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Betreft: Aanbod inzake medewerking aan extern onderzoek naar mogelijkheden tot
verbetering van de praktische rechtsbescherming van de burger in belasting- dan
wel toeslagzaken

Geachte heer Snel,
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), het Register Belastingadviseurs (RB) en
de Bond voor Belastingbetalers (hierna de organisaties) nemen graag de vrijheid om te reageren
naar aanleiding van de met algemene stemmen aangenomen motie van het lid Omtzigt inzake
praktische rechtsbescherming van belastingplichtigen en toeslaggerechtigden (TK 31066, nr.
468), d.d. 21 maart jl.
De recente CAF11-zaak waarbij ouders jarenlang geen kinderopvangtoeslag kregen
toegewezen omdat ze door de Belastingdienst ‘aan het lijntje gehouden werden’, toont naar
onze mening aan dat er concrete situaties zijn waaruit blijkt dat de rechtsbescherming van
belastingplichtigen op papier lijkt te zijn gewaarborgd, maar dat de praktijk soms een ander
beeld laat zien. De organisaties vinden het door de Tweede Kamer verzochte externe onderzoek
zeer nuttig, nu dat duidelijk maakt welke knelpunten rechtszoekenden, particulieren en
bedrijven, ervaren bij de aanwending van rechtsmiddelen. Wij zijn vanzelfsprekend bereid om
onze praktijkervaringen en expertise met u en de onderzoekers te delen.
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Graag bespreken wij met u op welke wijze de organisaties het beste kunnen bijdragen aan of
hulp bieden bij dit onderzoek. Het kan in dit kader dienstig zijn om, nog voor de start van het
onderzoek, een gesprek te hebben met elkaar. Wij denken dat de praktijkervaringen en de
expertise van de organisaties een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een dergelijk
onderzoek. Gelet op het dictum van de motie Omtzigt zal de nadruk van het onderzoek liggen
op hiaten in de praktische of materiële fiscale rechtsbescherming. Niettemin lijkt het ons goed
om ook de formele of wettelijk geregelde rechtsbescherming in het onderzoek te betrekken.
Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid tot nadere toelichting of overleg.
In afwachting van uw reactie, tekenen wij met vriendelijke groet en hoogachting,

mr. J.A.R. van Eijsden, voorzitter kerngroep Rechtszekerheid & Rechtsbescherming NOB
namens
- de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)
- het Register Belastingadviseurs (RB)
- de Bond voor Belastingbetalers
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