
Bijlage: Wederhoortabel behorend bij rapportage onderzoek ‘Uitvoeringstoets van het belastingplan’ 

Conform de werkwijze van de inspectie is de rapportage voor een check op feitelijke onjuistheden aan DG Toeslagen, DG Belastingdienst en DG Fiscale 

Zaken voorgelegd. In het onderstaande zijn de reacties te lezen. 

Nr. Inzagepartij Bladzijde / 
paragraaf 

Te corrigeren tekst Argumentatie / onderbouwing van 
de reactie 

Reactie inspectie Aangepaste 
tekst 

1 SR&B(Toeslagen) 4 De invoering van de quickscan sluit aan 

bij de WRR die stelt dat niet voor elke 
maatregel een doenvermogentoets nodig 

is. Immers, niet elke nieuwe maatregel 
heeft impact op het doenvermogen. Het 
is belangrijk om het doel van de toets 
voor ogen te houden.i  
 

De optelsom van maatregelen is 

relevant om in te schatten wat de 
doenlijkheid voor de burger is. → 

wellicht dat de burger meer acties 
moet uitvoeren? 

Eens dat de optelsom 

relevant is.    

Geen 

aanpassing 

2 SR&B(Toeslagen) 5 In gesprekken met de uitvoering komt 

naar voren dat het burgerperspectief 
vaak in het verlengde van het 
uitvoeringsperspectief ligt. Voor een 

doelmatige uitvoering is het immers van 
belang dat burgers weten wat er van 
hen verwacht wordt.  
 

Burgerperspectief en 

uitvoeringsperspectief liggen vaak 
in elkaars verlengde maar zijn niet 
hetzelfde en kunnen ook op 

gespannen voet staan.   
 

Eens. Onze tweede 

verbetermogelijkheid 
adresseert dit juist.  

Geen 

aanpassing 

3 SR&B(toeslagen) 6 “Volgens het ministerie is dit een 
aandachtspunt dat goed gemonitord zal 
moeten worden.” 

Dit monitoren staat niet in de toets 
genoemd.  

Het monitoren is in de 
Memorie van 
Toelichting genoemd. 
 

Geen 
aanpassing 

4 SR&B(toeslagen) 6 “Een volledig geautomatiseerde 
oplossing, bijvoorbeeld op basis van 

adresgegevens in de BRP, bleek niet 
haalbaar vanwege een knipperlicht-
effect als mensen maar enkele dagen in 
de opvang verblijven” 

Het knipperlichteffect wordt nu als 
hoofdoorzaak weergegeven. Dit 

klopt niet Het kan wellicht 1 van de 
redenen zijn, maar had ook te 
maken met het feit dat het geheime 
adressen betreft.  

Volledigheid was hier 
niet het streven. Ons 

voorbeeld illustreert 
slechts waarom een 
mogelijk doenlijker 
variant 
uitvoeringstechnisch 

niet haalbaar bleek.   
 

Geen 
aanpassing  

 

 
i WRR doenvermogentool 


