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De financiële besluitvorming van de Belastingdienst wordt onder curatele
van het ministerie van Financiën geplaatst.
Dat schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer.
Het onder curatele stellen is een van vier maatregelen die Wiebes neemt naar
aanleiding van het debacle rond de vrijwillige vertrekregeling van de
Belastingdienst.
De staatssecretaris heeft onlangs al moeten toegeven dat de besluitvorming over
de regeling te haastig en onzorgvuldig was geweest. De Belastingdienst handelde
te veel op eigen houtje bij de regeling, die deel uitmaakt van een grootscheepse
organisatie. Uiteindelijk gaat de regeling zo'n 720 miljoen euro kosten, ruim tien
procent meer dan verwacht. Dat komt omdat veel meer medewerkers gebruik
willen maken van de regeling, onder wie veel ouderen.
Naast het onder curatele stellen komt er ook een "commissie van wijzen" die gaat
kijken naar de besluitvormingsmechanismen binnen de Belastingdienst. Ook
wordt een project-plaatsvervangend secretaris-generaal aangesteld "om de
ophanging van de Belastingdienst onder het kerndepartement versneld aan te
passen". Tot slot zal de aansturing van de Belastingdienst op korte termijn
"worden teruggebracht tot een directoraat-generaal-model dat gebruikelijk is in
de Rijksdienst, waarmee afscheid wordt genomen van het model van een raad
van bestuur", aldus Wiebes.
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De commissie van wijzen moet in december van dit jaar aanbevelingen doen om
de besluitvormingsprocessen binnen de Belastingdienst te verbeteren, waarbij het
gaat om cultuur, structuur en werkwijze. "Deze aanbevelingen en consequenties
voor de organisatie zullen onmiddellijk daarna ter hand worden genomen. De
implementatie van de aanbevelingen zal aan de hand van een helder tijdpad
vervolgens plaatsvinden, voor mij op de voet gevolgd door de Auditdienst Rijk",
schrijft Wiebes. De commissie zal halfjaarlijks rapporteren aan de kamer.
De kritiek op Wiebes zwelt inmiddels aan en er wordt openlijk gesproken over
de houdbaarheid van zijn positie, vooralsnog vooral door de oppositie. Wiebes
heeft het de afgelopen tijd op meerdere fronten zwaar te verduren gehad, onder
meer door de vrijwillige vertrekregeling maar ook door de problemen rond de
invoering van de Wet DBA. Donderdag wordt er over de problemen rond de
vrijwillige vertrekregeling gedebatteerd in de Tweede Kamer.
Aanbiedingsbrief feitenrelaas vertrekregeling Belastingdienst
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Privacy: de Belastingdienst als
nieuwe Facebook?
De Belastingdienst is regelmatig in het nieuws met privacyschendingen. Al weer jaren geleden kreeg de dienst van de
Hoge Raad een tik op de vingers, over het verzamelen van
kentekenplaatgegevens van auto's. 
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ADR onderzoekt 'ongeschreven
regels' binnen Belastingdienst
De Audit Dienst Rijk deed onderzoek naar ‘ongeschreven
regels’ bij de Belastingdienst en het ‘kerndepartement’ van
het ministerie van Financiën. Staatssecretaris Snel pleit voor
meer aandacht voor cultuur en gedrag bij de vernieuwing van
de Belastingdienst. 
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'Fiscale lastpost' kost minstens twaalf
miljoen per jaar
De Belastingdienst heeft driehonderd á vierhonderd
vastgelopen conflicten, die de fiscus tussen de twaalf en
zestien miljoen euro per jaar kosten. Kan mediation
bijdragen aan de oplossing van deze conflicten, vroeg de
Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) zich onlangs af,
tijdens een bijeenkomst over 'Fiscale lastposten'. 

x1
Lex van Almelo

NIEUWS

18 juni 2019

'Dienstverlening Belastingdienst nog
steeds onder de maat'
De dienstverlening door de Belastingdienst is volgens fiscaal
dienstverleners nog steeds onder de maat. Dat blijkt uit een
onderzoek dat de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
(NOB) en het Register Belastingadviseurs (RB) lieten
uitvoeren onder hun leden. De beroepsorganisaties roepen
de politiek op om de Belastingdienst veel meer middelen ter
beschikking te stellen om knelpunten op te kunnen heffen. 
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Rekenkamer: 'Belastingdienst boekt
resultaten met risicomodellen'
De Belastingdienst heeft 60 miljoen euro extra
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belastingopbrengst gerealiseerd door geautomatiseerde
risicomodellen toe te passen bij de controle van
belastingaangiften. 
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