Aan de informateur
Mevrouw M. Hamer
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Rotterdam, 25 mei 2021.

Geachte mevrouw Hamer, Beste Mariëtte,
Als toegezegd doe ik u hierbij de concrete uitwerking van één van de vijf
aangedragen punten uit mijn bijdrage op 20 mei voor het Regeerakkoord
toekomen. Deze adviezen zijn in de afgelopen maanden tot stand gekomen na
overleg met de Belastingdienst, het Ministerie van Financiën, wetenschappers,
politici en andere betrokkenen, maar zijn volledig op persoonlijke titel.
De Belastingdienst staat voor een financieel gezond Nederland.
1. De minister voor Fiscale Zaken (MvFZ) wordt verantwoordelijk voor alle
rijksinkomsten en de uitvoeringsdiensten.
Dit doet recht aan het enorme belang van maatschappelijk verantwoorde en
uitvoerbare belastingwetgeving.
2. De minister voor Fiscale Zaken en de Tweede Kamer zijn gezamenlijk

verantwoordelijk voor bij de samenleving passende, rigoureus vereenvoudigde,
ethisch uitlegbare en uitvoerbare fiscale wet- en regelgeving, waarbij de menselijke
maat (AVG-proof) centraal staat.
Dit resulteert in herstel van extern en intern vertrouwen.
3. Toeslagen worden uitgefaseerd. Kinderopvangtoeslag komt direct ten goede aan

kinderopvang. Huurtoeslag wordt onderdeel van gemeentelijk huurbeleid.
Zorgtoeslag wordt verdisconteert in de zorgverzekeringspremie.
De Belastingdienst en Douane blijven uitsluitend heffings-, innings-, en controleinstantie waar personeel, systemen, opleidingen, ICT en cultuur op zijn afgestemd.
4. Intern en met de Tweede Kamer wordt transparant gecommuniceerd over de

toepassing van algoritmen, nodig om uitvoerbaar toezicht bij massaliteit
verantwoord te realiseren en uit te leggen.
Hierdoor ontstaat politiek draagvlak en eindigt iedere schijn van etnisch profileren.

5. Een pro-actieve Belastingdienst maakt tijdig bij de Tweede Kamer kenbaar waar en

wanneer wet- en regelgeving onuitvoerbaar is of welke inzet van mensen en
middelen noodzakelijk zijn.
Hiermee wordt de volgende toeslagenaffaire voorkomen.
6. Veilig en verantwoord kunnen de afwegingen van belastingambtenaren kenbaar

worden gemaakt.
Daarmee komt een einde aan zwart- of wit-gelakte pagina’s.
7. Het interne vertrouwen en vakmanschap-trots worden hersteld door transparante

uitbreiding van de professionele ruimte en ruime toegankelijkheid van Inspecteurs,
Ontvangers en andere belastingambtenaren voor belastingplichtigen waar ethisch
uitlegbaar handelen de norm is.
Zo worden draagvlak en begrip voor belastingafdracht gerealiseerd.

Graag spreek ik de wens uit dat bovenstaande behulpzaam kan zijn bij het weer optimaal
positioneren van de cruciale en voor het functioneren van onze samenleving vitale
uitvoeringsorganisatie: De Belastingdienst.
Vanzelfsprekend bereid een en ander nader toe te lichten, wens ik u zeer veel succes met uw
uitdagende en inspirerende opdracht.

Hartelijke groet,

Dr Steven R.A. Van Eijck

