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Afschrift brief d.d. 21 oktober 2016 aan Staatssecretaris Wiebes

Geachte mevrouw Arib,
Hierbij sturen wij u ter informatie een afschrift van onze brief aan Staatssecretaris
Wiebes betreffende Verzoekonderzoek In vesteringsagenda Belastingdienst.
Algemene Rekenkamer
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‘‘drs. C.C.M. (Kees) Vendrik,
wnd. president

dr. Ellen M.A. van Schoten RA,
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Investeringsagenda Belastingdienst

Geachte heer Wiebes,
Wij ontvingen op 14 oktober 2016 uw verzoek voor het doen van onderzoek naar de
rechtmatigheid en doelmatigheid van de gedane uitgaven tot en met september 2016
met betrekking tot de Investeringsagenda Belastingdienst.
Vanzelfsprekend wil de Algemene Rekenkamer een bijdrage leveren om u en de Tweede
Kamer waar nodig en gewenst onze op onderzoek gebaseerde waarnemingen te geven.
Dat past binnen ons mandaat en ligt in het verlengde van onderzoek dat we eerder
deden bij deze dienst, andere departementen en aan het Rijk verbonden organen.
Voorafgaand aan beantwoording van uw verzoek is het goed het volgende te
memoreren. De Algemene Rekenkamer voert op dit moment twee onderzoeken uit naar
de Belastingdienst. Op verzoek van de Tweede Kamer onderzoeken we het
handhavingsbeleid Belastingdienst en op fiscaal terrein is een publicatie naar
belastingfaciliteiten in voorbereiding. Publicatie van deze beide onderzoeken is op korte
termijn voorzien. Daarnaast beoordelen wij de rechtmatigheid van uitgaven en de
bedrijfsvoering van de Belastingdienst over het jaar 2016 in het
verantwoordingsonderzoek dat verschijnt in mei 2017. Hierin zal vanzelfsprekend ook
worden gekeken naar de investeringsagenda.
Recent hebben wij ook al onderzoek gepubliceerd over het functioneren van de
Belastingdienst. Kortheidshalve verwijzen we naar de verantwoordingsonderzoeken
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aangaande bedrijfsvoering en de IT-legacy die verschenen in mei 2016 en mei 2015,
het onderzoek naar de businesscases bij de intensiveringen op toezicht en invordering
(februari 2016), en het op verzoek van de Kamer uitgevoerde onderzoek naar
belastingontwijking (november 2014).
Wij denken dat de hierin beschikbare bevindingen en aanbevelingen, en de binnenkort
te verschijnen onderzoeksresultaten behulpzaam zijn bij beoordeling en besluitvorming
ten aanzien van het fiscaal beleid alsook de uitvoering ervan door de Belastingdienst.
Uw verzoek onderzoek te doen naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de gedane
uitgaven tot en met september 2016 met betrekking tot de Investeringsagenda
Belastingdienst is een veel omvattende vraag die de nodige onderzoektijd vergt. Die
vraag verhoudt zich niet eenvoudig met het voorgestelde tijdpad dat leidt tot publicatie
in december aanstaande. Daarbij merken wij op dat alle beschikbare capaciteit van de
Algemene Rekenkamer wordt ingezet voor diverse doelmatigheidsonderzoeken en het
wettelijk verplichte verantwoordingsonderzoek. Ik verwijs u naar onze
publicatiekalender waarop te zien is dat de komende maanden een reeks publicaties
voorzien is. Dit betekent dat honorering van het verzoek, los van het tijdpad,
consequenties heeft voor lopende onderzoeksactiviteiten op andere beleidsterreinen.
Wij vinden het verstandig de planning van de twee lopende verzoekonderzoeken van de
Tweede Kamer, naar de Belastingdienst en naar het UWV, te handhaven en de Kamer
zoals beloofd binnenkort te informeren over de uitkomsten daarvan. Over de vraag wat
wenselijk en mogelijk is met betrekking tot nader onderzoek naar de Belastingdienst,
gaan wij vanzelfsprekend graag in overleg met u en de Vaste Kamercommissie
Financiën teneinde beter inzicht te krijgen in de aan ons gerichte onderzoeksvraag.
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