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Bijiagen
1 Aanbiedingsbrief
2 Kamervragen

3 Concept beantwoording
4 Kamerbrief 8 februari

Aanleiding

Op 27 januari 2023 heeft het lid Alkaya SP schriftelijke vragen gesteld over het

achterhouden van fiscaie informatie voor de rechter naar aanleiding van het

artikel van RTL Nieuws Flierbij sturen we u de concept beantwoording

Beslispunten
• Gaat u akkoord met de voorgestelde beantwoording bijiage 3 Als u akkoord

bent wordt u verzocht de aanbiedingsbrief bijiage 1 te ondertekenen

Graag uw akkoord voor het openbaar maken van deze voorliggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s
z

Kernpunten
• Op 27 januari 2023 heeft de vaste commissie van Financien u verzocht om

een reactie op het nieuwsbericht van RTL Nieuws van 26 januari 2023 over

het achterhouden van informatie voor de rechter door de Belastingdienst

Daarbij is gevraagd in te gaan op de omvang van de gestelde problematiek
• Met uw brief van 8 februari 2023 zie bijiage 4 hebt u op voornoemd verzoek

gereageerd In de brief hebt u het wettelijk kader inzake de op de zaak

— betrekking hebbende stukken geschetst en bent u ingegaan op de omvang

van zaken waarin dit speelt U hebt het beeld tegengesproken dat dit vaak

zou voorkomen

• Tevens hebt u aangegeven dat de beroepenadministratie van de

Belastingdienst niet zodanig is ingericht dat exact kan worden aangegeven in

hoeveel zaken de gestelde problematiek aan de orde is geweest Uit het

aantal bekende voorbeelden uit de jurisprudentie voIgt dat het gaat om

incidenten U hebt aangegeven dat elk incident er een teveel is en signalen
intern worden opgepakt en geevalueerd

• In de voorgestelde beantwoording van de Kamervragen wordt verwezen naar

de brief van 8 februari en wordt de strekking van uw eerdere reactie

herhaald
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Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

Het handelen van de Belastingdienst bij gerechtelijke procedures geniet

maatschappelijke en politieke aandacht Onlangs heeft het lid Idsinga vragen
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gesteld n a v het WODC rapport Bestuursorganen in Hoger Beroep Deze

vragen hebt u op 8 februari 2023 beantwoord Tevens hebt u op 8 februari op

verzoek van de VCF een reactie gestuurd over de berichtgeving van RTL Nieuws

over het achterhouden van informatie voor de rechter door de Belastingdienst
Over ongeveer twee weken zal er een schriftelijk overleg worden gehouden door

de VCF over dit onderwerp

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

I Niet van toepassing
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