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Datum 16 maart 2023
Betreft Stand van zaken Belastingdienst maart 2023

Geachte voorzitter,

Op 23 maart aanstaande ga ik met uw Kamer in gesprek over de Belastingdienst 
in een commissiedebat. Ook is uw Kamer uitgenodigd voor een werkbezoek bij de 
Belastingdienst op 20 maart. Zoals toegezegd in mijn brief van 16 maart 2022 
informeer ik uw Kamer aanvullend op de eerder verzonden brieven voorafgaand 
aan het commissiedebat over de voortgang op een aantal actuele en lopende 
onderwerpen. Deze zijn bijgevoegd als bijlage 1. Over het jaarplan en de Stand 
van de uitvoering heeft uw Kamer feitelijke vragen gesteld. De beantwoording van
deze vragen is bijgevoegd bij deze brief als bijlage 2.

Stand van zaken Belastingdienst
De Belastingdienst verwerkt 1 miljard euro aan belastinginkomsten per dag en 
vele honderden miljoenen transacties per jaar. Het overgrote deel daarvan wordt 
verwerkt zonder problemen. Door kundige medewerkers en door systemen die 
voor 99,9% zonder problemen werken. We vinden dat allemaal vanzelfsprekend, 
maar dat is het niet. De medewerkers van de Belastingdienst zetten zich iedere 
dag in om te zorgen dat alle verschillende belastingen worden geïnd en aan 
Nederland worden teruggeven via publieke voorzieningen zoals de zorg, het 
onderwijs of de infrastructuur.

De Belastingdienst werkt constant aan het verbeteren van de dienstverlening. 
Bijvoorbeeld door de hulp aan burgers en ondernemers via loketten en 
steunpunten uit te breiden. En via de uitbreiding van de eenvoudigere verkorte 
aangifte zet de Belastingdienst meer in op ondersteuning vooraf zodat fouten in 
aangiften worden voorkomen. Er gaat veel goed. Dat komt ook door de 
medewerkers van de Belastingdienst. Zij zetten zich elke dag in voor alle 
Nederlanders die met uiteenlopende belastingvragen zitten over hun situatie of 
bedrijf. 

Om dit op een goede manier te kunnen blijven doen brengt de Belastingdienst de 
basis op orde. Bijvoorbeeld door het ICT-landschap planmatig te moderniseren, en
te zorgen voor rust en stabiliteit. Zodat grote beleidswijzigingen in de nabije 
toekomst weer mogelijk zijn. En door het behouden en opleiden van voldoende en
deskundig personeel. 
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Om de basis van de organisatie op orde te krijgen is het van belang dat de 
ingezette verbetertrajecten worden voltooid en ook de herstelwerkzaamheden zo 
goed en snel als mogelijk worden afgerond. Zoals de 
Fraudesignaleringsvoorziening (FSV), project vervolgingskosten en het 
rechtsherstel box 3. 

De afgelopen periode heb ik uw Kamer verschillende brieven gestuurd over de 
activiteiten die de Belastingdienst uitvoert, de uitdagingen die er liggen en de 
ambities die de Belastingdienst heeft voor de toekomst:

 In december heb ik uw Kamer geïnformeerd over de ambities van de 
Belastingdienst met het jaarplan 2023. In het jaarplan is toegelicht 
welke activiteiten zijn gepland voor 2023 en hoe de Belastingdienst 
invulling geeft aan de strategische prioriteiten uit de Meerjarenvisie 2020-
2025.1

 Met de Stand van de uitvoering 2022 heeft de Belastingdienst 
knelpunten in de uitvoering zichtbaar gemaakt. De Stand is gebaseerd op 
de signalen en knelpunten die zowel binnen als buiten de organisatie zijn 
opgehaald. De Stand geeft aan waar de knelpunten zich voordoen en 
waar de Belastingdienst, samen met beleid en politiek, werkt aan 
oplossingen. 

 Afgelopen maand heb ik uw Kamer geïnformeerd over het ICT-landschap
van de Belastingdienst met een brief2 en een technische briefing op 21 
februari door ambtenaren van de Belastingdienst. Hierin heb ik 
aangegeven dat het van belang is om de Belastingdienst de ruimte te 
gunnen om alle ingezette verbeteringen en essentiële moderniseringen 
succesvol en volgens planning uit het Meerjarenportfolio (MJP) af te 
ronden.

 Ten slotte heb ik uw Kamer op 9 maart jl. geïnformeerd over de 
terugbetalingen van coronaschulden.3

Voor het dagelijks functioneren van de Belastingdienst en het realiseren van een 
wendbare en toekomstbestendige organisatie is het van belang om samen met 
uw Kamer te spreken over deze aan u gezonden onderwerpen. Over FSV en box 3 
voer ik vanwege de aard van de onderwerpen graag separate debatten met uw 
Kamer.

Stand van zaken actuele onderwerpen
In bijlage 1 bij deze brief informeer ik uw Kamer over de stand van zaken van een 
aantal openstaande onderwerpen. De onderwerpen zijn gestructureerd volgens de
thema’s van het jaarplan:

1 Bijlage bij Kamerstukken II, 2021-2022, 31066, nr. 958.
2 Kamerstukken II, 2022-2023, 31066, nr. 1174
3 Kamerstukken II, 2022-2023, 31066, nr. 1197.
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Onderwerp Motie of toezegging

Thema I: Voor burgers en bedrijven

Fiscaal partnerschap 
Oekraïense ontheemden

n.v.t.

Solidariteitsbijdrage Toezegging verslag te doen van de uitvoering van de tijdelijke 
solidariteitsbijdrage, WGO Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage, 21 
november 2022

Thema II: Herstelwerkzaamheden

Ambtshalve proces Toezegging de Kamer te blijven informeren over de verbeteracties in het 
ambtshalve aanslagenproces, brieven van 31 januari4 en maart5 2022.

Project Vervolgingskosten Toezegging de Kamer te blijven informeren over de voortgang op het 
Project Vervolgingskosten, brief 2 maart 2020.6

Project Invorderingsrente Toezegging de Kamer te blijven informeren over de voortgang op het 
Project Invorderingsrente, brief 19 februari 2021.7

Herstel multiplier Toezegging de Kamer te informeren over de mogelijkheden voor herstel, 
brief 21 juni 2022.8

Verstrekking 
inkomensgegevens inzake 
scheefwonen

n.v.t.

Thema III: Wendbare en toekomstbestendige organisatie

Personeel, werving en 
opleiding

Toezegging aan dhr. Idsinga in de volgende Stand-van-zakenbrief een 
passage op te nemen over het personeelsvraagstuk inclusief een 
uitsplitsing t.a.v. bijzondere groepen specialisten (IT, vaktechnische 
Fiscale achtergrond) en benchmarks, (natuurlijke) uitstroom van 
personeel en hoe personeel vast te houden), Commissiedebat 
Belastingdienst 2 september 2022.

Invoeringstoets Toezegging om begin 2023 invoeringstoetsen aan te bieden over enkele 
onderwerpen in het Belastingplan 2022, behandeling Belastingplanpakket
2022 van 10 november 2021.

Programma Herstellen, 
Verbeteren en Borgen

Toezegging de Kamer te blijven informeren over de voortgang van het 
programma HVB via de stand-van-zakenbrieven, brief 15 december 
2022.9

Waarborgenkader voor 
selectie-instrumenten

Toezegging de Kamer het waarborgenkader voor selectie-instrumenten 
toe te sturen, plenair debat Fraudesignaleringsvoorziening van 13 
september 2022.

Onderzoek oud EH&I-
producten

Toezegging een aanvullend extern onderzoek te laten doen om een 
volledig en onafhankelijk getoetst beeld te krijgen van de mogelijke 
privacy implicaties in de processen bij de afnemers van de oud EH&I-
producten, voortgangsrapportage HVB van 30 mei 2022.10 

Extern onderzoek werkwijze
voormalig CAF

Toezegging de Kamer te informeren over de selectie van een externe 
partij voor het onderzoek naar de werkwijze voormalig CAF, brief van 21 
februari 2022.11

AVG-compliantie n.v.t.
Wet Politiegegevens Toezegging de Kamer nader te informeren over de te zetten stappen 

evenals over de audit die nog plaatsvindt bij andere onderdelen van de 
Belastingdienst waarbij buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) 
werken die onder de Wpg vallen, brief van 30 januari 2023.12

4 Kamerstukken II, 2021-2022, 31 066, nr. 986.
5 Kamerstukken II, 2021-2022, 31 066, nr. 991.
6 Kamerstukken II, 2019–2020, 31 066, nr. 603.
7 Kamerstukken II, 2019–2020, 31 066, nr. 798.
8 Kamerstukken II, 2021-2022, 35927, nr. 134.
9 Kamerstukken II, 2022-2023, 31 066, 1145.
10 Bijlage bij Kamerstukken II, 2021-2022, 31066, nr. 1030.
11 Kamerstukken II, 2021-2022, 31066, Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over bericht dat
belastingadviseurs worden bestempeld als fraudeur

https://open.overheid.nl/repository/ronl-2fb3341fe947bb758775dfe938dbcb0868046688/1/pdf/aanbiedingsbrief-kamervragen-belastingadviseurs-bestempeld-als-fraudeur.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-2fb3341fe947bb758775dfe938dbcb0868046688/1/pdf/aanbiedingsbrief-kamervragen-belastingadviseurs-bestempeld-als-fraudeur.pdf


Bestuurlijke en Politieke 
Zaken

Ons kenmerk
2023-0000074722

Pagina 4 van 4

Programma Fiscale 
Meldingen & 
Informatiestromen

Toezegging de Kamer te informeren over de nulmeting, de prioritering 
van processen, het steekproefsgewijze onderzoek en het Programma 
Fiscale Meldingen & Informatiestromen van de Belastingdienst, brief van 
16 december 2022.13

Oplossen van 
onvolkomenheden 
Verantwoordingsonderzoek 
Algemene Rekenkamer

n.v.t.

Conclusie
In mei 2023 ontvangt u zoals gebruikelijk de Jaarrapportage Belastingdienst 2022,
waarin uw Kamer geïnformeerd wordt over de behaalde resultaten voor het jaar 
2022. Hierin zal ook worden ingegaan op de toezegging aan de heer Idsinga over 
boekenonderzoeken en fraudebestrijdingsinitiatieven. 

Met deze brief informeer ik uw Kamer over de stand van zaken bij de 
Belastingdienst. Op 23 maart ga ik graag met uw Kamer in gesprek. Daar ga ik 
graag met u in op de uitdagingen die er spelen en de ambities voor de toekomst. 
Met dit debat kunnen we verder vormgeven aan de samenwerking tussen politiek,
beleid en uitvoering. De Belastingdienst zal ook trialogen organiseren om samen 
met politiek en beleid verder te spreken over de knelpunten die in de Stand van 
de Uitvoering naar voren zijn gekomen. Zo werken we samen aan de realisatie 
van een wendbare en toekomstbestendige Belastingdienst.  

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Financiën - 
Fiscaliteit en Belastingdienst,

Marnix L.A. van Rij
 
 

12 Kamerstukken II, 2022-2023, 31 066, nr. 1162.
13 Kamerstukken II, 2022-2023, 31066, nr. 1146.


