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Aanleiding

Op 28 decennber 2022 heeft de heer Idsinga VVD Kamervragen gesteld over het

rapport WODC Bestuursorganen in hoger beroep bijiage 4 Hierbij sturen we u

de aanbiedingsbrief en de conceptbeantwoording indusief bijiage

Beslispunten
• Bent u akkoord met de beantwoording van de Kamervragen Zo ja dan

verzoek Ik u de aanbiedingsbrief bijiage 1 te ondertekenen

• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s OmIijnde delen worden

voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

Kernpunten
• Het WODC heeft op 28 december 2022 het rapport Bestuursorganen in hoger

beroep gepubliceerd Het rapport bevat vooral feitelijke informatie onder

meer over de uitkomst van de procedures wie wordt in het gelijk gesteld
• Eveneens op 28 december 2022 heeft de heer Idsinga hier Kamervragen over

gesteld De heer Idsinga heeft onder meer gevraagd om een reflectie op de

uitkomsten van het hoger beroep in belastingzaken volgens het rapport en

naar alternatieve geschiloplossingen zoals mediation

Het WODC heeft het rapport gebaseerd op de gepubliceerde uitspraken in

hoger beroep In belastingzaken is dat ongeveer een kwart van hettotaal

• Bezien over het totaal wijken de uitkomsten aanzienlijk af van de

uitkomsten die het WODC presenteert in die zin dat de Belastingdienst in

werkelijkheid veel vaker in het gelijk gesteld wordt dan op basis van het

rapport kan worden verondersteld zie de bijiage bij de antwoorden Deze en

andere nuances worden in de antwoorden toegelicht
• Bij het beantwoorden van de vragen over alternatieve geschiloplossingen is

gepoogd onderscheid tussen inhoudelijke fiscale geschillen en andere meer

relationele confiicten scherp te houden Mediation is vooral geschikt bij deze

meer relationele confiicten

Commuricatie
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Politiek bestuurlijke context

Het handelen van de Belastingdienst bij juridische en gerechtelijke procedures

geniet politieke en maatschappelijk aandacht Naar aanleiding van een artikel van

RTL over het al dan niet achterhouden van documenten bij rechtszaken door de

Belastingdienst lopen er verschillende informatieverzoeken en Kamervragen

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
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