten genoemd in de brief hebben betrekking op de volgende

onderwerpen
• samenwerking sociaal raadslieden met uitvoeringsorganisaties
• samenwerking tussen overheidsorganisaties
• de rol van de Belastingdienst en Toeslagen bij vroegsignalering van

schulden

• het niet gebruik van regelingen en terugvorderingen
• knellende wetgeving

Toelichting
Context
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• U ontvangt deze brief om u rechtstreeks te informeren over door de

inspectie geconstateerde knelpunten
• De Regeling taakuitoefening en bevoegdheden IBTD verder Regeling

stelt kaders voor het doorzenden van bepaalde producten van de

inspectie werkprogramma en rapporten Gezien hetfeitdat

onderhavige brief eveneens een product is van de inspectie wordt u in

overweging gegeven om de brief indachtig de Regeling onverkort en

terstond met het parlement te deien

Communicatie

• Wij zuiien de brief publiceren nadat u deze gedeeld heeft met het

parlement
• Ik stuur de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst en de

staatssecretaris Toeslagen en Douane een afschrift van deze nota

» Een afschrift van de brief wordt eveneens verstuurd aan de| Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

• Omdat het hier niet gaat om een formeel rapport van de IBTD is een

beleidsreactie op het stuk niet vereist Het is dus aan u en of de

staatssecretarissen of u het toch wenselijk vindt om er een op te stellen

Politiek bestuurlijke context

• Beide Kamers zijn zeer geinteresseerd in het werk van de inspectie Zo is

de inspecteur generaal het afgeiopen jaar een aantal keer in gesprek

gegaan met de Eerste en Tweede Kamer

• Het aanbieden van deze knelpuntenbrief past bij de actieve

informatiebevoegdheid van de inspecteur generaal richting de minister

artikel 11 Regeling

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

HEDEN i

TER BESLIS5ING CSVMETOUR 23 2 12 00 IVM VERZEKDING AAN KAMERS

de minister \
de staatssecret^is van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst
de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Dir«ctie

Bestuursondersteuning
Advies

Persoonsgegevens

nota Brief IBTD knelpunten sociaal raadslieden aan Kamer

Datum

21 februari 2023

Notanummer

2023 0000038622

Bijiagen

Concept Kamerbrief TK

Concept Kamerbrief EK

Brief IBTD

Aanleiding
Gisteren ontving u van de Inspectie belastingen toeslagen en douane IBTD een

brief van de inspecteur generaal IG van de IBTD met daarin knelpunten die

worden ervaren door sociaal raadslieden De IG verzoekt u de brief onverkort en

terstond aan de Kamer te verzenden Hierbij leggen we u een concept

aanbtedingsbrief voor om de brief mee aan de Kamers te verzenden

1

Beslispunten
1 Gaat u minister akkoord met het verzenden van de brief van de IBTD

met bijgaande aanbiedingsbrieven aan Eerste en Tweed Kamer bijiage 1

en 2 Zo ja dan verzoeken we u om de brieven te ondertekenen

2 Gaat u minister akkoord met actieve openbaarmaking van deze nota en

de nota van de IBTD conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking
nota s Omiijnde delen worden voorafgaand aan openbaarmaking
onzichtbaar gemaakt

3 Gaat u stassen akkoord met de passage in de brieven waar staat dat u

graag met de IG van de IBTD in gesprek gaat over de knelpunten en de

Kamer over de uitkomsten wordt geinformeerd

Kernpunten
• De inspecteur generaal van de IBTD heeft u gisteren een brief gestuurd

over knelpunten die sociaal raadslieden ervaren 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 beide Kamers te verzenden zoals dit ook met rapporten

gebeurt
• De knelpunten genoemd in de brief hebben betrekking op de volgende

onderwerpen

samenwerking sociaal raadslieden met uitvoeringsorganisaties

samenwerking tussen overheidsorganisaties
de rol van de Belastingdienst en Toeslagen bij vroegsignalering
van schulden

het niet gebruik van regelingen en terugvorderingen

o

a

o

o
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o knellende wetgeving

De onderwerpen die de IBTD aankaart over samenwerking

gegevensdeling en Toeslagen wetgeving zijn bekend en eerder bij u stas

TD en Toeslagen onder de aandacht gebracht U stas TD heeft over

deze onderwerpen Q A s ontvangen ter voorbereiding op het debat van

vandaag
Omdat dit geen rapport betreft is en kabinetsreactie niet vereist

In de brief staat dat de IBTD graag hoort van bewindslieden en

uitvoeringsdiensten hoe zij werk maken van het aanpakken van deze

knelpunten en dat de IBTD vanzelfsprekend graag hierover met hen in

gesprek gaat

In de concept aanbiedingsbrieven staat opgenomen dat u stassen graag

met de IBTD in gesprek gaan en dat de Kamer over de uitkomsten wordt

geinformeerd

Wij zullen u stassen op korte termijn adviseren over de nadere invulling
van deze gesprekken
Omdat een kabinetsreactie niet vereist is kan op basis van de uitkomst

van de gesprekken en de opvolging van de knelpunten worden bezien hoe

en wanneer de Kamer hierover wordt geinformeerd dit kan een separate

brief zijn of bijvoorbeeld worden opgenomen in reguliere stand van zaken

brieven

Communicatie

Er is geen actieve communicatie voorzien vanuit Financien

Politiek bestuurlijke context

De minister van BZK heeft op 17 februari 2023 de kabinetsreactie op de

initiatiefnota van het lid Omtzigt over voorstellen voor rijksinspecties aan de

Kamer verzonden Hierin wordt wat betreft de waarborgen voor onafhankelijkheid
de IBTD genoemd bijvoorbeeld als het gaat om het onverkort en terstond

doorsturen aan de Kamer van oa werkprogramma en rapporten U minister

ontvangt na het reces een nota over de verhouding tussen de minister en de

inspectie

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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