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27 november 2020

Kritiek op Belastingdienst werd Hoekstra niet in
dank afgenomen
De manier waarop informatie naar boven komt bij de Belastingdienst is nog steeds niet op orde, aldus
minister van Financiën Wopke Hoekstra. Tijdens de verhoren over de toeslagena aire schetste hij hoe
slecht de politieke top op Financiën werd bijgepraat over problemen bij de

scus.

Volgens Hoekstra was binnen de Belastingdienst "evident onvoldoende gevoel voor urgentie, politieke relevantie en
het belang van dit onderwerp". Hij ergerde zich regelmatig aan de houding van ambtenaren van zijn ministerie en bij
de Belastingdienst in het bijzonder. Er werd te ontspannen en te verdedigend gereageerd op schandalen die aan het
licht kwamen. Van veel politieke onderwerpen leken veel ambtenaren het belang en de urgentie niet in te zien, stelde
Hoekstra tegenover de onderzoekscommissie.
Zijn kritiek op de Belastingdienst werd hem niet altijd in dank afgenomen. Hij kreeg vaak berichten dat ambtenaren het
vervelend vonden dat hij over "hardnekkige problemen" sprak. Naarmate steeds meer duidelijk werd over de
toeslagena aire, bleef de Belastingdienst te defensief, tot ergernis van de bewindsman.

Weggestopt
De problemen speelden niet alleen rondom de toeslagena aire. Hoekstra werd naar eigen zeggen bijvoorbeeld ook te
laat geïnformeerd over problemen met de erf- en schenkbelasting. Volgens de minister werden explosieve aspecten
van bepaalde zaken ook wel eens diep in een memo "weggestopt", in plaats van dat ze helder en prominent
gepresenteerd werden.
Voormalig staatssecretaris Menno Snel gaf eerder tijdens de verhoren aan dat ambtenaren hem of de minister pas over
een probleem wilden vertellen als ze er een goed advies over konden uitbrengen en een oplossing konden aandragen.
Dat betekende dat prangende onderwerpen soms lang bleven liggen.
De Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag sprak op de laatste dag van de openbare verhoren
zowel met minister Hoekstra als met premier Rutte. Op 17 december 2020 biedt de commissie haar verslag met
bevindingen aan de Tweede Kamer aan.
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06 oktober 2021

Conceptrapporten PwC openbaar na vragen over
aanpassen passage over topambtenaar
Een passage over een topambtenaar uit een conceptrapport van PwC over de
toeslagena aire is in het uiteindelijke rapport aangepast. Volgens PwC was
dat onderdeel... 
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24 juni 2021

Fraudeaanpak en rol Kamer onderzocht in enquête
toeslagenaffaire
In de parlementaire enquête naar de toeslagena aire worden
fraudebestrijding en handhaving bij uitvoerders van de overheid onderzocht.
Ook moet duidelijk worden... 
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14 juni 2021

PwC onderzoekt doofpot rondom memo
toeslagenaffaire
Bij het ministerie van Financiën is bewijs opgedoken dat de Belastingdienst in
2019 bewust een explosief memo over de toeslagena aire heeft
achtergehouden. Het... 
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11 februari 2021

Ruime meerderheid voor parlementaire enquête
toeslagenaffaire
De Tweede Kamer stemt donderdag toch over een parlementaire enquête over
de toeslagena aire en het bredere functioneren van overheidsdiensten. Het
voorstel is een... 
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08 februari 2021

Fiscus gaat handmatig 400.000 oude beschikkingen
beoordelen
De Belastingdienst gaat, met behulp van een externe partij, 400 duizend oude
belastingbeschikkingen doorzoeken en beoordelen. Dat gebeurt in eerste
instantie handmatig,... 

