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Den Haag, 25 september 2019
Opzetten beleidsdoorlichtingen Douane, Dienstverlening Belastingdienst en
Deelnemingenbeleid
2019Z17589/2019D37332

Geachte heer Hoekstra, geachte heer Snel,
In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van 25 september 2019 is
gesproken over de opzetten beleidsdoorlichting Dienstverlening Belastingdienst (31935, nr. 54),
beleidsdoorlichting Douane (31935, nr. 55) en beleidsdoorlichting Deelnemingenbeleid (31935, nr. 56).
De commissie heeft besloten u de volgende vragen voor te leggen:
Aan de minister
Kunt u aangeven waarom de centrale vraag in de beleidsdoorlichting Deelnemingenbeleid
louter gericht is op de toegevoegde waarde van het borgen van de publieke belangen en niet
op de twee andere genoemde onderwerpen "behoud van financiële waarde" en "goed
ondernemingsbestuur"?
Kunt u aan de opzet beleidsdoorlichting Deelnemingenbeleid, conform de Regeling Periodiek
Evaluatieonderzoek, een beschrijving toevoegen van beleidsopties indien er significant minder
middelen (-/- 20%) beschikbaar zijn?
Aan de staatssecretaris
Kunt u toelichten waarom de beleidstheorie in de beleidsdoorlichtingen Douane en
Dienstverlening Belastingdienst ex post gereconstrueerd moet worden, terwijl de beleidstheorie
gegeven constateringen en aanbevelingen in eerdere beleidsdoorlichtingen hierover, ook ex
ante had kunnen en moeten worden opgesteld? Waarom is de beleidstheorie niet al eerder
opgesteld?
Wordt de handhaving van wet- en regelgeving rondom de beleidsdoorlichting Dienstverlening
Belastingdienst ook betrokken in de beleidsdoorlichting? Zo nee, kunt u toelichten waarom dit
niet gebeurt?
Kunt u de Kamer informeren indien de gedetailleerde onderzoeksopzetten onder
verantwoordelijkheid van de Belastingdienst later op belangrijke punten worden gewijzigd ten
opzichte van de nu voorliggende onderzoeksopzetten, alvorens een extern bureau wordt
aangetrokken?
Kunt u aan de opzetten beleidsdoorlichting Douane en Dienstverlening Belastingdienst, conform
de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek, een beschrijving toevoegen van beleidsopties indien
er significant minder middelen (-/- 20%) beschikbaar zijn?

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
T. 070-3182211
E. cie.fin@tweedekamer.nl

Bij dezen breng ik u de vragen van de commissie over.
Hoogachtend,
de griffier van de vaste commissie voor Financiën,

A.H.M. Weeber
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