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(ADR/FIN/EZK/LNV) 
(BDG1 

ADR/FIN/EZK/LNV) 
RE: Bevestiging gevraagd: definitie ambtelijke top in ADR onderzoek 
vrijdag 25 november 2022 10:23:13 

Hoi 

Wij hebben voor het beantwoorden van onderzoeksvraag 9 in ons rapport ambtelijke top 
gedefinieerd als één of meer leden van de Bestuursraad van het ministerie van Financiën. Wij 
hebben hierbij aansluiting gezocht bij de wijze waarop het ministerie het begrip heeft ingevuld. 
De definitie is niet opgenomen in de opdrachtbevestiging, maar wel in de rapportage. Wij 
hebben deze definitie tijdens het onderzoek niet gewijzigd. 

De belastingdienst heeft een tijdlijn opgesteld voor de periode 1 januari 2012 tot en met 31 
december 2019. Naast de gedefinieerde ambtelijke top zijn voor de tijdlijn ook documenten 
gezocht bij een aantal ambtenaren onder de ambtelijke top, te weten de Directeur toeslagen en 
de Algemeen directeur Belastingdienst. Deze groep is in december 2019 aangevuld met 
directeur CAP/Belastingdienst. Wij wilden breder onderzoeken of er aanknopingspunten 
("haakjes") waren, waaruit kon worden afgeleid dat de ambtelijke en politieke top van 
documenten op de hoogte was. De uitgangspunten voor de tijdlijn zijn op ons initiatief 
vastgelegd in het memo van 13 december 2019. De aanpak van het onderzoek hebben wij bij 
onderzoeksvraag 9 van ons rapport opgenomen. De tijdlijn is de maand na het uitbrengen van 
de ADR-rapportage met de Kamer gedeeld. 
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Aan: 	 (ADR/FIN/EZK/LNV) 	@minfin.nl> 

Onderwerp: Bevestiging gevraagd: definitie ambtelijke top in ADR onderzoek 

Beste 

Van: (BDG) @minfin.nl> 



In het kader van de beantwoording van o.a. vraag 14 van de rapporteurs van het 
commissiedebat over het memo Vaco van 21 okt. jl. hebben wij contact gehad over de 
beantwoording. Het antwoord op vraag 14, waarin wordt bevestigd dat de definitie van 
'ambtelijke top' tijdens het onderzoek niet is gewijzigd, is dan ook met de ADR afgestemd. Zou 
jij nogmaals kunnen bevestigen dat de ADR de definitie van 'ambtelijke top' tijdens het 
onderzoek niet heeft gewijzigd? 

Alvast veel dank! 

Hartelijke groeten, 

Bestuursadviseur 
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