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Aan de informateur, mevrouw drs. E.I. Schippers 

 

 

11 april 2017 

 

 

Betreft:  belastinginspecteurs en belastingadviseurs roepen op tot verbetering 

 van de belastingheffing en versterking van de Belastingdienst 

 

 

 

Geachte mevrouw Schippers, 

 

Het Register Belastingadviseurs (RB) en de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van 

Financiën (VHMF) roepen gezamenlijk u en de architecten van het nieuwe kabinet op om bij de 

totstandkoming van het regeerakkoord een prominente plaats in te ruimen voor de volgende 

maatregelen:  

 verbetering van de belastingheffing, en 

 versterking van de Belastingdienst. 

Als het goed is zult u daar een willig oor voor vinden aangezien deze zaken in de meeste 

partijprogramma’s als primaire aandachtspunten zijn vermeld. 

 

Verbetering belastingheffing 

 

Een goed functionerende belastingheffing is een voorwaarde voor een rechtvaardige maatschappij in 

het algemeen en gezonde concurrentieverhoudingen in het bijzonder. Het verbeteren van de 

belastingheffing kan helaas niet anders meer geschieden dan door een rigoureuze vereenvoudiging 

van belastingwetten met veel minder instrumentalisme en met minder fijnmazige uitzonderingen. 

Een dergelijke verbetering zal leiden tot meer fraudebestendigheid, minder kosten en fouten en een 

aanzienlijke efficiencywinst bij de uitvoering van belastingwetten. Vervolg de aangekondigde weg om 

het heffingsproces, de aanslagregeling, de controle en de invordering te moderniseren en 

vereenvoudigen. 

 

Versterking van de Belastingdienst 

 

Een goed functionerende Belastingdienst is de kurk waarop onze publieke voorzieningen drijven. 

Voor versterking van de Belastingdienst zijn investeringen in de dienst essentieel, zodat 

deskundigheid, professionaliteit en bereikbaarheid zijn gewaarborgd. Zichtbaarheid, aanwezigheid 

en een goede dienstverlening zijn cruciaal voor een goed functionerende Belastingdienst en zijn 

behalve voor de overheid zelf ook van eminent belang voor de belastingplichtigen. Dit geldt in het 

bijzonder voor ondernemingen, die immers niet alleen worden aangesproken op hun eigen 

belastingverplichtingen maar ook worden ingeschakeld bij de inning van loon- en omzetbelasting.  
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Cruciaal in dit kader is dat per omgaande op ruime schaal nieuwe medewerkers bij de Belastingdienst 

worden geworven, gezien de grote uitstroom nu en de komende jaren. Op dit moment is er nog 

capaciteit aanwezig om nieuwe medewerkers in te werken. 

 

Het RB en de VHMF dringen aan op duidelijke keuzes en majeure acties en initiatieven direct bij de 

start van het nieuwe kabinet. Beide organisaties zijn in dat verband graag bereid om u te voorzien 

van voorstellen en ideeën inhoudelijk op alle middelen en operationeel met betrekking tot de wijze 

van heffing en invordering teneinde genoemde doelstellingen voor de komende kabinetsperiode te 

realiseren. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

    

Register Belastingadviseurs   Vereniging van Hogere ambtenaren bij 

                                                                        het Ministerie van Financiën 

 

Wil Vennix                                            Erik Rutten 

voorzitter     voorzitter 


