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Oppoitiepartijen in de Tweede Kamer eien opheldering over een
adviecommiie ij de elatingdient, waar een reorganiatie
helemaal uit de hand i gelopen.
De commiie werd vorig jaar zomer ingeteld door de hoogte aa
van de elatingdient, Han Leijten. Die tapte vrijdag op, ruim een
jaar na zijn aantelling.
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Van Weenerg wil van het kainet weten wat het doel i van de
commiie. Ook vraagt hij zich af of de commiie nog wel nodig i nu
de hele aanturing van de ficu al i veranderd. Verder vindt hij dat
verantwoordelijk taatecretari ric Wiee (Financiën) de
evindingen van de commiie "vanzelfprekend" met de Kamer
moet delen.
Kamerlid Farhad ahir van de grootte oppoitiepartij P noemt de
zaak "erg opmerkelijk." Hij echouwt het etaan van de commiie
al een amtelijk onderzoek naar het functioneren van Wiee, dat i
tilgehouden.
Ook CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt i uitert verolgen over het
"geheime" onderzoek. Hij eit dat Wiee meer openheid geeft. "Dit
i de laatte kan voor Wiee om alle te vertellen wat hij had
moeten vertellen", dreigt hij.
en woordvoerder van de ewindman enadrukt dat het om een
intern onderzoek gaat. Wiee zelf wee vorig jaar een zogenoemde
commiie van wijzen aan om de hele eluitvorming ij de ficu
onder de loep te nemen.
ron: ANP
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Het etaan van de commiie, waarin overigen alleen extopamtenaar Arthur Docter van Leeuwen zit, i niet met de Tweede
Kamer gedeeld, klaagde D66-parlementariër teven van Weenerg
woendag. De intelling van de commiie leek uit een officiële
ekendmaking dindag.
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Privac: de elatingdient al
nieuwe Faceook?
De elatingdient i regelmatig in het nieuw met
privac-chendingen. Al weer jaren geleden kreeg
de dient van de Hoge Raad een tik op de vinger,
over het verzamelen van kentekenplaatgegeven
van auto'. 
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ADR onderzoekt 'ongechreven
regel' innen elatingdient
De Audit Dient Rijk deed onderzoek naar
‘ongechreven regel’ ij de elatingdient en het
‘kerndepartement’ van het miniterie van
Financiën. taatecretari nel pleit voor meer
aandacht voor cultuur en gedrag ij de
vernieuwing van de elatingdient. 
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'Ficale latpot' kot minten
twaalf miljoen per jaar
De elatingdient heeft driehonderd á
vierhonderd vatgelopen conflicten, die de ficu
tuen de twaalf en zetien miljoen euro per jaar
koten. Kan mediation ijdragen aan de oploing
van deze conflicten, vroeg de Vereniging voor
Ficale Mediation (VFM) zich onlang af, tijden een
ijeenkomt over 'Ficale latpoten'. 
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'Dientverlening elatingdient
nog teed onder de maat'
De dientverlening door de elatingdient i
volgen ficaal dientverlener nog teed onder de
maat. Dat lijkt uit een onderzoek dat de
Nederlande Orde van elatingadvieur (NO) en
het Regiter elatingadvieur (R) lieten
uitvoeren onder hun leden. De eroeporganiatie
roepen de politiek op om de elatingdient veel
meer middelen ter echikking te tellen om
knelpunten op te kunnen heffen. 
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Rekenkamer: 'elatingdient
oekt reultaten met
riicomodellen'
De elatingdient heeft 60 miljoen euro extra
elatingoprengt gerealieerd door
geautomatieerde riicomodellen toe te paen ij
de controle van elatingaangiften. 
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