
 In Nederland hebben wij afspraken gemaakt over hoe we naar draagkracht de lasten in de 
 samenleving verdelen, over wie wat meer bijdraagt en wie wat extra ondersteuning 
 krijgen, omdat we solidair willen zijn met elkaar. De Belastingdienst is verantwoordelijk 
 voor de uitvoering hiervan, zowel het innen van de belastingen en premies, als het 
 uitvoeren van toeslagen die mensen in staat stellen elke maand rond te komen. De 
 Belastingdienst heeft dus een essentiële functie in onze maatschappij. 

 In de afgelopen jaren hebben we gezien dat de Belastingdienst met vele uitdagingen te 
 maken heeft gekregen. Zo is het oerwoud aan allerlei fiscale regelingen te complex 
 geworden voor burgers en voor bedrijven en moeilijk uitvoerbaar door de Belastingdienst. 
 De ICT die nodig is voor de uitvoering is sterk verouderd en er bestaan teveel verschillende 
 systemen naast elkaar. Burgers en bedrijven voelen zich onvoldoende  beschermd 
 tegenover de Belastingdienst. En het fiscale systeem is door aanpassing op aanpassing te 
 stapelen, te complex geworden en daarmee niet toekomstbestendig. 

 Het CDA wil dat anders. 

 ➔  Wij willen een eenvoudig, robuust en toekomstbestendig fiscaal stelsel dat goed 
 uitvoerbaar wordt. 

 ➔  Wij willen een goed functionerende Belastingdienst, waar belastinginspecteurs de 
 vrijheid ervaren om vanuit hun eigen beroepseer en vakmanschap de belastingbetaler 
 tegemoet te treden. Waar zij in de uitvoering worden ondersteund door een goed 
 functionerende ICT-infrastructuur en een leiding die kennis van de praktijk en 
 uitvoering heeft. 

 ➔  Wij willen dat burgers en bedrijven laagdrempelig toegang hebben tot een goede 
 rechtsbescherming bij fiscale geschillen met de Belastingdienst. 

 De basis moet op orde! 

 1.  Principes en uitgangspunten van fiscale wetgeving 

 Fiscale wetgeving moet van hoge kwaliteit zijn. Die ontstaat als we nieuwe wetten 
 zorgvuldig toetsen op eenvoud, eerlijkheid, efficiëntie en effectiviteit en ons niet door 
 de waan van de dag laten leiden. Daarbij gelden als essentiële uitgangspunten dat 
 wetgeving moet voldoen aan de toetsen van rechtsstatelijkheid, uitvoerbaarheid, 
 solidariteit en menselijke maat. In de doorvertaling naar de praktijk wil dat zeggen: 
 zo min mogelijk complexe toeslagen, minder stapeling van regelingen, minder 
 fiscale prikkels om gewenst gedrag te bevorderen. Ook betekent dit het stellen van 
 prioriteiten en onszelf daartoe beperken. Dit geldt ook voor Europese regelgeving, 
 waarbij we in een vroeg stadium actief betrokken moeten zijn bij de vormgeving, 
 inhoud en timing. 



 2.  De basis op orde 

 Betrouwbaar belasten begint bij een uitvoeringsdienst, de Belastingdienst, waar 
 beroepseer, vakmanschap en autonomie weer een centrale plaats krijgen. Waar de 
 belastinginspecteur ondersteund wordt door een betrouwbaar en flexibel 
 ICT-systeem wat aan de hoogste standaarden voldoet. Wat het CDA betreft zijn daar 
 de volgende acties voor nodig: 

 a.  Het op orde brengen van de ICT-voorzieningen bij de 
 Belastingdienst 

 Met een grote ICT-operatie wordt een nieuw basis ICT-systeem ontwikkeld, 
 waar op onderdelen nieuwe ICT aan gekoppeld kan worden om de oude 
 onderdelen stapsgewijs te vervangen. 

 b.  Herinvoeren van de Rijksbelastingacademie 

 Belastinginspecteurs krijgen een beroepsopleiding waarin zij de praktische 
 fiscale expertise bijgebracht krijgen die zij nodig hebben voor het vak van 
 inspecteur, op diverse vakgebieden én op de uitvoering. Waarin zij zich ook 
 verdiepen in de cultuur van een dienstverlenende organisatie en in de 
 beginselen van menselijke maat en de rechtsbescherming van burgers en 
 bedrijven. 

 c.  Kennis in de top 

 Naast leiderschapskwaliteiten is het belangrijk dat de leiding van de 
 Belastingdienst ook beschikt over voldoende fiscale praktijk- en 
 uitvoeringstechnische kennis van zaken om haar medewerkers goed te 
 kunnen begeleiden en ondersteunen. 

 3.  Bescherming van burgers en bedrijven 

 Bij een Belastingdienst die verandert, horen ook groeipijnen en fouten. Burgers en 
 bedrijven moeten daartegen beschermd worden. Ook moeten burgers en bedrijven 
 zichzelf kunnen verdedigen tegen de beslissingen van de Belastingdienst, wanneer 
 die volgens hen onjuist zijn. Om dit voor elkaar te krijgen wil het CDA een Dienst 
 fiscale rechtsbijstand voor belastingbetalers, geïnspireerd op de Amerikaanse 
 Taxpayer Advocate Service: burgers en bedrijven krijgen vanuit de overheid gratis 
 directe fiscale bijstand wanneer zij niet in staat zijn, of er niet in slagen, zelf een 
 fiscaal probleem met de Belastingdienst op te lossen. 

 4.  Fiscale vernieuwing en uitvoering 

 Het CDA richt zich ook op de toekomst en wil dat orde op zaken wordt gesteld in het 
 ingewikkelde Nederlandse fiscale systeem. We willen daarom dat één 
 bewindspersoon, samen met het parlement, uitvoeringsorganisaties en 
 maatschappelijke partners, op basis van alle beschikbare onderzoeken die de 
 afgelopen jaren zijn uitgevoerd naar vernieuwing van het belastingstelsel, aan de 
 slag gaat met het uitwerken van een breed gedragen belastinghervorming. Voor een 
 eenvoudig, robuust, flexibel en toekomstgericht fiscaal stelsel, waarin de 
 uitvoerbaarheid een centrale plek heeft. Dit wordt vastgelegd in een Fiscaal Akkoord, 
 waarin we een horizon vastleggen om de komende jaren met discipline naartoe te 
 werken op volgorde van prioriteiten. 


