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Geachte heer Wesseling, beste Jasper, 

Op 22 september 2022 heeft de inspectie het onderzoeksrapport Uitvoeringstoets 
Belastingplan 2023 naar de minister van Financiën gestuurd. Op 18 november 
2022 hebben beide staatssecretarissen vervolgens in een gezamenlijke brief de 
Tweede Kamer geïnformeerd over de beleidsreactie op dit onderzoeksrapport. 
Aangegeven wordt dat de conclusies van de inspectie hen sterken in het idee dat 
met de uitvoeringstoets en de doenvermogenscan niet alleen de weg richting 
beter uitvoerbare, maar ook doenlijke wetgeving is ingezet. Tevens wordt 
ingegaan op de verbeter- en aandachtspunten die de inspectie in het 
onderzoeksrapport aangeeft. 
 
Ik heb de beleidsreactie met belangstelling gelezen en ben blij dat de verbeter- 
en aandachtspunten (h)erkend worden. We hebben kennis genomen van de 
voornemens om invulling te geven aan de verbeterpunten. We zullen met 
belangstelling de realisatie daarvan in 2023 volgen en worden graag op de hoogte 
gehouden van de vorderingen.  
 
Er is gekozen voor een alternatieve route om de doenlijkheid van voorstellen 
explicieter zichtbaar te maken voor de Kamer. Graag geef ik nog in overweging 
mee om onze voorgestelde aanpassing van artikel 3.1. Comptabiliteitswet te 
betrekken in de lopende evaluatie van de Comptabiliteitswet.  
 
Voor de volledigheid meld ik dat deze brief, vanwege onze transparante 
werkwijze, gepubliceerd wordt op onze website www.inspectiebtd.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Bart Snels 
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