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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 
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Vragen van de leden Van Weyenberg en Romke de Jong (beiden D66) aan 
de Staatssecretaris van Financiën over het bericht «Financieel gepuzzel toch 
weer terug bij Belastingdienst door verstoringen» (ingezonden 6 maart 2023). 

Antwoord van Staatssecretaris Van Rij (Financiën – Fiscaliteit en 
Belastingdienst) (ontvangen 16 maart 2023). 

Vraag 1
Bent u bekend met het nieuwsbericht «Financieel gepuzzel toch weer terug bij 
Belastingdienst door verstoringen»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Klopt het dat de automatische rekentool, waardoor fiscale partners niet meer 
zelf hoeven in te schatten wat de optimale verdeling is van inkomen tussen 
fiscale partners, in de IB-aangifte is verwijderd uit de aangifte voor 2022? 

Antwoord 2
Ja. 

Vraag 3
Hoe kan het dat er nu verstoringen plaatsvinden, terwijl de Staatssecretaris 
van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst tijdens het commissiedebat 
Belastingen op 30 juni 2021 al aan het lid Van Weyenberg heeft toegezegd dat 
deze rekentool in het aangifteprogramma voor de aangifte van 2021 zou 
zitten? 

Antwoord 3
Mijn ambtsvoorganger heeft de heer Van Weyenberg toegezegd dat de 
Belastingdienst de automatische optimalisatie van inkomensverdeling tussen 
fiscale partners onderzoekt, opneemt in de voorlopige aangifte van 2022 en 
het dan verder ontwikkelt. Conform deze toezegging is de automatische 
verdeling opgenomen in het verzoek aanvraag/wijziging voorlopige aangifte 
c.q. aanslag 2022 en 2023. In het IV-portfolio van de keten inkomensheffingen 
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is i.v.m. andere geprioriteerde werkzaamheden geen ruimte geweest om ook 
de rekentool in het aangifteprogramma voor 2021 op te nemen. 

Vraag 4
Wat is de reden dat de rekentool is uitgeschakeld? Zijn er specifieke 
inkomensbestanddelen, waarbinnen deze verstoring specifiek plaatsvindt? Zo 
ja, welke? 

Antwoord 4
De rekentool is uitgeschakeld omdat is gebleken dat in sommige situaties, 
waarbij de gebruiker een aantal keer wisselt tussen handmatig en automa-
tisch verdelen, verkeerde waarden getoond worden. 

Vraag 5
Hoe wordt verklaard dat de rekentool vorig jaar wel heeft gewerkt en dit jaar 
verstoringen plaatsvinden? 

Antwoord 5
Zoals aangegeven bij vraag 3 was deze functionaliteit de vorige aangiftecam-
pagne (voor belastingjaar 2021) nog niet beschikbaar. De analyse van het 
probleem (oorzaak en mogelijke oplossingen) vindt nu plaats. 

Vraag 6
Bestaat er een mogelijkheid dat binnen afzienbare termijn de rekentool toch 
weer kan worden teruggeplaatst in de aangifte? Zo nee, is het mogelijk deze 
wel weer in te zetten voor de eerstvolgende aangiftes die zullen worden 
ingediend? 

Antwoord 6
Op dit moment ligt de prioriteit bij het herstellen van de onjuiste verdelingen 
in reeds ontvangen aangiften. De Belastingdienst streeft ernaar de aangifte te 
herstellen op basis van de optimale verdeling, zonder dat de burger gevraagd 
wordt om een nieuwe aangifte in te dienen. Als dit gedaan is, kan de analyse 
starten van de problemen met de rekentool. Een oplossing moet vervolgens 
worden ingepast in het IV-portfolio. Deze herstelactiviteiten vinden volgtijde-
lijk plaats, omdat dezelfde medewerkers met specifieke kennis nodig zijn voor 
herstel van de aanslagen en herstel van de aangiftevoorziening. Bovendien 
zorgt de aangiftecampagne voor extra werk bij dezelfde medewerkers. De 
rekentool zal derhalve deze aangiftecampagne, die loopt tot 1 mei, niet meer 
operationeel zijn. De rekentool is vanuit dienstverleningsperspectief belangrijk 
en zal de volgende aangiftecampagne weer beschikbaar zijn.
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