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Aanleiding

Op 5 September is de onderzoeksopzet Evaluatie Toezicht Belastingdienst
verstuurd naarde KamerT Hierin kondigt de Belastingdienst aan de

doeltreffendheid doelmatigheid en passendhetd van ontwikkelingen in in het

massale toezicht over de periode 2017 2023 te gaan evalueren In reactie hier

op heeft de commissie Financien hierover vragen gesteld ^
Op 19 oktober jl heeft

u minister per brief deze vragen beantwoordt ^ In reactie op die brief hebben

leden van de vaste commissie voor Financien VVD en PVV u minister op 29

november jl enkele nieuwe vragen voorgelegd bijiage 1

Bijiagen
1 Kamerbrief

2 Beantwoording

Schriftelijk Overleg

De vragen zijn aan u minister gesteld omdat u in het kader van de Strategische
Evaluatie Agenda SEA in de begroting van Financien de onderzoeksopzet van

deze evaluatie aan de Kamer heeft verzonden

Beslispunten
• Bent u beiden akkoord met de antwoorden zoals voorgesteld in

bijgevoegd document

• Wilt u minister de bijgevoegde brief ondertekenen waarna de brief kan

worden verzonden aan de Tweede Kamer

• Bent u beiden akkoord met het openbaar maken van de nu voorliggende
nota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s

Kernpunten
• Leden van de WD fractie stellen vragen over de uitvoering van de motie

Idsinga c s en het delen van de resultaten van de inventarisatie van

pilots experimenten met de Tweede Kamer

• Leden van de PVV fractie stellen vragen over de procedure van inkoop
Daarnaast vraagt de PVV fractie of het onderzoeksbureau gaat toetsen of

de Belastingdienst rechtsstatelijk handelt en opereert binnen de grenzen

van wet en regelgeving en of het bureau gaat toetsen aan de algemene

beginselen van behoorlijk bestuur

‘ Kamerstuk 31935 nr 78
^
Brief van de commissie Financien van 16 September 2022 D36193

^ Kamerstuk 31935 nr 79

Kamerstuk 31066 nr 993
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• De Belastingdienst verwijst voor de uitvoering van de motie Idsinga naar

de bijiage Modes en Toezeggingen van de aanbiedingsbrief van het

Jaarplan 2023 Belastingdienst
®

• Resultaten van de inventarisatie van pilots experimenten in het kader van

de evaluatie van massaal toezicht worden opgenomen in het

eindrapport dat in 2024 wordt aangeboden aan de Tweede Kamer

• Voor de inkoop van het onderzoek is een Meervoudige Onderhandse

Procedure MVO gevolgd conform de geldende wet en regelgeving Bij

meervoudig onderhands aanbesteden nodigt de aanbestedende dienst op

basis van objectieve criteria een aantal minimaal 3 en maximaal 5

gegadigden uit om een offerte in te dienen op basis van een door hem

vervaardigd beschrijvend document of bestek met daarin alle relevante

informatie Bij de selectie van bureaus is een afweging gemaakt op basis

van relevante kennis en ervaring
• Conform de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek RPE richt de

evaluatie zich op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde
beleid De evaluatie kijkt daarnaast naar passendheid Passendheid is

een breed begrip en het beleid op dat gebled is nog in ontwikkeling Zoals

in het plan van aanpak voor deze evaluatie vermeld is het beleid op het

gebied van passendheid nog sterk in ontwikkeling en is het nog te vroeg

om de working in de praktijk te evalueren Wei kan op basis van

bestaande inzichten literatuur rapporten en interviews worden

geexpliciteerd wat passendheid betekent voor de uitvoering van

toezicht hoe menselijke maat en maatwerk nu een plek hebben in

toezicht wat er beter kan en of de lopende trajecten en focus daarbij
aanslulten Gegeven de insteek van de RPE valt de vraag of de

Belastingdienst rechtsstatelijk handelt en opereert binnen de grenzen van

wet en regelgeving bulten de scope van het onderzoek Hetzelfde geldt
voor toetsen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Communicatie

N v t

Politiek bestuurlijke context

Het toezicht van de Belastingdienst heeft de aandacht van de Tweede Kamer naar

aanleiding van het onderzoek Toezicht achteraf dat in januari 2022 is gedeeld met

de Tweede Kamer

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

5 Kamerstuk 31066 nr 1145
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