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Bijlage I  

Wederhoortabel voor praktische aandachtspunten  

 

Nr. Inzagepartij Hoofdstuk/ 

paragraaf 

Te corrigeren tekst Argumentatie/onderbouwing 

van reactie  

Reactie inspectie Aangepaste tekst 

1 Ministerie van 

Financiën 

 

Algemene 

opmerking 

 Alle betrokkenen binnen het ministerie 

van Financiën zouden graag een nadere 

invulling tegemoet zien van het 

werkprogramma. Het zou de betrokken 

partijen helpen als inzicht kan worden 

gegeven in de wijze waarop en wanneer 

de toezichtactiviteiten verder vorm 

krijgen in 2023. Dit mede zodat tijdig 

capaciteit kan worden vrijgemaakt én 

om de inspectie goed te kunnen 

informeren over lopende onderzoeken 

met raakvlak aan het werkprogramma.  

Wij geven in dit werkprogramma alleen 

aandachtsgebieden aan, 

overeenkomstig de ‘Regeling 

taakuitoefening en bevoegdheden 

IBTD’. Wij begrijpen dat onze 

activiteiten tot enige toezichtlast leiden. 

Per aandachtsgebied voert de inspectie 

een oriëntatie of verkenning uit. Indien 

deze leidt tot een onderzoek stellen wij 

hiervoor een plan van aanpak op dat 

wordt afgestemd met degene die het 

onderzoek betreft. Deze afstemming 

beperkt zich tot praktische 

uitvoeringsaspecten.   

n.v.t. 

2 Ministerie van 

Financiën  

Blz. 3, 1:  

Een nieuwe 

inspectie. 

‘Als… daarbinnen’ De suggestie om hier het begrip ‘stelsel’ 

nader te duiden. Dit om, ook hier 

algemeen, te expliciteren dat het 

toezicht van de IBTD niet alleen ziet op 

de uitvoeringsorganisaties maar ook op 

de daarbij betrokken (opdrachtgevende) 

beleidsdepartementen. 

Eens met de suggestie om dit te 

verduidelijken. Het stelsel betreft het 

geheel van wetgeving, beleid en 

uitvoering. Systeemgericht toezicht gaat 

om het functioneren van het stelsel. 

Tekst is aangepast.  

In paragraaf 1 “Een nieuwe 

inspectie” hebben we in de 

tweede alinea het woord 

‘systeem’ vervangen door ‘stelsel’ 

en in de derde alinea hebben we 

verduidelijkt wat we onder 

‘stelsel’ verstaan: “Als inspectie 

houden we toezicht op het gehele 

stelsel van wetgeving, beleid en 

uitvoering en niet alleen op de 

losse schakels daarbinnen.” 
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3 DG 

Belastingdienst 

Blz. 3, 1:  

Een nieuwe 

inspectie.  

 In dit hoofdstuk worden burgers en 

bedrijven genoemd als focus van 

toezicht, de suggestie is om daar ook de 

vertegenwoordigers/ professionals 

(belastingconsulenten) en 

maatschappelijke organisaties bij te 

noemen. 

Burgers en bedrijven zijn geen focus 

van ons toezicht, maar hun ervaringen 

zijn belangrijk voor ons toezicht. Wij 

krijgen ook van intermediairs, 

wetenschap en maatschappelijke 

organisaties signalen. Dit alles staat 

beschreven in paragraaf 1 “Een nieuwe 

inspectie” en leidt niet tot aanpassingen 

in de tekst. 

n.v.t. 

4 Ministerie van 

Financiën 

Blz. 3, 2.1: Focus 

op ons toezicht: 

thematisch en 

systeemgericht.  

 

 Het verzoek om het begrip 

‘systeemgericht’ nader te duiden. 

Daarbij is het niet altijd duidelijk wat 

onder de begrippen systeem en stelsel 

wordt verstaan. Nadere uitleg of 

uitwerking kan verhelderend werken als 

op dit vlak coöperatie wordt gevraagd 

van de betrokken partijen binnen 

Financiën.  

 

Sluit aan bij aandachtspunt 2 en de 

reactie daarop. 

Zie aangepaste tekst bij 

aandachtspunt 2. 

5  Ministerie van 

Financiën 

Blz. 3, 2.1: Focus 

op ons toezicht: 

thematisch en 

systeemgericht. 

 De suggestie om de samenhang tussen 

thematisch- en systeemgericht toezicht 

hier te expliciteren. Zo kunnen 

bijvoorbeeld wet- en regelgeving én 

sturing (onderwerpen van 

systeemgericht toezicht) ook 

(beïnvloedende) factoren zijn voor 

onderwerpen binnen het thematisch 

toezicht. 

Eens met de suggestie om dit te 

verduidelijken. Beide vormen van 

toezicht kunnen elkaar informeren.  

Aan het einde van de eerste 

alinea van paragraaf 2.1 hebben 

we drie zinnen toegevoegd: 

“Deze vormen van toezicht staan 

niet los van elkaar. Inzichten op 

de actuele onderwerpen kunnen 

ons meer vertellen over het 

functioneren van het stelsel. En 

omgekeerd kunnen inzichten over 

het functioneren van het stelsel 

ons toezicht op de actuele 

thema’s verscherpen.” 

6 Ministerie van 

Financiën 

 

Blz. 3, 2.1: Focus 

op ons toezicht: 

thematisch en 

systeemgericht.  

 In dit hoofdstuk wordt gerefereerd aan 

de wijze waarop (en waar) de inspectie 

signalen ophaalt.  

De suggestie om daarin ook de ‘Stand 

van de Uitvoering’ te betrekken. De 

informatie daarin raakt aan de verder in 

het werkprogramma beschreven 

onderwerpen voor het thematische- en 

systeemtoezicht.  

We nemen deze suggestie mee in onze 

werkwijze. Dit leidt niet tot 

aanpassingen in de tekst.  

n.v.t. 



Inspectie belastingen, toeslagen en douane 

3 Wederhoortabel werkprogramma 2023 
 

 

7 Ministerie van 

Financiën 

Blz. 4, 2.2: 

Thematisch 

toezicht in 2023, 

Hersteloperaties 

 Hierbij wordt gesproken over onderzoek 

naar hersteloperaties. Het verzoek of 

het toetsingskader dat de inspectie in 

deze wil gebruiken, vooraf tijdig gedeeld 

kan worden met de betrokken partijen 

binnen Financiën.  

We werken momenteel aan de verdere 

uitwerking van ons toezicht op dit 

thema. Mochten we een onderzoek gaan 

doen en daarbij een toetsingskader 

hanteren, dan wordt dat in het plan van 

aanpak vermeld. Het plan van aanpak 

wordt tijdig met de betrokken partijen 

gedeeld. Dit aandachtspunt leidt niet tot 

aanpassingen in de tekst.   

n.v.t. 

8 DG 

Belastingdienst 

DG Toeslagen 

DG Douane  

Blz.5, 2.2: 

Thematisch 

toezicht in 2023, 

Risicoselectie 

 

 De inspectie geeft aan dat ze 

verschillende expertises willen 

samenbrengen om te verhelderen wat 

voorwaarden voor risicoselecties zijn. 

Het verzoek om nader te duiden welke 

rol de inspectie voor ogen heeft; het 

stimuleren van synergie op dit vlak (wat 

de indruk is op basis van de tekst) of 

een andere taakopvatting.  

Eens met dit verzoek; dit was 

onduidelijk geformuleerd. We hebben de 

rol die we voor ogen hebben 

verduidelijkt in de tekst.  

In paragraaf 2.2 hebben we 

onder het kopje ‘Risicoselectie’ in 

de derde alinea de zin die 

hierover ging aangepast tot: 

“Onderdeel daarvan is dat we het 

delen van kennis en het voeren 

van gesprekken faciliteren tussen 

experts, beleid en uitvoering over 

voorwaarden voor risicoselectie.” 

9 DG Fiscale 

Zaken 

DG Toeslagen 

DG 

Belastingdienst 

DG Douane  

Blz.5, 2.2: 

Thematisch 

toezicht in 2023, 

Risicoselectie 

 

 Het onderwerp risicoselectie raakt aan 

het wetsvoorstel Wet waarborgen 

gegevensverwerking Belastingdienst, 

Toeslagen en Douane waar aan gewerkt 

wordt. De betrokken DG’s bieden aan 

om de inspectie bij te praten over dit 

wetsvoorstel. 

De inspectie neemt dit aanbod graag 

aan. Het leidt niet tot aanpassingen in 

de tekst.   

n.v.t. 

10 Ministerie van 

Financiën 

Blz. 5, 2.3: 

Systeemgericht 

toezicht in 2023 

en verder, Wet- 

en regelgeving 

 De suggestie om binnen dit 

aandachtsgebied ook de ontwikkelingen 

op het terrein van de uitvoerings- en 

invoeringstoets te betrekken en hoe 

deze worden meegewogen bij de keuzes 

voor wetgeving.  

We nemen deze suggestie mee in de 

uitwerking van dit aandachtsgebied. Het 

leidt niet tot aanpassingen in de tekst.  

n.v.t. 


