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Belastinggeld verdwijnt 

AANGESLAGEN
PETER HEESEN

H et was een „ondoelmatige
besteding van middelen”,
zei staatssecretaris Eric

Wiebes van Financiën. U en ik
noemen het verspilling van
belastinggeld. 
Het gaat over de reorganisatie bij 
de Belastingdienst. Als onderdeel 
van een ‘veranderprogramma’
werden 4800 functies geschrapt.
Waar zo’n mededeling de werk-
vloer vaak subiet in rouw dompelt, 
werd bij de fiscus de vlag uitgehan-
gen. De veranderingsgezindheid
was zó voorbeeldig dat de ambte-
naren zich massaal aanmeldden 
voor de vertrekregeling. Dat duidt 
erop dat het geen beroerde
regeling is. Geen probleem, ik gun
de mensen die met zo veel passie 
naar onbedoelde onvolkomenhe-
den in mijn aangiftes hebben
gespeurd een zorgeloze toekomst. 

Krentenkakkers
In totaal schreven zich tussen de
Krentenkakkers
In totaal schreven zich tussen de
5200 en 5800 belastingambtena-
ren in. De reorganisatie kost 
daardoor dik 700 miljoen euro.
Waar die krentenkakkers in de 
Tweede Kamer over vielen, was 
dat de kosten 70 miljoen hoger 
uitpakten dan voorzien. Met 630
miljoen was Wiebes bejubeld
geworden. Nu hij niet binnen het
budget was gebleven, werd de baas
van de Belastingdienst aan de
schandpaal genageld. Zoals het 
een moderne manager betaamt, 
nam hij niet de verantwoordelijk-
heid op zich, maar schopte hij naar
beneden. Die verfoeide dienst 
heeft een „langere geschiedenis 
van autonomie”. Strakke procedu-
res werden niet gevolgd, de
bewindspersonen werden op 
cruciale momenten niet gekend in 

belangrijke besluiten met grote 
financiële gevolgen. Wiebes laat
echter niet met zich sollen: de
Belastingdienst wordt onder 
toezicht geplaatst. 

Rommeltje
Dat ik de oude koe nog even uit de 
Rommeltje
Dat ik de oude koe nog even uit de 
sloot haal, is niet alleen om
onderwerpen in herinnering te 
roepen, mocht u erom verlegen 
zitten tijdens een verjaardags-
feestje dit weekeinde. Graag wil ik 
de feestvreugde een beetje verho-
gen. Om aan te tonen dat het soms
echt een rommeltje is bij de fiscus. 
Wat blijkt: een ambtenaar heeft op
17 juni 2014 een bedrag van 19,5 
miljoen euro overgemaakt op een 
rekening die beheerd werd door
een zwager en schoonzus, zoge-
naamd als verrekening van te veel
betaalde dividendbelasting. Het
duo zat toevallig net achter de 
computer en sluisde het geld door 
naar een of meer buitenlandse
rekeningen. Ofschoon het om bijna 
een derde van de reorganisatie-
overschrijding ging, kon de 
ambtenaar dat ongestoord doen. 
De overboeking hoefde niet
goedgekeurd te worden, noch
gingen alarmbellen af. Uiteindelijk
werd het geld gelukkig wel gemist
en een strafrechtelijk onderzoek 
gestart. Onbekend is of het geld, 
dat van de rechter teruggevorderd
mocht worden, ook werkelijk terug 
is. Bijna 100 miljoen euro die wordt
verspild of verduisterd. Door de 
fiscus zelf. Kent u de slogan nog: 
leuker kunnen we het niet maken.
Behalve voor onszelf. 

Met medewerking van fiscaal jurist Roel 
Wienen van RSM Belastingsadviseurs en
Accountants in Venlo.


