
Dames en heren, 

Een heel goede middag. Mijn agenda liet het helaas niet toe om het betoog van professor Stevens in zijn geheel mee te 

krijgen. En de heer Stevens kennende, was het vast leerzaam en wellicht een tikje provocerend. 

   

Dames en heren, mij is gevraagd om u te vertellen over mijn ervaringen van pak ‘m beet de eerste 150 dagen als 

staatssecretaris. Dat zal ik doen. Maar dat komt straks. 

  

Eerst wil ik stilstaan bij uw thema van vandaag: ‘De Januskop van Belastingen’. De organisatoren wisten dit vast niet, maar 

bij de naam ‘Janus’ spits ik altijd mijn oren. Ik was als student in Groningen namelijk lid van het trotse herendispuut Ianus . 

Daarom maak ik even een uitstapje maak naar de god Janus. 

  

Ik wil namelijk iets rechtzetten. Janus’ naam kennen we vooral van de uitdrukking ‘Januskop’, zoals die ook in het thema 

van vandaag zit. Maar wist u dat Janus één van de belangrijkste Romeinse goden was? Als god van de poorten riepen 

Romeinen in hun gebeden eerst Janus aan. Nog voordat Jupiter aan de beurt kwam. Want zonder Janus bleven de 

hemelpoorten dicht, en kwamen de gebeden nooit aan in het godenrijk. Janus komt van het Latijnse ‘ianua’, oftewel ‘deur’. 

Uit Janus’ naam is ook de maand januari ontstaan. Januari als de deur naar een succesvol jaar. Ook bij de start van het 

zaaiseizoen, bij het begin van de oogst, bij een huwelijk en bij een geboorte. Bij iedere start baden Romeinen tot Janus voor 

succes.  

  

Janus is niet alleen de god van het begin maar ook de god van het einde. Vandaar die twee hoofden van een Januskop: eén 

hoofd gericht op de toekomst en één hoofd die het verleden overziet. Een wijze god, die alles in ogenschouw neemt. De 

god der goden dus zelfs, volgens de Romeinen die in niets lijkt op het negatieve beeld dat wij een januskop tegenwoordig 

toedichten. Dat is iemand met twee gezichten. Een persoon die wij zien als wispelturig, onbetrouwbaar, of zelfs als een 

groot gevaar. Die moderne uitleg vind je ook terug bij de boeken van J.K. Rowling over Harry Potter. Toen mijn kinderen 

kleiner waren, ben ik dood gegooid met alles van Harry Potter. In het eerste boek, De steen der wijzen, staat Harry 

tegenover professor Krinkel die zijn tulband afwikkelt en, ik citeer: “Waar Krinkels achterhoofd had moeten zitten zat een 

gezicht. Het vreselijkste gezicht dat Harry ooit had gezien. Het was krijtwit, met grote woedende rode ogen, en 

spleetvormige neusgaten, als een slang.” Die arme Janus. Van eeuwige oppergod tot enge opponent.  

  

Ik beperk me graag tot de oorspronkelijke uitleg van een Januskop. Zeker als ik het heb over de Belastingdienst: 

tegelijkertijd terugkijken én vooruitblikken. Want bij de Belastingdienst moeten we de lessen uit het verleden wegen om 

onze blik op de toekomst helder te krijgen. En nee, beste mensen, dan gaan mijn gedachten niet automatisch naar de 

dingen waarmee we vaak in het nieuws zijn gekomen. Nee, ik denk eerst en vooral aan de vele dingen die goed gaan. U 

weet, alleen zaken die afwijken van het normale, zijn nieuwswaardig. Dat fouten van de Belastingdienst de media halen, is 

dus ook goed nieuws. Dat betekent dat de Belastingdienst normaal gesproken onberispelijk werk aflevert. En zo is het. We 

mogen trots zijn op het meeste werk dat we afleveren, bijvoorbeeld op de aangiftecampagne waar we nu middenin zitten. 

Acht miljoen Nederlanders hoeven bijna niets meer te doen aan hun aangifte. Alleen nog hun gegevens controleren en dan 

nog op de verzendknop drukken. Dat is alles. De Belastingdienst is zo hét voorbeeld van een overheid die burgers en 

bedrijven uitstekende service biedt en kan leveren. Maar dat succes heeft ook een keerzijde. Want dit succes haalt het 

nieuws niet. Dat is jammer. En zo sneeuwt onder dat de Belastingdienst miljoenen gegevens nagenoeg foutloos verwerkt, in 

de vooraf ingevulde aangifte. De vooringevulde aangifte gaat over: 

         tweehonderdduizend buitenlandse spaartegoeden 



         de waarde van ruim 5 miljoen huizen 

         de hoogte van 9 miljoen hypotheekschulden 

         de opbouw van ruim 24 miljoen lonen en pensioenen 

         en niet te vergeten de saldi van bijna 50 miljoen bankrekeningen. 

  

Die hoop gegevens verwerkt de Belastingdienst allemaal in de vooraf ingevulde aangifte. Dat vind ik een prestatie van 

jewelste. Daar ben ik als staatssecretaris serieus heel erg trots op. Zeker als je het vaarwater van de Belastingdienst in 

ogenschouw neemt. Het parlement kwam jaar na jaar met nieuwe wensen en nieuwe wetten. Het kabinet legde de nodige 

bezuinigingen op. Kabinet na kabinet. En de dienst keert jaarlijks ook nog miljoenen toeslagen uit. In dat licht, en laat me 

dat nog een keer zeggen, is de vooraf ingevulde aangifte een grootse prestatie. Laat ik dit bestempelen als mijn eerste 

ervaring van mijn eerste 150 dagen als staatssecretaris: er gaan bij de Belastingdienst ontzettend veel zaken ontzettend 

goed. 

  

Mijn tweede ervaring als staatssecretaris heeft te maken met het personeel van de Belastingdienst. Want het zijn de 

medewerkers van de dienst die dat succes mogelijk maken. Als je alleen de krant leest, zou je denken dat de meesten met 

lood in de schoenen naar het werk gaat. Mijn beeld is toch echt een ander beeld. Ik heb inmiddels al een aantal 

werkbezoeken afgelegd en bijna overal zie ik personeel met plezier, met hart voor de zaak en met liefde voor de publieke 

taak werken voor de schatkist van de overheid. Die mensen zijn het echte kapitaal van de Belastingdienst. Niet de techniek 

van de ICT-systemen die ons soms in de steek laten. Maar ons ook veel werk uit handen nemen. Nee, dat diverse 

personeelsbestand. 

  

Op deze plek wil ik al die hardwerkende medewerkers ook geruststellen. De Belastingdienst moet namelijk waken voor 

verkramping. Een instelling onder vuur heeft de neiging te beknibbelen op ruimte voor lef, voor initiatief, voor creativiteit. 

Dat is niet de kant die we op moeten gaan. Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Waar mensen werken, worden fouten 

gemaakt. Ook bij de Belastingdienst. En de ruimte om fouten te maken blijft bestaan. Dat zeg ik u nadrukkelijk. Ik benoem 

graag als derde ervaring dat het nodig is om die boodschap af te geven.  

  

Ik neem u even mee naar het voetbalveld. In mijn studententijd is mijn voorliefde voor FC Groningen ontstaan. Met Pasen 

speelde Groningen tegen Ajax. Ik zat met mijn twee broers en al onze gezinnen op de tribune in de Euroborg in Groningen. 

Voor diegenen die mijn cluppie niet iedere week volgen: dit seizoen loopt het voor de Trots van het Noorden niet echt op 

rolletjes. Stevig in het rechterrijtje. Maar met Pasen was dat anders tegen Ajax. De Groningers leken dit keer de 

godenzonen, en niet de hoofdstedelingen. Goed teamspel, bereidheid om te vechten voor iedere bal, individuele 

kwaliteiten en een goed strijdplan. Dan kun je een enkele slechte pass of wat miscommunicatie gezamenlijk opvangen. Bij 

rust stonden ‘we’ met 1-0 voor, maar het had 3-0 moeten zijn. Laten we de uitslag even vergeten, even geen 

scorebordjournalistiek, want natuurlijk wist ‘Lucky Ajax’ in de laatste minuten te winnen. Met 2-1, met tien man, tegen de 

verwachtingen in. Maar de eerste helft toonde de macht van een collectief met een goed plan. Zelf voetbal ik iedere 

dinsdag met wat vrienden. Meestal als centrumverdediger, maar in mijn werk ben ik een soort spits. 

  

Misschien is speler-coach wel een betere functieomschrijving, want ik speel de wedstrijd samen met jullie, als spits die zich 

soms laat terugzakken, als spits die soms de bal opeist, zeker in het politieke domein, maar ik ben ook de coach die de 

opstelling bepaalt en de strategie. Het Britse voetbal kent de meeste player-coaches met succes. Kenny Dalgish won in die 

rol bij Liverpool vijf prijzen, Graeme Souness werd met Glasgow Rangers zelfs drie keer kampioen. Maar ook onze eigen 



Ruud Gullit won als player-coach met Chelsea een prijs. Hij won die prijs natuurlijk niet in zijn eentje. Hij had de tien 

anderen om zich heen hard nodig. Ook ik kan als spits niet zonder jullie voorzetten. Kampioen word je alleen als alles klopt. 

Kampioen word je alleen met sportartsen én supporters Met een goede spits én een geharde stopper. Met snelle backs én 

successtrategie.  

  

Dat geldt ook voor de Belastingdienst. We hebben iedereen nodig om er een succes van te kunnen blijven maken. Zoals ik 

zei, fouten maken mag. Maar al te veel grote incidenten liever niet. Want grote incidenten dwingen ons om terug te kijken. 

Maar in dat terugkijken moeten we niet blijven hangen. Teruggrijpend op de wijsheid van god Janus: we moeten de lessen 

uit het verleden meenemen, maar we moeten blijven vooruitkijken. Daar draait het om. Verder bouwen op dat wat goed 

gaat. Verder bouwen aan dat wat beter kan. 

  

Nog voor het meireces kom ik naar de Tweede Kamer met wat de Aprilbrief is gaan heten. In die brief zal ik de strategie van 

de Belastingdienst, de strategie van mijn team, voor de komende jaren invullen. Die brief zal ik beginnen met de 

constatering dat de veranderingsrichting die de vorige staatssecretaris is ingeslagen, de juiste is. Daar ben ik van overtuigd. 

Ik denk dat u het op prijs stelt als ik een tipje van de sluier oplicht. Daarom alvast voorzichtig drie dingen over die Aprilbrief.  

  

Ten eerste: we moeten blijven investeren in het personeel. Daarvoor heb ik gelukkig de ruimte en de mogelijkheden. 

Nieuwe tijden vergen nieuwe vaardigheden. Nieuwe tijden vereisen nieuwe kwaliteiten. U kent allemaal het verhaal van de 

vertrekregeling. Daar hoef ik u niet over bij te praten. Maar ook in een periode waarin veel goede krachten uit ons team 

vertrekken, rotsen in de branding, creatievelingen, fijne collega’s, ook in zo’n periode moet de dienst blijven draaien.  

  

Ten tweede: de dienst draait op honderden verschillende softwaresystemen, applicaties genoemd. Veel van die applicaties 

bevatten achterstallig onderhoud. Achterstallig onderhoud moeten we heel snel wegwerken, want de inning van 

belastingen en accijnzen moet te allen tijde door blijven gaan. De applicaties moeten dus blijven werken, maar we moeten 

die softwaresystemen ook blijven verbeteren en moderniseren. 

  

Dat brengt mij bij het derde punt: we moeten onze ICT slimmer maken: grote aantallen data kun je goed automatisch 

analyseren. Met veel data kun je relatief eenvoudig fraude opsporen. Datagestuurd toezicht heet dat. Dat is niet het enige, 

want mensenwerk blijft bestaan. In het datagestuurd werken ligt een grote opgave, en een grote kans voor ons. Bij een 

grote opgave en een grote kans denk ik ook aan het contact met de belastingbetaler. Dat kan nog een onsje moderner. Het 

doel? Dat alle contacten met de belastingbetaler hetzelfde elan krijgen als de vooraf ingevulde aangifte. Het pure gevoel 

van service.  

  

Zoals ik al zei, voor het meireces stuur ik de Kamer een brief, waarin ik mijn plannen in meer detail ontvouw. Want u kent 

natuurlijk het goede gebruik: bewindspersonen lichten eerst het parlement in en pas daarna krijgen anderen de plannen te 

horen. Ik durf u dus wel te vertellen dat de drie punten die ik u noemde, nieuwe vaardigheden bij nieuw personeel, 

achterstallig onderhoud en slimmere ICT. Dat die drie punten in de Kamerbrief een prominente rol spelen. Net als een 

andere belangrijke boodschap. Soms moet je even een stap terugzetten om de juiste aanloop te kunnen nemen voor een 

trefzekere sprong voorwaarts. Zonder aanloop kun je immers niet goed springen. Dat geldt ook voor ons.  

  

Om onze dienst succesvol te moderniseren moeten we niet te veel tegelijkertijd willen, hoe graag we dat ook willen. We 

moeten realistisch zijn in onze voorstellen, maar ambitie houden. Dat is een kwestie van de juiste strategie en die strategie 



vasthouden. Ik besef terdege dat dat een kwestie is van een lange adem. Ik zie dat dit misschien minder wereldschokkende 

punten zijn dan u misschien had verwacht. Maar zoals ik zei, de eerder inslagen strategie en richting is de juiste weg. Zo’n 

route moet je dan niet verlaten. 

  

Dames en heren, ik ben in die zin niet als Janus die als naamgever van ‘januari’ een nieuw begin markeert. Maar ik ga wel 

voor een januskop in de klassieke zin: eén blik op het verleden, om ervan te leren. En één blik gericht op de toekomst, 

samen met u. Ik ben ervan overtuigd dat de plannen die binnenkort volgen, de sleutel zijn voor een moderne en effectieve 

Belastingdienst. En dat god Janus met die sleutel de poorten naar de toekomst voor ons opent, en dat god Janus de 

gebeden, de wensen zal verhoren uit de politiek, uit het bestuur, uit de samenleving en uit de dienst. Gebeden voor een 

Belastingdienst zonder grote incidenten. 

  

Aan dat doel werk ik graag de komende jaren, samen met u. Voortbouwend op het goede fundament van de 

Belastingdienst. Want zoals ik al zei, ontzettend veel van ons werk gaat ontzettend goed.  

  

Dank u wel! 

  

 


