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Bijiagen
1 aanbiedingsbhef
2 voorgesteide

beantwoording Kamervragen
3 Kamervragen

Aanleiding

Op 17 februari jl hebben de leden Van Dijk en Slootweg beiden CDA

schriftelijke vragen gesteld over het NRC artikel Overheidsfinancien in gevaar

door verouderde ict van Belastingdienst Bijgaand treft u de voorgestelde

beantwoording bijiage 2

Beslispunten
• Gaat u akkoord met de voorgestelde beantwoording Als u akkoord bent

wordt u verzocht de aanbiedingsbrief te ondertekenen

• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van deze voorliggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s

Kernpunten
• Op 7 maart 2023 heeft u een uitstelbrief voor de vragenset verzonden waarin

u heeft aangegeven dat de Kamer de antwoorden voorafgaand aan het

commissiedebat Belastingdienst van 23 maart 2023 ontvangt
• In de beantwoording wordt ingegaan op het proces voor het uitfaseren van de

verouderde programmeertaaI Cool Gen

• Er wordt verwezen naar de Kamerbrief ICT bij de Belastingdienst van 20

februari jl waarin u een actueel beeld van de modernisering van de ketens

heeft gegeven inclusief de ontwikkelingen m b t de ICT capaciteit

^7Communicatie

N v t

Politiek bestuurlijke context

• In NRC zijn verschillende artikelen verschenen over ICT bij de Belastingdienst
• Op 20 februari 2023 heeft u een Kamerbrief over ICT bij de Belastingdienst

verzonden Als bijiage bij deze brief is de beantwoording op de Kamervragen
van Idsinga en Rahimi beiden VVD meegestuurd

• Op 21 februari 2023 heeft er een technische briefing over ICT bij de

Belastingdienst aan de Tweede Kamer plaatsgevonden

O

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
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Pagina 1 van 1

1707839 00001


