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Bij lagan
1 Brief reactie

commissieverzoek

Aanleiding
In de procedurevergadering PV van 26 Januari 2023 heeft de vaste

Kamercommissie voor Financien VCF gesproken over het nieuwsbericht

Belastingdienst houdt informatie achter voor rechter Je staat met 1 0 achter

van RTL Nieuws De commissie heeft u om een reactie gevraagd waarin wordt

ingegaan op de omvang van de problematiek De commissie heeft aangegeven

deze reactie voor haar voigende PV te wilien ontvangen 9 februari 2023

Beslispunten
• Gaat u akkoord met het versturen van bijgaande Kamerbrief Zo ja dan kunt

u bijgevoegde brief ondertekenen

• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van bijgevoegde eerdere nota s

en de nu voorliggende nota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking
nota s Omiijnde delen worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar

gemaakt
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hieKernpunten
• In de brief wordt ingegaan op de publicatie van RTL nieuws het wettelijke

kader en de gevraagde omvang

• Met betrekking tot de publicatie van RTL nieuws wordt verwezen naar uw

reactie in de media over dit onderwerp
• U bent al eerder geinformeerd over de zes genoemde casussen uit de

publicatie zie ook bijiagen
• Daarnaast informeren wij de Kamer over het wettelijke kader dat van

toepassing is namelijk artikel 8 42 van de Algemene wet bestuursrecht

Awb refererende aan de verplichting van de Inspecteur om alle op de zaak

betrekking hebbende stukken aan de bestuursrechter toe te zenden

• Belangrijkste punt wat aan de Kamer wordt meegegeven is dat de wet geen

definitie geeft van wat onder de op de zaak betrekking hebbende stukken

moet worden verstaan

■ Aan dit begrip wordt invulling gegeven door middel van jurisprudentie en de

reikwijdte is sterk casusafhankelijk en kan onderwerp van discussie zijn
• Tenslotte wordt de Kamer gei nformeerd over de gevraagde omvang van de

problematiek
• In de brief wordt aangegeven dat dat er momenteel meer dan 23 000 lopende

beroepsprocedures zijn
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• Een onderzoek via Rechtsspraak nl taat zien dat er op dit moment in totaal 45

zaken naar voren zijn gekomen die relatie hebben tot artikel 8 42 Awb

Toelichting
• De VCF heeft ook een verzoek gedaan aan de Inspectie Belastingdienst

Toeslagen en Douane IBTD om een reactie te geven op de RTL

publicatie

Communicatie

Uw woordvoerder is betrokken

Poiitiek bestuuriijke context

Het handelen van de Belastingdienst bij gerechtelijke procedures geniet

maatschappelijke en politieke aandacht Het lid Alkaya SP heeft Kamervragen

gesteld naar aanleiding van de RTL publicatie Daarnaast heeft het lid Idsinga
VVD naar aanleiding van het WODC rapport Bestuursorganen in hoger beroep

Kamervragen gesteld

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

Pagina 2 van 2

1670792 00001


