
In juni 2019 heeft dit geleid tot het formeren van een werkgroep sinds

September 2019 voorgezeten door

Kostprijs PFC DCS Aan deze werkgroep neemt ook het MCC deel

• In oktober 2019 heeft het MT IV een werkgroep ingesteld om kader en

procedure te implementeren voor de Directie IV Deze is in december 2019

gestart en in januari 2020 omgevormd tot een stuurgroep Rijksbrede

Dienstverlening die ook het al lopende initiatief van de eerdere werkgroep

integreert stuurgroep werkgroep constructie

• De stuurgroep wordt voorgezeten door

io 2 e I met als leden

bn10 2 e

10 2 e

10 2 e

10 2 e

• De opdracht om kader en procedure te implementeren voor de Directie IV is

uitgewerkt in de vorm van een project mandate in bijiage Opdracht

Stuurgroep RBD vl O pdf
• Als doel is hierbij geformuleerd het kader voor dienstverlening aan partijen

buiten de Belastingdienst voorzien van een implementatie o b v een werkbare

en gedragen procedure en lopende dossiers in goed banen leiden door

bevorderen van het volgen van de juiste procedure
• Als te behalen resultaten zijn hierbij geformuleerd werkwijze borgen dossiers

beheren en actualiseren rapportage afetemmen en inregelen en storing
verder inrichten

• Het is de bedoeling van de stuurgroep om de regie op de rijksbrede

dienstverlening op een termijn van circa zes maanden te laten opgaan in een

regiegroep met lijnsturing
• Gaat het MT IV akkoord met deze aanpak van de opdracht

Risico s en maatregeien
• Speciale aandacht is vereist voor risico s verbonden aan het leveren van de

rijksbrede diensten door de Belastingdienst Kader en procedure bieden

hiervoor het houvast

• Interne risico s zijn financieel of technisch van aard en betreffen de kans dat

inkomsten en uitgaven niet in balans zijn kans van verstoringen tussen

interne en of externe diensten etc

• Externe risico s betreffen de kans op imagoschade door het niet voldoen aan

kwaliteitsverwachtingen van afnemers of door de mogelijk in de relevante

omgeving gepercipieerde prioritering van dienstverlening aan externe

afnemers boven de wettelijke taken kans op beveiligingsincidenten i c m het

zeer gevoelige karakter van dataverzamelingen van afnemers etc

• Maatregeien betreffen administratieve inrichting de werkgroep houdt zich

hier al geruime tijd intensief mee bezig technische inrichting

servicemanagement security management en het borgen van politiek

draagviak door adequate vastlegging van relevante besluitvorming
• Als onderdeel van de uitvoering van de opdracht Is in de stuurgroep

voorgesteld een risicosessie met alle betrokkenen te organiseren

Formaliseren ODC strategie
• De directie IV levert sinds geruime tijd diensten aan afnemers buiten de

Belastingdienst Dit betreft

o ICT dienstverlenging Pandgebonden IDV P

o App ontwikkeldiensten van MCC MCC

o Housing en hostingdiensten van DCS ODC

• Vastlegging van formele besluiten op het niveau van het MT of DT

Belastingdienst t a v het leveren van met name ODC diensten is echter niet

aangetroffen
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o Wei is in de topstructuur nota vermeld B CIE [d w z DCS] ontwikkelt zich

van een specifiek datacenter voor de Belastingdienst naar een overheidsbreed

inzetbaar datacenter Dit is in lijn met de vigerende strategische agenda op

rijksniveau

o Het meest actuals besluit op het niveau van de huidige Directie

Informatievoorziening met betrekking tot de uitwerking van de ODC strategie

is te vinden in een strategiememo van 24 10 2017 dat conform het

beschikbare verslag in het Regieteam van 26 10 2017 is goedgekeurd met de

afspraakdat het met |1Q 2 e|besproken wordt Een doorl 10 2 ^Qenomen besluit

is echter niet aangetroffen Ook voor de nog lets recentere memo

Belastingdienst de strategie als OverheidsDataCenter ODC 2017 zoals

besproken op 3 december 2018 in het MT IV geldt dat hierover geen direct

besluit op DG niveau voorhanden is

• Het ontbreken van een op het niveau van DT Belastingdienst genomen besiuit

t a v de ODC diensten betekent dat bij elke nieuwe afnemer die zich bij de

Beiastingdienst meldt met een verzoek tot levering van diensten opnieuw
discussie ontstaat dit ondanks het voorhanden zijn van een geformaliseerd
kader voor dergelijke diensten

o Dit leidt enerzijds tot potentieel aanzieniijke risico s met betrekking
tot het poiitieke draagviak en anderzijds tot onzekerheid bij zowei het

betrokkenen management en de medewerkers van de uitvoering als

bij de beoogde afnemers en draagt in het algemeen niet zonder meer

bij aan een positief imago van de Belastingdienst
• Gaat het MT IV akkoord om de visie zoals geformuleerd in 2017 2018

alsnog ter besluitvorming voor te leggen aan het DT BD

Toelicliting kader en procedure
• Het geldende kader voor rijksbrede dienstverlening is door het DT BD

vastgesteld zoafs vastgelegd in de bijiage 20191003 DTBD Notitie kader

dienstverlening aan partijen buiten BD pdf
o Het kader stelt dat de Belastingdienst risico avers te werk dient te gaan

werkzaamheden niet ten koste mogen gaan van de eigen processen zowei run

als change en compHancerisico s op fiscaal vlak OB of VpB plicht expliciet

beheerst dienen te warden

• In afstemming tussen IV D FJZ BDOIV en C F is een procedure voorgesteld
voor WMK toetsing van nieuwe rijksbrede diensten aspecten Willen

Mogen Kunnen en vastgesteid door het DTBD zoals vastgelegd in de bijiage
20200306 Procedure Rijksbrede dienstverlening IV in DTBD 12 3 pdf

o De procedure definieert expliclete taetsmomenten voor de aspecten Wiiien

Mogen en Kunnen Deze toetsing wordt georganiseerd door cd IV D in

samenwerking met de uitvoering en omvat een expliclete risico afweging
• Het in het DT Belastingdienst vastgestelde kader en de procedure gelden voor

alle vormen van diensten aan afnemers buiten de Belastingdienst
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Belastingdienst

Directoraat Generaa I

Belastingdienst

Iniichtingen

Aan
10 2 e

DT Belastingdienst
10 2 e n^minfin nl

Datum

3 oktober2019

notitie
Auteur

10 2 eKader dienstverlening aan partijen buiten de

Belastingdienst

Aanieiding

Het DT Belastingdienst heeft 5 juli 2018 het Kader financiele principes en

speiregels voor het concern Beiastingdienst vastgesteld Dat kader ziet toe op de

storing en beheersing van de apparaatuitgaven van de Belastingdienst Over het

verband tussen apparaatuitgaven en ontvangsten bij dienstverlening aan

partijen buiten de Belastingdienst is het volgende opgenomen in de DTBD

notitie

Binnen het Rijk zijn er concern dienstverleners CDV Er gelden separate

rijksbrede richtUjnen afspraken voor de in rekening te brengen uitgaven en de

te hanteren kostprijzen Voor de interne verwerking etc is het in deze notitie

opgenomen kader leidend Indien de ontvangsten hoger zijn dan de daarvoor

benodigde uitgaven zal het positieve verschil worden ingebracht in de

besiuitvorming over de concernbegroting

De dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst laat een opwaartse
trend zien waarbij de budgettaire belangen ook toenemen Dit betreft zow el

dienstverlening vanuit rijksbrede samenwerkingsafspraken op het terrein van

bedrijfsvoering als specifieke verzoeken tot dienstveriening van individueie

partijen

Het ontbreekt binnen de Belastingdienst aan een duideiijk en werkbaar financieel

beleids kader voor dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst de in

2018 vastgestelde financiele principes en speiregels geven nog onvoldoende

houvast hierop C F ziet dan ook de behoefte bij dienstonderdelen tot enerzijds
een heldere set aan richtlijnen en voorwaarden waaraan de dienstverlening aan

partijen buiten de Belastingdienst minimaal moet voldoen en anderzijds een

aanvullend financieei kader op die dienstverlening om duideiijkheid te krijgen
over de te hanteren financiele handelwijze Deze notitie geeft invulling aan deze

behoefte
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Afbakening van kader in deze notitie

Het onderhavige kader is niet van toepassing op brede samenwerking met

andere opsporingsdiensten en ketenpartners buiten de Belastingdienst voor

zover hier geen directe ^

ontvangstenstromen doorbelasten facturen etc

aan de orde zijn Zodra wel sprake is van ontvangstenstromen bijvoorbeeld bij

detachering van medewerkers geldt het onderhavige kader en zal conform het

kader qewerkt worden

C F heeft de volgende overwegingen en uitgangspunten om te komen tot dit

kader voor dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst

De Beiastingdienst neemt een risico averse positie in Dat uit zich In

De werkzaamheden mogen niet ten koste gaan van de eigen

processen Het op orde krijgen en houden van de eigen IV

processen heeft prioriteit

Compliance risico s op fiscaal vlak in dit geval OB en of VpB plicht

zijn ongewenst en moeten zo veel mogelijk worden voorkomen en of

beperkt Met name aanieiding voor dit punt is het dossier fiscaiiteit

Belastingdienst de werkgever en lopende vraagstukken en

ontwikkelingen daarin De Belastingdienst sluit gezien zijn
toezichthoudende roi op de fiscale wetgeving eventueie risico s dan

ook zo veel als mogelijk op voorhand uit

Voor de Beiastingdienst is de dienstverlening aan externe partijen geen

verdienmodel De Belastingdienst rekent een tarief en of vraagt een

bijdrage die de integrale uitgaven vertegenwoordigen
De Belastingdienst handelt conform rijksbrede afspraken en is

terughoudend in uitbreiding van de dienstverlening

NB de te hanteren finandele handelwijze bij dienstverlening binnen de

Beiastingdienst is onderdeel van het vastgestelde kader Financi e principes en

spelregels uitgaven apparaat Belastingdienst

Beslispunt

Het DT Belastingdienst gaat akkoord met het in deze notitie opgenomen

financieel beleidsjkader^ voor dienstverlening aan partijen buiten de

Belastingdienst Dit kader betreft zowel inhoudelijke voorwaarden en richtlijnen
waaraan de dienstverlening zal moeten voldoen als de finandele handelwijze

daarbij

1 Aanvullende middelen voor onder andere aanvullende personele capaciteit vanuit ketenpartners gelden niet als

ontvangstenstromen als deze via de begroting IX Financien lopen de Belastingdienst ontvangt aanvullende

middelen van andere departementen met behulp van een overboekingsfbrmulier
^
Dit kader is integraal onderdeel van het kader finandele principes en spelregels uitgaven apparaat

Belastingdienst
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Kader dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst

• Dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst zijn
werkzaamheden ten behoeve van die partijen door medewerkers van

waaronder via detachering de Belastingdienst en of het gebruik van

overige Belastingdienstmiddelen ten behoeve van die partijen

De dienstverlening aan externe partijen betreft voor de Belastingdienst
met name de bedrijfsvoeringprocessen en of de ondersteunende

processen Ook is dienstverlening vanuit het primaire proces

bijvoorbeeld in de vorm van detachering mogelijk bestaande

regelgeving en richtlijnen maken geen onderscheid

• De Belastingdienst hanteert de volgende indeling wat betreft partijen
buiten de Belastingdienst

Tweeden Bij tweeden gaat het om dienstverlening aan andere

onderdelen dan de organisatie Belastingdienst van de

rechtspersoon Staat in bijiage 2 zijn de organisaties opgenomen die

tot de rechtspersoon Staat behoren Het kernministerie Financien^

wordt aangemerkt als tweede

Derden alle partijen buiten de rechtspersoon Staat zijn derden

Buitenlandse organisaties waaronder belastingdiensten vallen hier

ook onder

De Belastingdienst levert alleen diensten aan tweeden aan derden

worden in beginsel geen diensten geleverd^ De Belastingdienst komt tot

deze algemene beleidslijn gezien de fiscale gevolgen bij dienstverlening
aan derden de Belastingdienst sluit gezien zijn toezichthoudende rol op

de fiscale wetgeving eventuele risico s hierop zo veel als mogelijk op

voorhand uit

Er zijn uitzonderingen op de algemene beleidslijn alleen dienstverlening
aan tweeden mogelijk waarbij de facto levering aan derden aan de orde

kan zijn Deze limitatieve uitzonderingen zijn
Derden zijn niet uit te sluiten als gevolg van rijksbrede afspraken

aangaande rijksbrede dienstverlening^

uitzonderingen zijn mogelijk na expliciete instemming door DT

Belastingdienst waarbij de maatschappelijke nut en noodzaak helder

zijn gemaakt en wordt voldaan aan de overige uitgangspunten
daarvoor zie hierna A t m H

® Het kernministerie Financien betreft alle enderdelen van het Ministerie van Financier exdusief de

Belastingdienst
■

De HOD kent veel samenwerklngsverbanden bij de bestrijdlng van flnandele fra jde met opsporingsdiensten

en ketenpartners ook publiek privaat zowel in Nederland als intemationaal zusterdiensten Deze

samenwerking en de daarbij horende flnandele stromen vallen buiten scope van dit kader op dienstverlening
aan externe partijen
5 Zoals Concerndienstveriener CDV overheidsdatacenter ODC en ICT dienstverlener IDV
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• Voor dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst gelden de

volgende uitgangspunten

A ContinuTteit van de eigen Belastingdienstprocessen is te alien tijden

geborgd Met leveren van diensten aan partijen buiten de

Belastingdienst staat niet in de weg van de continuiteit van de

Belastingdienst eigen primaire processen en de ondersteuning
daarvan

B De structurele gevoigen van de aanvuliende dienstveriening
zowei budgettair ais personele capaciteit zijn geborgd voorafgaand
aan het totstandkoming van de verpiichting tot het ieveren van

diensten

C De doelmatige inzet van middelen is het uitgangspunt

De diensten die de Beiastingdienst aan partijen buiten de

Belastingdienst levert staan in direct verband met de diensten die

hij intern benodigd heeft voor zijn primaire en daaraan

ondersteunende processen

D

De Beiastingdienst is neutraal ten aanzien van het aanbieden van

diensten aan partijen buiten de Beiastingdienst en neemt geen

actieve houding aan in het zoeken naar aanvuiiend te verienen

diensten tenzij dit duidelijk tot het verhogen van efficientie en of

effectiviteit ieidt bv het gezamenlijk dragen van de uitgaven

E

F De Beiastingdienst handelt naar rijksbrede afspraken aangaande

interdepartementaie dienstveriening Deze rijksbrede afspraken^
worden voorafgaand aan besiuitvorming ingebracht in DT

Belastingdienst met de expiiciete vraag of de Beiastingdienst
hiermee instemt DaarbiJ zijn alle implicates van het voorgenomen

rijksbrede afspraken inzichtelijk gemaakt

G Voorafgaand aan de totstandkoming van een afspraak tot ieveren

van diensten niet vaiiend onder F aangaande rijksbrede

dienstveriening besiuit het DT Beiastingdienst tot het aanvullend

verienen van diensten aan partijen buiten de Beiastingdienst
conform het mandaatbesiuit^ Daarbij is duidelijk gemaakt dat de

dienstveriening aansiuit bij de reeds bestaande processen van de

Belastingdienst en dat het ieveren van de dienst niet ten koste gaat
van de eigen processen wat betreft fiexibiliteit in te zetten

middeien en de te behaien resuitaten en doeistellingen Onderdeel

van de besiuitvorming zijn de inhoudelijke en financieie afspraken
betreffende het verienen van de dienst conform de relevante kaders

daarvoor

Wanneer sprake is van dienstveriening aan partijen buiten de

Belastingdienst wordt dit altijd vastgelegd waarbij naast de

inhoudeiijke afspraken bv DVA ook de financieringsafspraken zijn

opgenomen

H

Dit betreft nieuwe afspraken vanaf het moment van vaststelling door het DT Belastingdienst van het

onderhavige kader voor dienstveriening aan externe partijen
Het aangaan van aanvuliende dienstveriening geidt ais aangaan van een verpiichting de werkwijze bij het

aangaan van een verpiichting wordt hiergevoigd Het uitbreiden van dienstveriening binnen reeds bestaande

rijksbrede afspraken geidt niet ais nieuwe verpiichting
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Voor de berekening van de te hanteren tarieven bij dienstverlening aan

partijen buiten de Belastingdienst is het niet relevant of de

voorzieningen die nodig zijn voor die dienstverlening reeds deels zijn

gefinancierd binnen de reguliere kaders van de Belastingdienst Er geldt
te alien tijde dat voor deze dienstverlening de reele integrale uitgaven

gedurende de termijn van levering in rekening wordt gebracht naar

verhouding van verwacht gebruik Alleen[
besluiten tot afwijken hierop ten behoeve van de besluitvorming in het

DT Belastingdienst worden de afwegingen daartoe meegenomen

kan10 2 e

Uitgaven die worden doorbelast aan tweeden en derden worden

opgenomen in de begroting van het dienstonderdeel onder de uitgaaf
en ontvangstenbegroting

• Indien de ontvangsten® vanuit dienstverlening aan partijen buiten de

Belastingdienst hoger zijn dan de daarvoor benodigde aanvullende

uitgaven out of pocket zal het positieve verschil worden ingebracht in

de besluitvorming over de concernbegroting van de Belastingdienst

• Doorbelaste uitgaven worden geboekt als gerealiseerde ontvangsten®

De financiele afspraken die de Belastingdienst maakt met externe parijen
over dienstverlening zijn in beginsel for better and for worse

Uitzondering nacalculatie verrekeningi° kan alleen aan de orde zijn bij
o het later constateren van een evident foutieve^’^ berekening

van de tarieven of van de in rekening gebrachte bijdrage
o Bij grote wijzigingen op inhoud en omvang van eerder

overeengekomen dienstverlening

®

Op basis van tarieven die de integrale uitgaven weergeven
^ We boeken geen negatieve uitgaven
“

Bij afwijkingen groter dan 10 zowel ais en of groter dan € 50 000 zowei ais

Foutief dient hier breed gezien te v orden het betreft ook de gehanteerde aannames om te komen tot de

berekening Het gaat hier om zowel fouten van de Belastingdienst als dienstverlener als om fouten van de

vragende parti] De aard van de tout eigen schuid of niet is niet relevant voor eventuele herberekening
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• De financiele werkwijze uitgaande van het kas en verplichtingenstelsel

bij dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst is in

onderstaande schema s opgenomen Conform de financiele principes en

spelregels van de Belastingdienst geldt dat de financiele administrate

alleen is wordt ingericht volgens het kas verplichtingen stelsel en dat er

op geen enkele wijze andere stelsels worden gefaciliteerd in die

administrate voor het bepalen van tarieven ^^

Scenario

dienstverlening

Financiele werkwijze
Financiering

A Rij ksbrede

dienstverlening vanuit

CDV ODC IDV P etc

• Ontvangsten op basis van rijksbrede afspraken over te leveren

producten en diensten en de daarvoor bepaalde tarieven

• De gehanteerde tarieven representeren de integrale uitgaven die

benodigd zijn voor het leveren van de dienst Indien een

incidentele extra uitgave benodigd is voor het verlenen van

diensten voor een periode van meerdere Jaren wordt voor de

berekening van het tarief deze uitgaaf toegerekend aan de

verwachte levensduur of de periode van dienstverlening

Inclusief plusdiensten
indien opgenomen in

rijksbrede PDC

• De te hanteren tarieven en of aanpassingen daarvan en de te

leveren dienstverlening bv in een PDC worden binnen de

Belastingdienst in ieder geval ook ter goedkeuring voorgelegd
aan de Hoofddirecteur C F alvorens de vertegenwoordiger van

de Belastingdienst hiermee kan instemmen namens de

Belastingdienst in een rijksbreed overleg zoals ICBR en de

onderraden daarvan

• Indien jaarlijks de tarieven worden vastgesteld herijkt stellen

de dienstverlenende onderdelen een nacalculatie gerealiseerd
vs geraamd op Deze nacalculatie is onderdeel van de

besluitvorming over de wijziging in de tarieven dat ter

goedkeuring wordt voorgelegd aan de HD C F

• In de budgetbrieven worden de te reaiiseren ontvangsten en de

daarvoor benodigde uitgaven verwerkt desalderen Indien het

kastempo van de uitgaven afwijkt van het kastempo van de

ontvangsten zal in overleg met C F DG Control de verwerking
worden bezien Ontvangsten en uitgaven zijn apart opgenomen
en terug te vinden in de budgetten en de realisaties

•Voor de interne financiele verwerking geldt dat indien de

ontvangsten op basis van de gehanteerde tarieven voor

geleverde diensten hoger zijn dan de daarvoor benodigde
aanvullende uitgaven het positieve verschil worden ingebracht in

de besluitvorming over de concernbeqrotinq

Bij het bepalen van de integrale tarieven wordt een werkbaar detailniveau gehanteerd de 80 20 regel en

niet gestreefd tot nauwkeurigheid achter de komma
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Scenario

dienstverlening

Financiele werkwijze
Financiering

Opdrachten
werkzaamheden niet

vallend onder A die BD

mede voor andere

rijksdiensten uitvoert

•Via betaiing op factuur of budgetoverheveling ieveren vragende

partijen een bijdrage aan en of dragen zorg voor dekking van de

uitgaven De in rekening gebrachte uitgaven representeren niet

minder dan de reele integraie uitgaven die benodigd zijn voor

het Ieveren van de dienst

B

• In het geval van facturatie doorbelasten worden in de

budgetbrieven de te reaiiseren ontvangsten en de daarvoor

benodigde uitgaven verwerkt saideren

•Voor de interne financieie verwerking geldtdat indien de

ontvangsten op basis van de gehanteerde tarieven voor

geieverde diensten hoger zijn dan de daarvoor benodigde
aanvuiiende uitgaven het positieve verschii worden ingebracht in

de besiuitvorming over de concernbegroting

• Ook wanneer het een reeds bestaande voorziening is binnen de

Beiastingdienst die binnen de begroting van de Beiastingdienst
eerder is gefinancierd geidt dat de Beiastingdienst een bijdrage

vraagt tenzij de DG Beiastingdienst expiiciet anders besluit

• Het DT Beiastingdienst besiuit over het ieveren van

aanvuiiende diensten waarbij de inhoudeiijke en financiele

afspraken daarover expiiciet onderdeel zijn van de

besiuitvorming

• Bij eenmalige opdrachten diensten die geen meerjarig karakter

hebben zorgen dienstonderdelen dat de afnemer de door de

Beiastingdienst gemaakte uitgaven in hetzelfde kalenderjaar
vergoedt

• Bij dienstverlening die gedurende meerdere jaren wordt

geleverd wordt een jaarlijkse bijdrage in rekening gebracht
die een gemiddelde van de uitgaven over de looptijd van de

levering van de dienst representeert verschillen in kastempo
tussen uitgaven en ontvangsten bijvoorbeeld als gevolg van een

benodigde incidentele uitgave worden in overleg met C F DG

Control bezien daarbij zijn de opties bij bedragen van tenminste

€ 1 min

1 De eenmalige uitgaven verdelen over de looptijd van het

Ieveren van de dienst Verschillen in kastempo worden dan

ingepast in de concernbegroting en of via een kasschuif op
de externe begrotingskaders C F DG Control beziet de

precieze handelwijze
2 De eenmalige uitgaven worden direct in het betreffende

kasjaar in rekening gebracht en de structurele uitgaven
worden periodiek gedurende de looptijd van de verlening van

de dienst in rekening gebracht
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Bijiage 1 Ontvangstenramingen bij dienstonderdelen 2019 2024

Onderstaande label geeft de huidige ramingen weer per dienstonderdeel van de

apparaatontvangsten

Ontvangsten BB2 2019

x€ 1 000

20242019 2020 2021 2022 2023

Dienstonderdeel

Concernkader 0 0 0 0 0 0

GO 0 0 0 0 0 0

MKB 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0PDB

Douane

FIOD

Toeslagen
CAP

CAP Concern

KI S

605 605 605 605 605 605

821 867 867 867 867 867

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 273 1 764 1 728 1 728 1 728 1 728IV

IV BD bescheiden

SSO CFD

SSO FM8J

SSO O P

Switch

Vaktechniek

DF A

Connmunicatie

Bureau DG

400 300 300 300 300 300

33 544

100 594

33 013

5 500

32 555

5 500

33 172

5 500

30 582

5 500

30 447

5 500

931 931 931 931 931 931

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

100 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0UHB

CDO P 0 0 0 0 0 0

IV D 0 0 0 0 0 0

I S 0 0 0 0 0 0

C F 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0FJZ

0 0 0 0 0BIA 0

Totaal app ontvanqsten 141 268 42 979 42 485 43 102 40 513 40 378

NB

De ontvangsten in 2019 bij SSOI F MI ad € 100 6 min betreft voor € 95 1 min

terugvordering in het kader van RVU Deze ontvangst is eenmaiig

Paging 8 van 9
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Bijiage 2 organisatie binnen de rechtspersoon Staat

Deze bijiage is nu opgenomen ais overzicht wat wel binnen Staat valt Het is een

momentopname de lijst is niet statisch

De volgende organisatie behoren tot de rechtspersoon Staat

Ministeries exclusief aeiieerde RWT s en ZBO s^^

Ministerie van Aigemene Zaken

Ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties
Ministerie van Buiteniandse Zaken

Ministerie van Defensie alleen bestuursstaf

Ministerie van Economische Zaken en Kiimaat

Ministerie van Financien

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ministerie van Justitie en Veiiigheid
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedseikwaliteit

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Ministerie van Sociaie Zaken en Werkgeiegenheid
Ministerie van Voiksgezondheid Weizijn en Sport

ZBO s

De voigende ZBO s vaiien onder de rechtspersoon Staat conform het ZBO

register
https almanak overheid nl organisaties Zelfstandige bestuursorganen

Autoriteit Consument en Markt ACM

Autoriteit Nudeaire Veiiigheid en Stralingsbescherming ANVS

Centraie Commissie Dierproeven CCD

Centraie Commissie Mensgebonden Onderzoek CCMO

College gerechteiijk deskundigen NRGD

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen CBG

College van deskundigen ex Besluit en regeling Bodemkwaiiteit

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs en

naburige rechten CvTA

College voor de Rechten van de Mens

College voorToetsen en Examens CvTE

Commissie Eindtermen Accountantsopieiding CEA

Commissie schadefonds geweldsmisdrijven SGM

Garantiewetcommissie

Grondkamers

Huis voor klokkeniuiders

Huurcommissie

Kamer voor de Binnenvisserij
Kiesraad

Nederiandse Emissieautoriteit NEa

Raad voor piantenrassen
Referendumcommissie

“ Zoals opgenomen in de bijiage ZBO s en RWT s in de begrotingshoofdstukken

Pagina 9 van 9
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Bundel van de Directieteam Belastingdienst DT BD van 12 maart 2020

D 3 Procedure Rijksbrede dienstverlening IV

Aanbiedingsformulier DT BD Rijksbrede dienstverlening IV docx

Notitie procedure afspraak Rijksbrede dienstverlening IV def docx
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Belastingdienst

ConcernstafDirectieteam DT BD pDG staf

Aanbiedingsformulier □ □X

1 Korte titel agendapunt Procedure Rijksbrede dienstverlening IV

2 Datum behandeling 12 maart 2020

[3 Ingebracht door 10 2 e

□ Besluitvorming □ Hamerstuk vraag 5
Aard van de

behandeling
4

X Kennisneming □ Bespreking vraag 6

5 Indien geagendeerd ter

besluitvorming

Gevraagd besluit met

toelichting

Aan| io 2 e^wordt gevraagd gehoord hebbende het DT

□ kennis te nemen van en in te stemmen met

5a

□ en te besluiten

Toelichting op het besluit Kern van het besluit in max 100 woorden

5b Bestaat er over het

gevraagde besluit

overeenstemming met

DG control

□ ja

n nee omdat

Afgestemd met naam accounthouder bij DG control

NB Er moet een keuze zijn aangevinkt en ingevuid
Zonder afstemming kan een besiuit niet worden geagendeerd voor

een overleg van het DT BD

5c Bestaat er over het

gevraagde besluit

overeenstemming met

Dienstonderdeel DO

control

n ja □ nee

besproken met NAAM

5d Heeft DO control

aangegeven dat het besluit

moet worden voorgelegd
aan FEZ

Zie ook rubriek 9

□ ja dan is besluitvorming onder voor behoud van akkoord FEZ

□ nee

Ga hierna verder met vraag 7

5e Flamerstuk n ja
Het antwoord kan alleen Ja zijn indien de inhoud van het agendapunt

voorafgaand aan dit overleg volledig is afgestemd met de leden van het

overleg en daarom discussie en inbreng tijdens het overleg niet nodig is DG

control moet akkoord zijn en geen opmerking meer hebben

□ nee

6 Indien geagendeerd ter

kennisneming of

bespreking

Kern van de inhoud in max 100 woorden

In het DTBD van 10 oktober 2019 is het beleids jkader voor

dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst vastgesteld

Aanbiedingsformulier DT BD Concernstaf en pDG staf vl 4 per 1 mei 2019
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Directieteam DT BD Concernstaf pDG staf

Aanbiedingsformuiier □ □X

Kern van de inhoud Dit kader betreft zowel inhoudelijke voorwaarden en richtlijnen
waaraan de dienstverlening zal moeten voldoen als de financiele

handelwijze daarbij
Ga hierna vender met vraag 7

In het verslag DTBD 10 oktober 2019 vastgelegd dat IV D IV en

C F gezamenlijk zorgdragen voor een nadere invulling zodat de

concernbrede kaders op dienstverlening aan externe partijen

duidelijk en werkbaar zijn

De bijgevoegde notitie geeft invulling aan die afspraak De invulling
is een procedurevoorstel Hiermee wordt beoogd helderheid te geven

wie welke stap moet zetten bij nieuwe verzoeken voor externe

dienstverlening

De dienstverlening IDV P is buiten deze notitie gelaten Hiervoor zijn
al op bestuurlijk niveau afspraken gemaakt Elke nieuwe aanvraag

verloopt via een VtW proces gemiteerd door BZK In dat VtW proces

kunnen zowel de CDV als IDV P haar zienswijze incl voorwaarden

kenbaar maken Uiteindelijk is het BZK DGOO die besluit

De notitie is vastgesteld in de driehoek van IV D 14 februari 2020

□ Concernstaf □ pDG staf7 Voorgaande

behandeling
Kruis aan en vermeld datum

□ DT BD

datum datum datum

Anders vermeld soort en datum van he overleg
□ Niet eerder behandeld in DT BD Concernstaf of pDG staf

GO MKB PART TSL KI S CAP FIOD Douane IV8 Afgestemd met de

uitvoering Kruis aan
n n n □ n n □ n n

Besproken met

Vastgesteld in Driehoek IV D 14 februari 2020

□ niet afgestemd

C F IV D UHB 0 P I S9 Afstemming
met de

concerndirecties Kruis

X XX

10 2 e

aan

Besproken met

Vastgesteld in Driehoek IV D 14 februari 2020

□ niet afgestemd

BIA VT

□ □

DF A CDC SSO F MI SSO CFD SSOO P Switch10 Afstemming met de

ondersteuning Kruis aan
□ □ □ □ □ □

Besproken met

Vastgesteld in Driehoek IV D 14 februari 2020

□ niet afgestemd

Versie 1 3 PER 19 oiaoBER 2018
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Directieteam DT BD Concernstaf pDG staf

Aanbiedingsformulier □ □X

11 Aanbieden aan de medezeggenschap x Nee □ Ja Indien ja

Wordt voorgelegd voor □ Informatie □ Advies □ Instemming

Medezeggenschap

12 Bijgevoegde stukken De volgende stukken zijn bijgevoegd
Procedure afspraak Rijksbrede dienstverlening IV

I 10 2 e

13 Contactpersoon 10 2 e

io 2 e g belastingdienst nl

Versie 1 3 PER 19 oiaoBER 2018
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BDO IV opdrachtomschrijving Stuurgroep RijksBrede Dienstverlening 20 april 2020 versienr 1 0

o Achtergrond eti rationale

o Zorgdragen dat dienstverlening aan

partijen buiten de Bd conform kaders

en richtlijnen tot stand komt na

explicieite besluitvorming in de juiste

gremia Bevorderen van imago Bd

o Relevante COPAFUTH aspecten
o COPAFIJTH alle behalve C

o Betrokken partijen en spelers
o Eigenaar |
o Opdrachtgever [
o Opdrachtnemer Stuurgroep RBD

o Definieren en initieren van activiteiten ligt bij
voorzitter stuurgroep|

o Nemen van maatregelen ligt bij

management van DCS ODC

vertegenwoordigd doorl io 2 e |

o Werkgroep doet financieel administratieve

uitwerking
o Stakeholders

o Kosten10 2 e

o Interne stuurgroep werkgroep regiegroep
o Externe dienstverlening zal tegen kostprijs in

rekening worden gebracht aan afhemers

10 2 e

o Doel
10 2 e

o In DT vastgestelde kader voor

dienstverlening aan partijen buiten de

Bd voorzien van een implementatie
o b v een werkbare en gedragen

procedure
o Lopende dossiers in goed banen

leiden door bevorderen van het

volgen van de juiste procedure

o Uitgangspunten en randvoonvaarden

o Kaders

o Kader Dienstverlening aan partijen
buiten de Belastingdienst

o Wet Markt Overheid

o Kaderwet ZBO

o IDV P

o Procedure Rijksbrede dienstverlening
o Schema’s klantvraag financiering

o C F IV D MT DCS MT IV MT CFD

10 2 e t z t ino

o Voorstel
regiegroep |

o Fasering planning en mijipalen
o Eerste opzet rapportage 2 md m n dashboard

RBD integratie SNR opzet nieuwe rapportages

lijnonderwerpen o a IDVP

o Afronding schema werkgroep 3 md

o Stuurgroep op een termijn van ca 6 maanden op

laten gaan in regiegroep met betrokkenheid van

tenminste IV DCS BV C F streefdatum

decharge begin September 2020

o In scope en buiten scope

o Implementeren kaders rijksbrede dienstverlening
RBD inclusief IDV P met specifieke aandacht

voor aspect Kunnen v w b

o technische inrichting en

o bedrijfsvoering administratie

o 0pm Willen ligt in het algemeen bij IV D en de

business en Mogen bij FJZ en IV D

o Reikwijdte is totaal IV incl MCC ook in werkgroep

10 2 e

o Instellen stuurgroep gereed
o Instellen werkgroep gereed
o Definieren activiteiten en producten

loopt
o Initieren activiteiten loop
o Borgen werkwijze in regiegroep en

opheffen stuurgroep werkgroep

gepland
o Beoogde resultaten evt acceptatiecriteria

o Werkwijze geborgd in regiegroep

vastgelegd in schema

o Dossiers beheerd en actueel

o Rapportage dashboard externe

diensten SNR inclusief lijn IDVP

opgezet afgestemd ingeregeld
o Storing op basis van meerjaren

planning en raming ingericht

o Afhankelijkheden
o Geen externe afhankelijkheden

o Risico’s en mitigerende maatregelen
o Imagoschade Bd mitigeren door juiste

werkwijze en expliciete besluitvorming
o Financiele tekorten mitigeren door juist

calculaties en facturering

o Referenties naarandere documenten

o Zie uitgangspunten en randvoorwaarden

o Commonicatie

o BDO IV coordineert afstemming IV D en BDG

o DCS ODCS levert dienstverlening en

rapporteert intern en extern i o m C F
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]lV BLD10 2 eVan

Datum 13 05 2020 23 07

Onderwerp Korte temgkoppeling MTIV 11 mei jl

R OS b Uitwerking Rijksbrede Dienstverlening

De volgende stukken zijn ter bespreking ingebracht
notitie Uitwerking Rijksbrede Dienstverlening d d 6 mei 2020

bijiage 1 notitie Kader dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst d d 3

oktober 2020

bijiage 2 Procedure Rijksbrede dienstverlening IV in DTBD 12 maart [d d 6 maart 2020

bijiage 3 Opdracht Stuurgroep RBD versie 1 0

Deze notitie geeft de stand van zaken weer van de uitvoering van de opdracht van het MT IV aan

het BDO IV tot het implementeren van kaders en procedure voor Rijksbrede dienstverlening laat

zien hoe risico s gemitigeerd worden en legt de fundamentele vraag op tafel naar het formaliseren

van de onderliggende ODC strategie op het niveau van het DT BD

Het MT IV staat nog steeds achter de voorgestelde aanpak voor de opdracht implementatie kaders

Rijksbrede dienstverlening Deze opdracht zal leiden tot heldere afspraken met de kaderstellers en

de verduidelijking van de afbakening van de rol van de medewerkers van de dIV binnen dit

werkgebied Tevens zal deze opdracht leiden tot het vaststellen van het juiste niveau van

besluitvorming ten aanzien van dossiers vragen inzake Rijksbrede dienstverlening

Mede gelet op de verschuivingen op de vlakken van de bestuurlijke posities en kadenstellingen
binnen de BD onderschrijft het MT IV dat het bestendigen van de ODC strategie zeker helpt om
ODC dossiers eenduidig en sneller bestuurlijk te kunnen afhechten

Ook wordt aangegeven dat de dossiers in het kader van Rijksbrede dienstverlening ook op CTO

raad en ClO raad niveau worden bespreken en dat de vertegenwoordigers vanuit de

Belastingdienst aan deze tafels ook vanuit een vastgestelde visie moeten kunnen spreken en

handelen

De MT leden spreken af dat na vaststelling van het instelplan CTO en de komst van de nieuwe

adIV het voorstel bestuurlijk wordt opgewerkt door de dDCS in samenwerking met| 10 2 ^ Met als

doel het formaliseren van de besluitvorming voor de ODC diensten op basis van een formeel op

Belastingdienstniveau vastgesteld document De verwachting is dat Q3 2020 een voorstel voor de

ODC strategie namensriO ^ e | ter vaststelling kan worden aangeboden aan het DTBD en mogelijk
ook de Bestuursraad indien dit nodig blijkt Tot die tijd worden de huidige kaders gevoigd

Het hdBDO IV neemt dit onderwerp op in het inwerkdossier van [ 10 2 e ]

Actie 565 10 2 e

1130252 00039



Van I

Datum

Onderwerp

JIV BLD10 2 e

13 05 2020 23 07

Korte terugkoppeling MTIV 11 meiji

R 03 b Uitwerking Rijksbrede Dienstverlening
De volgende stukken zijn ter bespreking ingebracht

notitie “Uitwerking Rijksbrede Dienstverlening’’ d d 6 mei 2020

bijiage 1 “notitie Kader dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdiensf d d 3 oktober 2020

bijiage 2 “Procedure Rijksbrede dienstverlening IV in DTBD 12 maarf d d 6 maart 2020

bijiage 3 “Opdracht Stuurgroep RBDversie 1 0’’

Deze notitie geeft de stand van zaken weer van de uitvoering van de opdracht van het MT IV aan het BDO IV tot het

implementeren van kaders en procedure voor Rijksbrede dienstverlening laatzien hoe risico’s gemitigeerd worden en legt de

fundamentele vraag op tafel naar het formaliseren van de onderliggende ODC strategie op het niveau van het DT BD

Het MT IV staat nog steeds achter de voorgestelde aanpak voor de opdracht implementatie kaders Rijksbrede dienstverlening
Deze opdracht zal leiden tot heldere afspraken met de kaderstellers en de verduidelijking van de afbakening van de rol van de

medewerkers van de dIV binnen dit werkgebied Tevens zal deze opdracht leiden tot het vaststellen van het juiste niveau van

besluitvorming ten aanzien van dossiers vragen inzake Rijksbrede dienstverlening
Mede gelet op de verschuivingen op de vlakken van de bestuurlijke posities en kaderstellingen binnen de BD onderschrijft het

MT IV dat het bestendigen van de ODC strategie zeker helpt om ODC dossiers eenduidig en sneller bestuurlijk te kunnen alhechten

Ook wordt aangegeven dat de dossiers in het kader van Rijksbrede dienstverlening ook op CTO raad en ClO raad niveau worden

bespreken en dat de vertegenwoordigers vanuit de Belastingdienst aan deze tafels ook vanuit een vastgestelde visie moeten kunnen

spreken en handelen

De MT leden spreken af dat na vaststelling van het instelplan CTO en de komst van [
opgewerkt door| 10 2^in samenwerking met| io 2 e~| Met als doel het formaliseren van de besluitvorming voor de ODC diensten op

basis van een formeel op Belastingdienstniveau vastgesteld document De verwachting is dat Q3 2020 een voorstel voor de ODC

strategie namens i0 2 e ter vaststelling kan worden aangeboden aan het DTBD en mogelijk ook de Bestuursraad indien dit nodig blijkt
Tot die tijd worden de huidige kaders gevoigd

Hetl io 2 e Ineemt dit onderwerp op in het inwerkdossier van [
10 2 0

] het voorstel bestuurlijk wordt10 2 0

10 2 0

Actie 565

1130253 00040



Stuurgroep Implementatie Kaders Rijksbrede Dienstverlening RBD

Leden

Onderdeel Haam

BDO IV Aanweziq

DCS Aanweziq

DCS Aanweziq
10 2 ®

DCS Aanweziq tot 10 30

AfweziqC F

C F Aanweziq

Agenda 28 5 2020 via Webex

Opening agenda mededelingen
Welkom nieuwe deelnemers

Recapitulatie vergadering 23 4 2020 A

Bespreken Behandeling Notitie RBD MT IV 11 5 B

Betrekken IV BV en CTO

Bespreken uitwerking RBD regievoering Ontviechting
Bespreking aanpak bredere afstennming procedure swim lane C

Ter info Inwerkdossier|l0 2 e

Knelpunten lopende dossiers

Werk en vervolgafspraken
Rondvraag sluiting

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bijiagen
Acties Besluiten Stgp Kaders RBD 2020423 docx

Behandeling Notitie RBD MT IV ll 5 docx

Swimlane procedure RBD 20200421 pptx

Inwerkdossier|10 2^ Dossier forTnat_ManagementAdvies_rijksbrede_dienstverlening docx

A

B

C

D

Dubbel met document ID 1130352
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1 dossierInwerkdossier 10 2 e

Rijksbrede dienstverleningDossier

Dossierhouder I0 2 e

|10 2 e| enBelanghebbenden 10 2 e

In oktober 2019 zijn door het DT BD geactualiseerde kaders vastgesteld
waaraan rijksbrede dienstverlening moet voldoen ongeacht door welk

onderdeel van de Belastingdienst te leveren

In aanvulling hierop is in het DT BD in maart 2020 een procedure

vastgesteld voor het toetsen van rijksbrede dienstverleningsverzoeken
van partijen buiten de Belastingdienst
Het is de verantwoordelijkheid van elk bedrijfsonderdeel dus ook van

de directie IV om genoemde kaders en procedure voor het eigen

bedrijfsonderdeel te implementeren
In december 2019 is hiervoor door het MT IV d t v

een stuurgroep Implementatie Rijksbrede Dienstverlening gestart onder

leiding van het BDO IV en met vertegenwoordiging van DCS en C F

Kern

10 2 e

De stuurgroep wordt voorqezeten door[

met als leden

10 2 eStand van zaken

problematiek
10 2 e 10 2 e

10 2 e

10 2 e10 2 e en

10 2 e

De opdracht om kader en procedure te implementeren voor de Directie

IV is uitgewerkt in de vorm van een project mandate in bijiage Opdracht

Stuurgroep RBD vl O pdf
Als doel is hierbij geformuleerd het kader voor dienstverlening aan

partijen buiten de Belastingdienst voorzien van een implementatie
o b v een werkbare en gedragen procedure en lopende dossiers in goed
banen leiden doorbevorderen van het volgen van dejuiste procedure
Als te behalen resultaten zijn hierbij geformuleerd werkwijze borgen
dossiers beheren en actualiseren rapportage afstemmen en inregelen
en sturing verder inrichten

Het is de bedoeling van de stuurgroep om de regie op de rijksbrede

dienstverlening op een termijn van circa zes maanden te laten opgaan

in een regiegroep met lijnsturing

Risico’s en maatregelen
• Speciale aandacht is vereist voor risico s verbonden aan het leveren van

de rijksbrede diensten door de Belastingdienst Kader en procedure
bieden hiervoor het houvast

• Interne risico s zijn financieel of technisch van aard en betreffen de

kans dat inkomsten en uitgaven niet in balans zijn kans van

verstoringen tussen interne en of externe diensten etc

• Externe risico s betreffen de kans op imagoschade door het niet voldoen

aan kwaliteitsvervifachtingen van afnemers of door de mogelijk in de

relevante omgeving gepercipieerde prioritering van dienstverlening aan

externe afnemers boven de wettelijke taken kans op

beveiligingsincidenten i c m het zeer gevoelige karakter van

dataverzamelingen van afnemers etc

• Maatregelen betreffen administratieve inrichting de werkgroep houdt

zich hier al geruime tijd intensief mee bezigj technische inrichting

1130254 00042



servicemanagement security management en het borgen van politiek

draagvlak door adequate vastlegging van relevante besluitvorming

Eerstvolgende

actie besluit Formaliseren ODC sIrategie De directie IV levert sinds geruime tijd
diensten aan afnemers buiten de Belastingdienst Dit betreft

a ICT dienstverlenging Pandgebonden IDV P

bj App ontwfikkeldiensten van MCC MCC

c Housing en hostingdiensten van DCS ODC

Vastlegging van formele besluiten op het niveau van het MT of DT

Belastingdienst t a v het leveren van met name ODC diensten is

echter niet aangetroffen

1

Afspraak is dan ook om de visie zoals geformuleerd in 2017 2018

alsnog ter besluitvorming voor te leggen aan het DT BD

Een risicosessie met alie betrokkenen organiseren om risico s beter in

kaart te brengen

2
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Q2_2020 Procedure Rijksbrede Dienstverlening RBD

Erwordt vanuit gegaan dat erinformele

contacten of verkennende gesprekkan
hebben plaatsgevonden tussen

verzoekende partij en BD Aansluitend

gewenst dat er een formeel verzoek

wordt ingediend door de vragende partij

1 Verzoek van 2e

partij

Antwoord aan 2e

partij
ns

iCL

L
Dienstverlenings

verzoek
CN

e
■tart uitgebreide

beoordeling5a BilP^esluitJA
• l^geeftopdracht aan verantwoordelijke

business directeur eigenaar om opvolging te

geven aan bet besluit

• IV D maakt reactiebrief voofF^an
verzoekende partij

5b NEE

• IV D maakt reactiebrief vooH|0 2 fean

verzoekende partij

5c Ja mits

J£
■Q

Q 3
D

Q 01

3 X^Bigjgakkoord 7 BesluitSe2 Registreren

verzoek

Versturen reactiebriefns

a
“

5c BilP 2 ^esluit JA mits

• 1|0 2 teeeft opdracht voor businesscase aan verantwoordelijke
businessdirecteur keten eigenaar

• IV D maakt reactiebrief vootPj21aan verzoekende partij met

tussenstand en benodigde afspraken uitwerking businesscase en nieuwe

reactietermijn verzoek

Stappen Sen 4 opnieuw maar dan aan de hand van nadere uitwerking en

opvolging aan de hand van 5a of 5b

a o

■O3 1 3

werkdBgenCQ
TBureau DG UO 5a Ja1 2

Iwerldagen ^

5b Nee

Opdracht Reacti ebrief

^ r werWaggs1
E i 2

werkdsgen iV«rkdagen

Sa Start marginale

beoordeling WILLEN

MOGEN

3a Start uitgebreide

beoordeling WILLEN

MOGEN

3b Start marginale

beoordeling KUNNEN

4 Samenvatten

reacties
VoorbereideftP^e

besluit

a 3b Start uitgebreide

beoordeling KUNNEN

4 Samenvatten

reacties
¥ Maken reactiebrief ¥o3

CIO Office 1 3

werkdagen
IV Dstuur verzoek door

• Businessdirecteur keten

• Concerndirectiesjin elk

geval UHB C F FJZ IV D

Notitievool p^e
—► met advies keuzes

Vragen marginale toets

• Zijn er redenen politiek
bestuurlijk om verzoek wel

niet inte willigen
• Voldoet het verzoek aan

gestelde kaders

• Wat is eerste inschatting wat
risico sen randvoorwaarden

betreft

C
t OS

0
O J

C 0

Beoordeling WILLEN

MOGEN

C F Appreciatie
Businesscase

Beoordeling WILLEN

MOGEN

C F appreciate offerte

5 Q

7 werkdager

t r
^

Vragen marginale toets

• Kan de IV organisatie de

gevraagde dienst aantoonbaar

leveren

• Wat is eerste inschatting wat

risico sen randvoorwaarden

betreft

6 Opstellen concept

offerte inch

leveringsvoorwaa rd en

00
Beoordeling KUNNEN

Beoordeling KUNNENc

0
Opvolging door verantwoordelijk
business directeur keten eigenaar

deze zorgt erook voor dat opvolging
wordt meegenomen in portfolio

O Keten eigenaar verantwoordelijke
business directeur deelt concept offerte

inclusief leveringsvoorwaarden met C F

X maander
■td Mandaatbesluitartikel 10

Aangaan van verplichtingen tot leveren van

Dienstverlening boven de 1 miljoen euro

voorbehouden algemeen lelding DGBD

« 7werkdagdnt
Concept offerte3 Bureau DO Businesscase

1130060 00043



Opdrachten Rijksbrede ICT

Dienstverlening status mei 2020

1 r r

Koninklijke
Bibliotheekm ISZW Logius

Logius
MiJifstfn« van drnn«Fi andse Zaken en

Kcm nJcri^Jcsfrfalin

Inspectie SZW

MJJiisieric van SocialeZaken en

Werkgekg^nhdd

Forensisch

Domein
m Routerings

Voorziening
KciuoiJljlu GiblloihMk

NiitlonMfl tibliolhvek

van Ned«rland Housing dienst
L

1r 1

ILT
NCSC NCSC

Natioriaal Cyber Security Centrum

MirtiSKrie van Vcihghe\ a\ jusutie
Forensisch

Domein

Narionaal Cyber Security Centrum

Mini^ten e von Vei Jieid en iijrllie mHosten TIP Housing dienst

JL

I
I r r

RVB RVBNVWA
Housing en

Managed
VPN

Nedetlandsevoedsel en

Waienautoriteit

i\1iins«n w LnndJwtiiv

rtfuuurcn Vaed5eihw iteir

M Rijksvastgoedbedrijf
Mini5tene vanBinmnlandseZaken en

ipij Rijksvastgoedbedrijf
Miniscerre wrr Sinnenlandse Zaken n

Forensisch

Domein DIS dienst

r r

KMARIGJ
Forensisch

Domein

Koninklijke MarechausseeInspectie Gezondheidszorg en feugd
Minisiene vo rt Vo\hgezond}i^d
Welzijnen Sport

AKoninkiijke
Marechaussee

L
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mKoninklijke Bibliotheek
KcmiAkUjkeBiMlochcdi
Nationale bibliolheak

van N«J»r and

10 2 e
Klantvraag MT DCS MTIV Appreciatie

•

Op 5 november 2018 verzoek

van Koninkliike Bibliotheek

KB aan | 10 2 e ^om
Datacenter housing af te

nemen van het ODC BD

•

KBiseenpubliekrechtelijke
ZBO In december 2018 een

BD brede werkgroep om te

onderzoeken welke fi scale

consequentles verbonden zijn
aan het leveren van diensten

aan een ZBO

•

Op 26 februari 2019 positief
advies van de werkgroep

•

Op 5 maart 2019 de resultaten

van de werkgroep besproken
in MT DCS

•

Op 11 maart 2019 MTIV

akkoord met toetreding van KB

als ODC klant bij de

Belastingdienst

Het betreft een nieuwe klant

voor een bestaande dienst

bestuurlijke besluitvorming via

10 2 e

Op15jull2019 3temthet MT

C F in met de kaders en

richtlijnen over het aangaan

van ODC opdrachten op 16

juli 2019 een negatieve
appreciatie voorde KB

Op 26 augustus een herziene

appreciatie van C F wederom

negatief

Ondanks de negatieve

appreciatie heeft|10 2 ^onder
voormaarden ingestemd met

leveren van de gevraagde

dienstverlening Kenmerk

2019 0000184371

Laatste stap is het doorlopen
van de Artikel 21a procedure

10 2 e

besluitvorming art 21a tegen

gehouden argument dat

gevraagde dienstverlening
beter past bij SSC ICT

Lopende zaken Actiehouder IV

Artikel 21a procedure gestart door de KB

Extra toetsing door Fiscaal Juridische Zaken op consequentles voor VPB en OB

Bestuurlijke besluitvorming door| 10 2 ^ communicatie hierover vanuit| 10 2 ^richting KB

heeft art 21a procedure tegengehouden KB beraad

Actiehouder IV D IV betrokken via BDO

Actiehouder IV BDO

Actiehouder IV BDO

10 2 e N v t

zicn op escaiatie

Procesfase looptProcesfase doorlopen en afgerond Procesfase stokt
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I nspectie Sociale Zaken en ■■

Werkgelegenheid
[nspectie S7W

Ministerre ran SacialeZakea en

Werlgdegenlreid
m

Klantvraag MT DCS 10 2 eMTIV Appreciatie

I n oktober 2018 verzoek ISZW

bif 0 2 ^m ICT dienstverlening
aan ISZW te gaan leveren

Op 29 oktober antwoord van

10 2 e verwijst
door naar IV DCS

19 maart 2019 resultaten van

het verdiepingsonderzoek in

het MT DCS werkplek niet

aanbieden aansluiten op het

Forensisch Domein wel

Uit het verslag Het MT DCS is

akkooid met de aanbieding aan de

Inspectie SZW de notitie en

bffagen warden doorgeleid naar MT
IV en zullen bespiaken warden in

het overleg tussen de DiiecSe IV en

IV D dat 25 maart plaaisvfndt

Op 18 maart 2019 resultaten

van het verdiepingsonderzoek
in het MT IV

Uit het verslag Het MTIV is

beieid om ICT diensIveilenIng aan
ISZW te leveren en vraagt de

10 2 e bm het wsorefer

yrftWno|1Q 2 e|
^0 2 ejpararfetstemfl 10 2 e [ret
dossier afmet|10 2 e|

Het betreft een nieuwe klant

voor een bestaande dienst

bestuurliike besluitvorming via

10 2 e I

Geen appreciaties vdel

betrokkenheid van C F en

IV D bij de initiele werkgroep
en uitwerking

• Geen Digidoc dossier 10 mei

2019 een formeel antw oord

vani 10 2 e1naar iSZW

fe

Lopende zaken Actiehouder IV

I
Uitbreiding Forensisch Domein ten behoeve van ISZW

• implementatie van het project loopt verwachte einddatum juli 2020
• Klantmanager Rijksoverheid bereidt de offerte voor betreffende 2FA

• 23 01 2020 Verzoek van ISZW om in verband met Corona crisis de implementatie van

2FA naar voren te halen in mei naar productie gegaan

Gesprekt a v het aanbieden van de mailfunctionaiiteit loopt

DCS ^ 10 2 e

DCS 10 2 e

Procesfase looptProcesfase doorlopen en afgerond Procesfase stokt
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Logius Lcgiui
Mliifsurjf von Binnrnliindse Zdlxn eit

JtanlnMIbrtJaiita
m

10 2 e

Klantvraag MT DCS MTIV Appreciatie

•

Op 20 december geeft| 10 2 ¥1
aan akkoord te gaan hat met

leveren van de gevraagde
dienstverlening Formele

besluitvorming vastleggen in

Digidoc
• Waiver is akkoord

• 02 04^0 Offerte is gereed
ligt bd 0 2 fen moet getekend
worden door |
bedrag boven 1 miljoen euro

• Gartner onderzoekt op

verzoek van Logius of de

Identity Bridge van de BD

ingezet kan worden als

Rijksbrede routerings
voorziening positief advies

• Q3 2018 Logius via Digi

Inkoop kenmerk 10014822

een offerte aanvraag bij de

BD via IV D de aanvraag
naar de IV

• 20 September 2018 offerte

pilot routeringsvooiziening
naar Logius aansiuitend de

28 mei 2019 resuitaten Piiot in

MT DCS Met MT stemt in met

de bevindingen van de pilot
Uit het versiag Afgesproken
mmit dat de uitkomsten van de

pilot woreten gedeeld met MT IV op
3 juni en IV D

MT DCS ziet risico s zie

‘20190814_0plegnolitie
Routeringsvoorziening
Logius docx”

• 3 juni Het MT IV neemt kennis

van de pilot resuitaten zie

versiag actie 478 en

besluiteniog 363

Het betrefl een nieuwe klant

voor een bestaande dienst

bestuurlijke besluitvorming via

10 2 e

12 augustus 2019 Positieve

appreciatie C F

Toetsing door IV D afwijking
kaderSvan WILLEN

10 2 e

pilot

Lopende zaken Actiehouder IV

Huidige licentie overeenkomst herbezien voorstel leverander ontvangen tot 28 december de tijd om Voorstel ligt bij DG W \ io 2 e

te reageren iQ 2 ^ia mail akkoord

Digidoc dossier ter formele bevestiging van akkoord via mail

Offerte is getekend door| 10 2 e

Implementatieloopt SLAen DAP worden opgesteld

BDO

10 2 eBDO

DCS

Procesfase looptProcesfase doorlopen en afgerond Procesfase stokt
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Notional Cyber

Security Centrum
Natioraal Cyber Securi^ Centrum
Mmisrcrie ran VeiJrgJteMen Jusifriem

10 2 e
Klantvraag MT DCS MTIV Appreciatie

• Decern ber 2018 vanuit het

NCSC een verzoek biil0 2 ^

• 14 mei 2019 hosten TIP voor

NCSC in MT DCS Het MT

DCS geeft een positief advies

•

lOjuni 2019 hosten TIP voor

NCSC in het MT IV besloten

wordt dat DCS de notitie

verder uitwerkt en vanwege

een negatieve appreciatie
opnieuw afstemt met DO

Control IV

•

22juli onderwerp opnieuiw in

MT IV MT akkoord met de

levering Het betreft een

nieuwe klant voor een

bestaande dienst via Digidoc
ter besluitvorming naar1Q 2 ^

• Na aanvankelijk een negatieve

appreciatie door C F later

vervangen door een positieve
• Na aanvankelijk een positieve

appreciatie door iV D tegen

gehouden in Digidoc vanwege
het ontbreken van een Privacy

Impact Analyse PIA

Bestuurlijke besluitvorming via

Digidoc tegen gehouden door

IV D vanwege het ontbreken

van een PIA

PIA bij IV D

Jom10 2 e

diensten te gaan leveren op

het gebied van het Threat

Intelligence Platform TIP

Lopende zaken Actiehouder IV

I
Waarom is er een PIA nodig om antwoord te krijgen op de vraag of we een bestaande dienst aan het

NCSC mogen leveren Twee mogeiijkheden
■ Het gesprek aangaan met IV D voor bestuurlilke besluitvorming zonder PIA
• Wachten op de PIA zljnl

Digidoc

De beoordeling PIA ligt bij IV D

DCS

len tmee bezig en dan alsnog via 10 2 e10 2 e10 2 e

DCS

Procesfase looptProcesfase doorlopen en afgerond Procesfase stokt
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Notional Cyber

Security Centrum
Natioraal Cyber Securi^ Centrum
Mmisrcrie ran VeiJrgJteMen Jusifriem

i
Klantvraag MT DCS MTIV Appreciatie 10 2 e

• Informatiefvia mail met|10 2 e|
gedeeld

•

Op 7 mei 2019 brengt sen

delegatie van het NCSC een

bszoek aan het ODC van de

BD met de interrtie hun

secundaire ICT omgeving hier

onder te brengen afnemen

van de Housing dienst

18juni2019in MT DCS • 24 iuni 2019 in het MT IV De

|10 2 e|geeft aan dat vanuit

deze hoedanigheid er housing
dienslen aangeboden kunnen

worden aan het NCSC mits er

geen risico s zijn dit niet leidt

tot continuTteitsproblemen en
er capaciteit beschikbaar is om

dit te doen

• Positieve appreciatie van IV D

enC F

Lopende zaken luder IV

Gereed
V

Procesfase looptProcesfase doorlopen en afgerond Procesfase stokt
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IInspectie Leefomgeving
en Transport

inspccde leefonigeviiig en Tcansport
MinlfVjieMH JnpaftnKWErm WdKtmui

10 2 e
Klantvraag Beoordeling Willen Mogen Beoordeling Kunnen

•

Op 23juni 2019 verzoek bij| 10 2Ti]tot
verkenning van de mogelijkheden
Dienstverlening Forensisch Domein van de

Belastingdienst aan ILT

Akkoord van zowel IV D alsl 1Q 2 e~|
voor de verdere verkenning brief

hierover richting ILT formele

bevestiging van IV D nog niet via

Digidoc ontvangen
31 03 ILT heeft de brief ontvangen op
9 april vervolgoverleg gepland IV ILT

iP Toze I

• 23 04 2020 Eerste toetst op kunnen

door de PM’er van het Forensisch

Domein

• 19 05 2020 tweede gesprek

bespreken inhoudelijke toets ten

behoeve van kunnen

• 11 06 2020 vervolgafspraak gepland

Lopende zaken Actiehouder IV

Brief sturen richting ILT akkoord met vooronderzoek starten

Inhoudelijke toets op kumnen loopt

EDO

DCS 10 2 e

Procesfase looptProcesfase doorlopen en afgerond Procesfase stokt
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Nederlandse Voedsel

en Warenautoriteit
N«derlandse Voedsel en

waj enauiorkek

Al i i‘sien iwr Lf i3rf|}orav

NnJuiircH

I
10 2 eKlantvraag Beoordeling Willen Mogen Beoordeling Kunnen

Op 7 december 2017 brief van NVWAom

belangstelling kenbaar te maken voor hat

Forensisch Domein

Goedkeuring van| 10 2 ^om onderzoek de

starten

28januari gezamenlijk overleg FIOD

NVWA en DCS over klantvraag en

voorbereiding formele goedkeuring
WILLEN MOGEN KUNNEN

•

Op 18 maart 2020 conclusie IV D

WILLEN MOGEN

• Er is voldaan aan de gestelde
kaders en polltlek bestuurlijk Is

levering akkoord

•

Capaciteit van IV Is grootste
risico en zal dienstverlening
bemoeilijken IV dient dit te

onderzoeken en besluiten

•

Voorbereiding op eerste toetst op

kunnen door de PM er van het

Forensisch Domein

Lopende zaken Actiehouder IV

IVBrief versturen NVWA akkoord om de verkennende fase te starten 10 2 e

Procesfase looptProcesfase doorlopen en afgerond Procesfase stokt
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Rijksvastgoedbedrijf Rijksvastgoedbedrijf
Ministerievaji BimtentandsiZahai en

Konwktijtsfeianes
m

10 2 e

Klantvraag MT DCS MTIV Appreciatie

• Voor het beheer van het

Toegang Controle Systeem
leverde IV DCS een aantal

bestaande diensten aan SSO

CFD Housing enVPN

infrastructuur Het RVB

vraagt IV DCS om voortzetting
van deze ICT diensten bij die

rijksgebouwen \waar SSO CFD

de CDV is Het RVB is een

bestaande Want en behoort tot

de rechtspersoon Staat’

Op 17 September 2019 in MT

DCS Het betreft het

formaliseren van een

bestaande situatie

Op 28 oktober informatief in

MT IV Het RVB is een

bestaande Want en behoort tot

de rechtspersoon ‘Staat’ Het

RVB neemt bestaande

diensten af

De klantvraag is afgestemd
met iV D C F getoetst tegen
de kaders Rijksbrede
dienstveriening en akkoord

bevonden

Lopende zaken Actiehouder IV

RVB heeft aangegeven de kosten die DCS in rekening brengt door te helasten bij B CFD gesprek
hierover loopt

Opstellen en afstemmen SLA

DCS

10 2 e

DCS

Procesfase looptProcesfase dooriopen en afgerond Procesfase stokt
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Rijksvastgoedbedrijf Rijksvastgoedbedrijf
Ministerievaji BimtentandsiZalm en

Konwktijtsfeianes
m

10 2 e

Klantvraag MT DCS MTIV Appreciatie

L J»

• 20 September 2019

Rijksvastgoedbedrijf RVB

heeft bij Klantmanagement het

verzoek ingediend om de

levering van de reeds

bestaande EUS dienst Digitale
Informatie Schermen DIS aan

de Belastingdienst uit te

breiden met de levering van

deze dienst aan het RVB

• MT DCS gaat akkoord met het

voorstel Valt binnen

bestaande kaders onderwerp
hoeft niet naar MT IV

Desaldering moet nog worden

geregeld

Lopende zaken Actiehouder IV

DCS

DCS

Kostprijs bepalen en dienst definieren vervolgens opstellen offerte

Actie met betrekking tot desalderen van budget is in gang gezet kan bij de eerstvolgende budgetbrief
2 verwerkt warden eind mei De vraag ligt nu bij het desbetreffendelloX^rn een forecast van de

uitgaven op te leveren als input voor de desaldering

I0 2 e

Procesfase looptProcesfase doorlopen en afgerond Procesfase stokt
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Inspectie Gezondheidszorg

enJeugd
Inspecde Gezondheidszorg en Jeugd

Vollcsgezondhedj I

WdzrjrtmSpon I
m

I
10 2 e

Klantvraag Beoordeling Willen Mogen Beoordeling Kunnen

• Brief onlvangen bill 10 2 e

doorgestuurd naar IV D

• IV BDO heeft input geleverd voor de

WM toets

• in december 2019 heeft IGJ te kennen

gegeven interesae te hebben in het

afnemen van een onderdeei van het

Forensisch Domein Summit

• Op 9 januari 2020 de eerste

verkennende gesprekken hierover

tusseni 10 2 e I

• Starten kunnen toets

10 2 e

• iGJ is verzocht om bij behoefte tot

nadere verkenning dit via een brief

aan te geven bij 10 2 e

Lopende zaken Actiehouder IV

Dossier is in Digidoc gebracht beoordeling IV D is positief met de kanttekening wachten op ISZW

Opstarten KUNMEN toets

IV 10 2 e

I

Procesfase looptProcesfase doorlopen en afgerond Procesfase stokt
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Koninklijke
Marechaussee

Inspecde Gezondheidszorg en Jeugd
Vollcsgezondhedj I

WdzrjrtmSpon I
m

r
10 2 e

Klantvraag Beoordeling Willen Mogen Beoordeling Kunnen

• Mei 2020 KMAR geeft via de

^aan belangstelling
te hebben in bet afnemen van het

Forensisch Domein

10 2 e

Lopende zaken Actiehouder IV

Kennismakingsgesprek DCS 10 2 e

Procesfase looptProcesfase doorlopen en afgerond Procesfase stokt
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]@belastingdienst nl| lQ 2 e ^belastingdienst nl]To io 2 e ^belastlngdienst nl| I0 2 e |@belastingdienst nl]
I0 2 e ^belastingdienstnl io2e ^belastingdienst nl]

Igbelastingdienst nf
io 2 e ^belastingdienst nl io 2 a

@belastingdiensT ni

Mon 6 15 2020 11 08 54 AM

10 2 e

@belastingdienst nl]

]@belastingdienslnl] o 2 ^belastingdienstnljo 2 ^belastingdien s1 nl]

I0 2 e 10 2 e

Cc

From

Sent

Subject Betr Fw Evalueren Werkwijze RBD
Mon 6 15 2020 11 08 54 AM

10 2 e

Received

Tussenevaluatie implementeren procedure Riiksbrede dienstverlenina pdf

20200602 procedure Riiksbrede Dienstverlenina pdf

Hierbij voor onze tussen evaluEiitie

Deze bijiagen staan ook in de CP community in een submap onder stuurgroep

Deelnemerszijn [ ] is verhinderdI0 2 e

10 2 g

Met vriendelijke groet

10 2 0

Bureau DirecteursOndersteuning
Directie Informatievoorziening
Belaslingdienst

John F Kennedylaan 8 | 7314 PS | Apeldoorn
H3 05 I P O Box 9050 | 7300 GM | Apeldoorn

H 06 1 10 2 6 I

E 10 2 e ^belastlnodienstnl
E 10 2 g

Woensdag PAS dag

—15 06 2020 11 48 53—Hoi | 10 2 e10 2 e Bij deze de verzamelde input voor bet overleg volgende week Wil jij die

verspreide

Van | 10 2 a | IV BLD
Aanf

Datum id iaj ^uzu n 4S

1 IVB LD@Belastingdienst10 2 6

Onderwerp Fw Evalueren Werkwjze RBD

Hoi 10 2 6

Bij deze de verzameide input voor het overieg voigende week Wii jij die verspreiden zie niet wie je hebt uitgenodigd in Webex

Zie het bijgevoegde bestand 20200602jrocedure Ryksbrede DienstverlenmgpdJ Zie het bijgevoegde bestand

Tussenevaluatie implementeren procedure Rijksbrede dienstverleningpdj

Met vriendelijke groet

10 2 6

DataCenter Services

iV organisatie

Beiastingdienst

1130286 00045



Data center Services

Laan van Westenenk 490 492 | 7334 DS | Apeldoorn | Quintax Dost | B06 58

Postbus 9050 17300 GM | Apeldoorn

10 2 eDoorgestuurd door V BLD op 15 OS 2020 11 46

Evalueren Werkwijze RED

ma 22 06 2020 11 00 12 30

10 2 eDeelname is voor

Voorzittar

10 2 6

Locafie

Weiiex volgt

10 2 6Vareist

Beschrijving
Zoals afgesprokai hia’bij eenuitnodigingvoor tussai 0 aluatievan de wakw ijze bij RED
Eai afspraak in de week van 8 6 wasnietmogelijkgeziai deagaida s

Ta bespreking is de procedure ai hoew e hia praktisch mee omgaan —de leeipuntai tot nu toe etc

Ik hebandeibalfuurgepland dan hd bai w enet iets meertijd omhet agoed □va tehebbai

Persoonliike notities
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10 2 eTo @belastin gdienst nl]

J@belastingdienst nl]Cc 10 2 6

From

Sent

Subject Betr Betr Fw Evalueren Werkwijze RBD

Thur 6 18 2020 2 42 14 PM

0 2 @belastingdienst nl

Thur 6 18 2020 2 42 14 PM

Received

Hoi 10 2 6

Op de flowchart viel mij 1 ding op

Hier wordtvanuit gegaan dat of

de toets al is gedaan dat de indiener een tweede partij is

□f

dat alleen een tweede partij de aanwaag indient

Advies

Verander Iweede partij naar aanvrager

Voeg een stap toe toets of dit de aanvrager geen derde partij is

Voor de rest blijven de andere bespreekpunten die we eerder met elkaar hebben gedeeld staan

Het spijt mij dat ik maandag niet kan aanhaken maar ik moet bij de Meerjarig Capaciteitsplan zijn

Met vriendelijke greet

10 2 6

Belastingdienst
Concern Directie Control Finance

DO Control IV

Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht

Postbus 18200 I 3501 CE Utrecht

10 2 6

www belastingdienst nl

10 2 6 15 06 2020 12 08 55—Hierbij voor onze tussen evaluatie Deze bijiagen staan ook in de CP community in

een submap onder

\ anl 10 2 6 i yRi n

10 2 6

Uatum 1S UH 2U2U 12 UB

Onderwerp Betr Fw Evalueren Werkwjze RBD

Hierbij voor onze tussen evaluatie

Dsz0 bijl3^0n stssn ook in d0 CP communitv in 00n subrri3P f^ond0r stiJurQro0pV

Deelnemerszijn 10 2 6

10 2 g

Met vriendelijke graet

10 2 6

Coordinator IV Uitvoeringstoets eri Internationaal

1130283 00047



Bureau DirecteursOndersteuning
Directie Informatievoorziening
Belaslingdienst

John F Kennedylaan 8 | 7314 PS | Apeldoorn
H3 05 I P O Box 9050 | 7300 GM | Apeldoorn

H 06 1 10 2 6 I

E 10 2 6 @be lastinQdienst nl

E 10 2 g

Woensdag PAS dag

10 2 6 10 2 e15 06 2020 11 48 53—Ho Bij deze de verzamelde input voor het overleg volgende week Wil jij die

verspreide

Van

Aan

Datum i 5 iaj 7LI71J 11 48

Onderwerp Fw Evalueren Werkwjze RBD

10 2 6

Hoi 10 2 6

Bij deze de verzamelde input voor het overleg volgende week Wil jij die verspreiden zie niet wie je hebt uitgenodigd in Webex

[bijiage 20200602_procedure_Rijksbrede Dienstverlening pdf is verwijderd doorl 10 2 6 CenF BLD] [bijiage ’Tussenevaluatie

implementeren procedure Rijksbrede dienstverlening pdf is verwijderd door 10 2 e CeriF BLD]

Met vriendelijke groet

10 2 6

DataCenter Services

IV organisatie

Belastingdienst

Data Center Services

Laan van Westenenk 490 492 | 7334 DS | Apeldoorn | Quintax Dost | B06 58

Postbus9050 17300 GM | Apeldoorn

Doorgestuurddoar[ 10 2 6 ]lV BLD op 15 06 2020 11 46

Evalueren Werkwijze RBD

ma

22

06

2020

11 00

12 30

10 2 6Deetame is voor

VooiYitta

10 2 6

1130283 00047



Locatie

Wd ex volgt

10 2 eVa eist

Beschrijving
Zeals afgesprokai hierbij eenuitnodigingvocr tussai}0 aluatie van de werkw ijze bij RED
Eai afspraak in de week van 8 6 was niet mogelijk geziai de agmda’s
Ta bespreking is deprccedure m hoew ehiapraktisch mee omgaan —deleeipuntai totnu tue etc

Ek hebanderiialfuurgepland dan hd bai w enet iets meertiid omhet agoed ovatehebbai

Persoonlijke notities

1130283 00047



Notities Tussenevaluatie Procedure Rijksbrede Diensten 10 2 e 2Q200622

Deelnemers IV D 10 2 e

10 2 e

Hoofdvragen
■ Juiste weergave procedure tabel

• Werken we ookzo

• Aanvullingen
■ Verbeteringen

bulten verzoeK

Werkwijzen
• Dossiervorming centra a I archief over hoe trajecten lopen
• Binnen DCS doetjioj^oed werk

■ Pijnpunt van aanleveren door DCS van documenten aan C F en IV D zelf auteur

Evaluatiepunten algemeen
• |l0 2 4we vinden elkaar weten wie waarmee bezig is

behoorlijk overall beeld lopende dossier

• Beginpunt en wat er aan gaat komen beter in beeld brengen
o Als het bestaat staat het in het dashboard

I0 2 e

Cobrdinatie RBD vanuit IV D

Alleen richting IV

Niet betrokken bij CFD diensten

IDV P zit op het randje
IV D is nog in ontwikkeling persoonlijke verbinding
Vanuit rest van IV D CIO Office geen gas op onderwerp
10 2 e wil zich specialiseren op ClO oordelen en stelselcontrol en wil ook afscheid nemen van

10 2 e

10 2 e blijft dit tot nader orde doen tweede medewerker nodig te veel dossiers

Pit wel onder te brengen in het punt stelselcontrol
■ inderdaad niet echt ruimte om boven de materie uit te stijgen met plakband aan

elkaar dan moet het niet gaan waaien en niet vergeten de beschikbare ruimte te benutten

ook in de tijd betreft ook geestelijke ruinnt versus hele dag ad hoc bezig

RBD noo niet duidelijk bij wie vraagstuk ligt bij

10 2 e

Zij inslagen
buiten verzoek

• Cultuurkwestie volgens
■ Dingen die we zouden moeten doen maar waar we niet aan toekomen het handhaven van een

minimale kwaliteitsnorm standaard kost energie

I0 2 e te veel eager to please te weinig nee dit kan niet

1130298 00048



Schema

• Doordetailleren aggregatieniveau verlagen niettbv procedurebegrip
■ Voorstelpio 2 6| Business case in swimlane toeyoegen en evalueren in sep okt

■ Mede gezien beperkingen kaderdocument | io 2 e bijv t a v niet mogen nacalculeren

beperkt juist het risico als ditwel mag wat als geld overblijft naarkas Bd

het hiermee eens

■ Na vakantieperiode ook kader evalueren bijstellen en ook procedure schema

■ Nr 2 Registeren verzoek

o Hoeveel verzoeken zijn er daadwerkelijk geregistreerd
o Betrokkenheid BDG

o Brieven komen vaak soms wel binnen bij klantmanagement DCS

o Ook de bevestiging komt van BDG aan aanvrager

o Wie houdt wie op de hoogte zou er niet een CRM klantcontacten moeten zijn
■ Overigens is DCS zoiets aan het inrichten inclusief afspraken

o Zou toch IV D moeten voeden hier stokt het ook

draait het nu om vraagt zelf bij BDG uit op basis van o a dashboard

vraagt na bij BDG
• Nr3a 3b Start marginale beoordeling WM K

o Hoe loopt dit Prima

o Worden reacties ook vastgelegd met antwoorden directies etc

o Ja wfordt in Digidoc met stukken vastgelegd
o Idealiter zou dossier toegankelijk moeten zijn aan de hand van stappen
o Nummering toevoegen in dossier

o T a v financien al idee van omvang Zijn de toetsen juist ook voor bedoeld eventueel

toevoegen aan dashboard

o Intakeformulier opstellen als uitkomst l^globale Kunnen met indicatie kosten risico

etc rood oranje groen 1 A4

o WMK uitkomst centraal verzamelen en vastleggen
o Ligt feitelijk bij IV D toegankelijk maken past echter nu al niet werkdruk

o 10 2 e kan ookanders dan graag bekrachtigen door[
■ Bijvoorbeeld dat wij als IV een deel van de procedure gaan uitvoeren

■ Dan kunnen vi^ij het inrichten belegd hebben
• 10 2 e [ als IV D het blijft doen moet het ook ingericht viforden

■ I0 2 e I keuze niet op basis van toevallige capaciteit
■ Atspraak | 10 2 e |eens om dit in eerste instantie op te lossen bij IV D

o 3a welke toetscriteria hanteren Ook voor leereffect

o Eigen criteria ODC hebben hier ook een plaats alleen diensten waarmee meerjarige

ervaring is en we zekerzijn over kwaliteit bestaande dienst met voordeel voor klant

van opschalen grotere openstelling
o 3a b en 3c d onderscheiden in schema

10 2 e zijn

10 2 e

10 2 6

Nr 4 samenvatten reacties

o Maken reactiebrief concept moet van IV komen opstellen brief ligt bij IV D

procedure aandachtspunt
Nr 5 besluit DG

o Geen DT besluit meer nodig
o Meenemen in evaluatie september oktober lijkt omsiachtig

■ Nr 6 opstellen concept offerte

o Discussie over C F apprecitatie laten staan

o 10 2 6 mist portefeuilles als Financien VT conform werkwijze werkgroep
o Is eigenlijk de overgang naar andere processen hier alleen aanduiden

o Gaat erom dat in dit blok de conceptofferte wordt afgetikt
o Akkoord doorafnemer niet hier beschrijven eventueel naar verwijzen
o Dit moet ook de C F behandeling omvatten dus niet separaat

■ Business case

DCS heeft soms een dubbelrol zelf klant van de dienst die wij aanbieden bijlov|ten verzi|pk
De klant maakt normaal gesproken de business case soms zijn wij echter zelf klant

Uit schema halen wij leveren impactanalyse op met inschatting van eerste kosten

technische impact afbreukrisico en nadere uitwerking in stappen 3c d e

Dus geen business case maar impactanalyse

o

o

o

o

1130298 00048



To 10 2 e ^belastingdienst n 10 2 e @belastingdienst nl]
10 2 6 ^belastingdienstnlj io 2 e

^belastingdienst nl

10 2 6 l@belastingdienst nl

Tue 6 23 2020 9 45 59 PM

10 2 6 @belastingdienst nl| 10 2 e |@belastingdienst nl]
nllo 2 @belastingdienst nl]

Mbelastingdienst nl]10 2 6 10 2 6

From

Sent

Subject Agenda en stukken stgp RBD do 25 6

Tue 6 23 2020 9 45 59 PMReceived

21697078 docx

21779279 docx

Zie het hnpevoepde hestand Agenda Stpn Kader Riihshrede DV20200625 docx

10 2 g

Zie het bijgevoegde bestand Acties Besluiten Stgp Kaders RBD 20200528 docx

10 2 g

Met vriendelijke groet

10 2 6

Bureau DirecteursOndersteuning
Directie Informatievoorziening
Belaslingdienst

John F Kennedylaan 8 | 7314 PS | Apeldoorn
H3 05 I P O Box 9050 | 7300 GM | Apeldoorn

M 06 1 10 2 6 I
E 10 2 6 tebelastrnQdienst nl

E 10 2 g

Woensdag PAS dag

1130351 00049



Stuurgroep Implementatie Kaders Rijksbrede Dienstverlening RBD

Leden

Onderdeel Naam

BDO IV Aanweziq

DCS Aanweziq

DCS Aanweziq
10 2 e

DCS Aanweziq tot 10 30

AfweziqC F

C F Aanweziq

Agenda 28 5 2020 via Webex

Opening agenda mededelingen
Welkom nieuwe deelnemers

Recapitulatie vergadering 23 4 2020 A

Bespreken Behandeling Notitie RBD MT IV 11 5 B

Betrekken IV BV en CTO

Bespreken uitwerking RBD regievoering Ontviechting
Bespreking aanpak bredere afstennming procedure swim lane C

Ter info Inwerkdossier|lQ 2 e]
Knelpunten lopende dossiers

Werk en vervolgafspraken
Rondvraag sluiting

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bijiagen
Acties Besluiten Stgp Kaders RBD 2020423 docx

Behandeling Notitie RBD MT IV ll 5 docx

Swimlane procedure RBD 20200421 pptx

Inwerkdossier|io 2 6|Dossier forTnat_ManagementAdvies_rijksbrede_dienstverlening docx

A

B

C

D

Acties

Dubbel met document ID 1130352

1130574 00050



Stuurgroep RBD 25 6

Tussenevaluatie implementatie kaders

sessie met IV D

modellering en vragen hierbij
K technisch K administratief pilot of poc

TBV

aansluiting stromen

o a offerte acceptatie inrichting verband met flowchart werkgroep

grensgevallen
stakeholders

PDCA

Wat gaat er goed Wat kan beter en welke suggesties heb je daarvoor

Knelpunten Dashboard

Waiver Routeringsdienst

A B lijst

Rapportage s

Rondvraag
risico s printopdrachten derden RBD

update rijksbrede dienstverleners

1130316 00051



Stuurgroep Implementatie Kaders Rijksbrede Dienstverlening RBD

Leden

Onderdeel Naam

BDO IV Aanweziq

DCS Aanweziq

DCS Aanweziq10 2 6
DCS Aanweziq
C F Aanweziq
C F Aanweziq

Dubbel met document ID 1130347

Lopende dossiers

• KB ^0 2 e|heeft contact met 10 2 6 ^over Artikel 21a {toch volgen
■ ISZW Uitrol zeergoed geluicE
• NVWA Brief kan verstuurd worden

• Corona Toezegging dooH0 2 feedaan f e DICTU b e Bd best effort risico

• Offerte BKN getekend
• Waiver RV status onhelder IV D formaliteit

• Printopdrachten mlnimaal

• Update Rijksbrede diensten voIgt | 10 2 6 ^

Dubbei met document ID 1130352

1130323 00052



Stuurgroep Implementatie Kaders Rijksbrede Dienstverlening

Leden

Onderdeel Naam

BDO IV

DCS

10 2 6

C F

IV Pf Fin

Agenda 25 6 2020 via Webex

Opening agenda mededelingen1

Recapitulatie vergadering 28 5 2020 A2

• Rapportages

Recapitulatie Tussenevaluatie en planning vervolg3

PDCA

Knelpunten lopende dossiers dashboard4

Werk en vervolg afspraken5

Rondvraag sluiting6

• Printopdrachten derden risico s

• Update rijksbrede dienstverleners

Bijiagen

Acties Besluiten Stgp Kaders RBD 2020528 docxA

1130347 00053



Ministerie van FinancienW

Directoraat Generaal

Belastingdienst

Inlichtingen

TERBESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Fiscalit^t en Belastingdienst

10 2 e

Datum

26 juni 2020

Notitienummer

2020 0000121965notitie Bekrachtigen van akkoordP e ^inzake
dienstverlening Belastingdienst aan de KB

Auteur

10 2 e I

Van

Aanleiding
Per brief van 23 december 2019 heeft de toenmalig DGBD[
kenbaar gemaakt dat het Directieteann van de Belastingdienst heeft ingestemd
met het aanbieden van dienstverlening van het overheidsdatacenter ODC van

de Belastingdienst aan de Koninklijke Bibliotheek KB

Kopie aan

10 2 e

Omdat het hler gaat om dienstverlening aan een ZBO geldt de zogenaamde
artikel 21a procedure Volgens deze procedure is het noodzakelijk dat er

goedkeuring is van de Minister of de Staatssecretaris In het geval van de

Koninklijke Bibliotheek heeft| io 2 e [goedkeuring gegeven Dit Is niet

toereikend Om dit recht te zetten is wordt de brief opnieuw verzonden aan de

KB

Gevraagd besluit

U wordt gevraagd de bijgaande kennisgevingsbrief te ondertekenen waarna deze

opnieuw aan de Koninklijke Bibliotheek kan worden verzonden

Kern

Dienstverlening valt onder de diensten die we aanbieden vanuit overheid

data center ODC

De dienstverlening vanuit de BD betreft bestaande dienstverlening
De inzet is eenmalig ongeveer 100 uur en vervolgens jaarlijks een

beperkt aantal uren minder dan een manmaand

De inzet raakt niet de projectportefeuille van de Belastingdienst resp de

inzet van ontwikkeiaars die onderhoud en projecten doen voor de BD

specifieke applicaties

Toelichting
Een korte toelichting op de door Koninklijke Bibliotheek gevraagde

dienstverlening en de impact die het eventueel leveren van deze dienst heeft op

de Belastingdienst

Wat wordt orecies van de Belastingdienst gevraagd

De Koninklijke Bibliotheek KB vraag aan de Belastingdienst gebruik te mogen

maken van haar standaard ODC Datacenter housing dienst Hierbij wil de KB 8

beveiligde gekoelde datakasten racks inclusief basisbekabeling en redundante

spanningsaansluit afnemen Voor de beeldvorming het betreft 8 datakasten van

de in totaal 616 datakasten van het ODC van de Belastingdienst De hardware en

software ]n_de datakasten Is en blijft voNedig in beheer bij en eigendom van de

KB Deze valt dus buiten de dienstverlening

Pagina 1 van 2
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Gaat dit ten koste van capaciteit die we anders zelf zouden kunnen inzetten

Door de Directie Informatievoorziening Data Center Services IV DCS is

vastgesteld dat er vanuit technische of organisatorische optiek geen bezwaren

zijn om deze dienst te leveren Het betreft een 100 standaard dienst die

risicoloos kan worden geleverd binnen de bestaande bezetting van het team

Floormanagement van IV DCS De uit te voeren werkzaamheden hebben een

fysiek karakter Het betreft het monteren van hardware in de kasten en het

aanleggen van netwerkbekabefing Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door

lager geschoolde collega s die niet elders binnen het Belastingdienstproces
inzetbaar zijn De verwachte initiele inspanning is begroot op 100 manuren

Aansluitend zal de dienst nagenoeg unattended draaien met een inspanning van

ca 8 16 manuren per jaar

Zoals uit de beantwoording van bovenstaande vragen blijkt betreft het een dienst

die IV DCS in veelvoud levert aan de Belastingdienst en andere onderdelen van

de Rijksoverheid De goedkeuring hieraan is de afgelopen vijf jaar steeds

verleend op het niveau van I i0 2 e t in het geval van de KB is deze goedkeuring
ook door^
is behoort volgens art 21a de staatssecretaris dit besluit te bekrachtigen Een en

ander is toegelicht in de eerder via DigiDoc verstrekte documenten

10 2 e verstrekt Aangezien KB echter een ZBO

Ook heeft er afstemming met BZK plaats gevonden over de dienstverlening en

het proces

Bijiage
In de bijiage zitten twee reeds verzonden brieven tussen de Belastingdienst en de

KB Daarnaast is het beleidskader aansluiting ZBO s op rijksbrede voorzieningen

toegevoegd als context voor besluitvorming Deze is geaccordeerd op de ICBR

van 21 aprtl 2020

Pagina 2 van 2
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Ministerie van Financien

Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Dtrectoraat Generaal

Belastingdienst

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag
Postbus 20201

2500 EE Den Haag
www rijksoverbeid nf

Iniichtingen

Koninkliike Bibliotheek

10 2 e

Prins Willem Alexanderhof 5

2595 BE Den Haag

10 2 e

Ons kennnerk

2020 0000121966

Datum

Betreft

Uw brief kenmerk

Dienstverlening Belastingdienst aan KB

10 2 e
Geachte

Per brief van 23 december 2019 heeft de toenmalig Directeur Generaal

Belastingdienst u laten weten dat het Directieteam van de Belastingdienst heeft

ingestemd met het aanbieden van dienstverlening van het overheidsdatacenter

ODC van de Belastingdienst aan de Koninklijke Bibliotheek KB

Omdat goedkeuring van deze procedure is voorbehouden aan de Minister of de

Staatssecretaris stuur ik u nogmaals een brief om de afspraak definitief te

bekrachtigen

Naar aanieiding van de bespreking in het Directieteam Belastingdienst DTBD

breng ik u graag op de hoogte van de besluitvorming over de door u gevraagde

dienstverlening dd 5 november 2018 betreffende de dienstverlening door het

Overheids Datacenter ODC van de Belastingdienst ten behoeve van Koninklijke
Bibliotheek KB U bent hierover op 28 oktober 2019 door[

10 2 e

10 2 e

van de Directie IV mede namens mij en de heer| io 2 e

op de hoogte gesteld10 2 e

Het Directieteam heeft Ingestemd met het aanbieden van de dienstverlening van

het ODC van de Belastingdienst aan de KB Daarbij zijn de volgende

aandachtspunten en overwegingen van belang
• De Belastingdienst zal eerst een procedure artikel 21a kaderwet ZBO 2e lid

moeten doorlopen De Concerndirectie IV D voert die procedure uit

• De KB is een publiekrechtelijke ZBO met eigen rechtspersoonlijkheid De

vraag van de KB betreft een dienst in het kader van de publiekrechtelijke taak

van de KB

• De Directie IV onderdeel Data Center Services vanuit haar taak als

Overheidsdatacenter ODC levert de door de KB gevraagde dienst de

housing dienst en is verpllcht BTW in rekening te brengen

KB zal tot slot schriftelijk moeten bevestigen dat de gevraagde dienstverlening
wordt ingezet ten behoeve van de publiekrechtelijke taak van de KB Dat heeft u

inmiddels gedaan per brief van 7 januari 2020

Pagina 1 van 2
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Voor de verdere uitwerking van de afspraken kunt u contact opnemen met de

directeur van de Directie IV Data Center Services DCS
Directoraat Generaal

Belastingdienst10 2 e

Ons kenmerk

2020 0Q00121966
Hoogachtend

de staatssecretaris van Fmancien Fiscaliteit en Belastingdienst

J A
10 2 e

Pagina 2 van 2
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Van

Aan 10 2 e

Cc

Datum 14 07 2020 12 05

Bijgaand de context van actiepunt 20200528 A16

Mocht dit niet onder de Stuurgroep vallen zal het wel onder de werkgroep moeten komen

Met name om de risico s te minimaliseren en mogelijk nog reparatiemaatregel nodig voor bestaande

klanten opdrachten

10 2 e [cd CenF BLD op 14 07 2020 12 01 —— Doorgestuurd door

Van

10 2 eAan

Cc

Datum 20 05 2020 09 04

Onderwerp risico van onrschtmatighaid van de contracten tbv dienstverlening ODC

Dit risico is opgenomen in de rapportage supliermanagement van april
Kan jij dit aandachtspunt ook mee nemen in het verhaal van opdrachtverstrekking ODC meenemen

Bij de opdrachtverstrekking zouden we dit nadrukkelijker moeten toetsen Dus nietalleen of de

technologie kunnen leveren of we ook dit kunnen leveren binnen de bestaande contracten en wat er

voor nodig is Dit moet zoveel mogelijk aan de voorkant worden afgetimmerd

Risico s

ODC klanten die niet onder

bestaande contracten

kunnen worden geserviced
ODC klanten hebben

in frastructuur nodig waarop
hun appllcatles gehost
kunnen worden In de be-

staande contracten is hier

geen rekening mee ge

houden Indien geen

contract aanwezig is om

snel onder te kunnen

afroepen dan dient er een

waiver aangevraagd te

worden Beterzou hetzijn
als er een formele markt

uitvraag wordt gedaan die

voldoet aan de geldende

aanbestedingsregels

Maatregel

Maak een plan met een

duidelijke behoefte die

nodig is om de exteme klant

te kunnen laten hosten in

het ODC Het is nu niet

gepland en we lopen steeds

achterde feiten aan zie

ISZW
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Van

Aan

Cc 10 2 e

Datum 20 07 2020 16 34

heb je gevraagd werkpakket 8 als agendapunt in te brengen in de

werkgroep stuurgroep rijksbrede dienstverlening RBD Deze hebben wij vorige week in de werkgroep

besproken afgestemd met de stuurgroep

Via 10 2 0

Hierop kunnen we gezamenlijk het volgende antwoorden De onderdelen van het werkpakket 8 zijn
vele malen groter en overstijgen dan ook de werkgroep stuurgroep RBD C F beaamde dit lid van

zowel de stuur alsmede de werkgroep

De bullets uit werkpakket 8 betreffen zaken die in de kern van de organisatie vanuit bedrijfsvoering
ingeregeld zouden moeten worden We zijn van mening dat RBD werkgroep stuurgroep niet de

plaats is waar het werkpakket zou moeten liggen Wij zien hetbelang van de inrichting hebben daar

ook belang bij en zien ook een rol voor de stuur werkgroep als het gaat om borging implementatie
van vanuit ODC

We kunnen natuurlijk altijd meedenken vanuit RBD en het is ook zeker mogelijk om een keertje aan te

sluiten in een overleg

Met vriendelijke groet

10 2 0

1130310 00056



Stuurgroep Implementatie Kaders Rijksbrede Dienstverlening RBD

Leden

Onderdeel Naam

BDO IV Aanweziq

DCS Aanweziq

DCS Aanweziq
10 2 6

DCS Aanweziq
C F Aanweziq
C F Aanweziq

Agenda 23 7 2020 via Webex

Opening agenda mededelingen
Recapitulate vergadering 25 6 2020 {A

Onrechtmatigheid 20200528 A16 B

Werkpakket 8 [20200528 A24 25 C

Domeinarchitectuur IV RBD D

Knelpunten lopende dossiers dashboard

• KB bezig met realisatie geen knelpunt
• Wat is er van de kar gevallen tgv prio Corona Vooral dagen MCC inventarlsatie is gedaan

doorgeschoven werk

Werk en vervolgafspraken
Rondvraag sluiting

Vakantieplanning 27 8 VERVALT

1

2

3

4

5

6

7

8

Bijiagen
Actles Beslulten Stgp Kaders RBD 20200625 docx

Onrechtmatigheid docx

Werkpakket 8

a Reactle op Werkpakket 8 docx

b InhoucLWerkpakket 8 docx

Werkversie 10 2 6 DA IV rijksbrede diensten docx

A

B

C

D

LoDsnde Actiss

Dubbei met document ID 1130352

1130322 00057



Directie IV 2e Viermaandsrapportage 2020

buiten verzoek

B Riiksbrede Dienstverlenina

Deze rapportage betreft de opdracht tot implementatie van kaders en procedure
voor de Rijksbrede dienstverlening Deze opdracht wordt onder leiding van het

BDO IV uitgevoerd in samenwerking met DCS IV Bedrijfsvoering en C F Doel is

om binnen IV de implementatie te doen van de door het DT BD vastgestelde kaders

eind 2019 en procedure begin 2020 voor Rijksbrede dienstverlening Het MT IV

heeft de opdracht aan de stuurgroep werkgroep in mei herbevestigd

Context is dat de IV organisatie sinds geruime tijd diensten levert aan afnemers

buiten de Belastingdienst Deze Rijksbrede diensten omvatten naast ICT

diensten pandgebonden IDV P ook de diensten in het kader van het Overheids

Datacenter ODC

Als basis hiervoor dient het besluit van oktober 2017 dat door het toenmalige

Regieteam IV is genomen in iijn met de strategische agenda op rijksniveau In het

MT IV is afgesproken dat de ODC strategie verder zal iworden uitgewerkt en tot

herbevestiging zal worden gevoerd in de besluitvorming Deze actie is door het

MT IV belegd bij^ I0 2 e

Voor wat betreft het implementatietraject is de voortgang als voIgt
• Proces in samenwerking met IV D is in de afgelopen periode een concretisering

van de procedure voor WMK toetsing van Rijksbrede diensten uitgewerkt in de

vorm van een swimlane processchema
• Praktijk voor alle nieuwe diensten en uitbreidingen van bestaande

dienstveriening wordt inmiddeis het processchema gevoigd
• Evaluatie op basis van de praktijkervaring heeft een eerste evaluatie

plaatsgevonden Deze geeft aanleiding tot verdere verbeteracties die de komende

periode zuilen worden uitgevoerd Een van de verbeteracties is het aansluiting
vinden met de app ontwikkeidiensten van MCC

• Borging gezien de huidige praktijk komt het moment in zicht om nog in 2020 de

borging van het proces verder in de lijnorganisatie onder te kunnen brengen

Pagina 17 van 62
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Directie IV 2e Viermaandsrapportage 2020

Hieraan voorafgaand zal in de stuurgroen een risico analyse worden uitgevoerd
om te bepalen welke aanvullende maatregelen nog nodig zijn

• Rapportage in de stuurgroep RBD zijn nadere afspraken over de rapportage

gemaakt deze wordt gevormd door de reguliere DCS lijnrapportage Hiervoor is

gekozen omdat het standaard dienstenverlening betreft vanuit DCS er wordt dus

ai vanuit de lijn over gerapporteerd
Tot dusver zijn de volgende lijnrapportages beschikbaar de maandelijkse

ServiceNiveauRapportage voor de operationele diensten de maandelijkse

HighLightRapportage voor de projecten de maandelijkse Dashboard Rapportage
van DCS waarin de actuele status van de Willen Mogen Kunnen toets wordt

weergegeven
• Financien De financiele administrate is via het mechanisme van de MJR en de

budgetbrieven op de hoogte van de opbrengsten die de rijksbrede dienstverlening
met zich meebrengt Momenteel is dit nog op totaalniveau er ligt een voorstel om

tot een uitgebreidere rapportage te komen het eerste overleg hierover is

inmiddels ingepland

buiten verzoek

3 Uitvoeringstoetsen

In de afgelopen periode zijn de volgende aantallen uitvoeringstoetsen UT s

ontvangen en afgehandeld

Pagina 18 van 62
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Belastingdienst

Naam dienstonderdeet

IV Portefeuille Financien

VERTROUWELIJK

Contactpersoon

10 2 e

Datum

17 9 2020

Versienummer

0 1

memo

Nieuwe HOT tarieven Rijksbrede dienstverlening

Kern

Vanuit het kader dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst worden

een aantal financiele kaders benoemd voor de rijksbrede dienstverlening Een van

de kaders is dat er aan externe partijen tarieven gehanteerd moeten worden die

de integrale uitgaven presenteren die benodigd zijn voor het leveren van de

dienst

In overleg met C F zijn voor ODC en IDV P personele tarieven gehanteerd op

basis van de Handleiding Overheidstarieven HOT De laatste versie hiervan

dateert van 2020 Inmiddels wordt er vanuit de dienstonderdelen gevraagd om de

nieuwe tarieven voor 2021 Aangezien de HOT 2021 nog niet is verschenen wordt

daarom een voorstel gedaan voor de 2021 tarieven op basis van een voorlopige
indicatie voor de HOT 2021 vanuit Binnenlandse Zaken Voorgesteld wordt om

deze tarieven ook voor het MCC toe te gaan passen aangezien zij de Handleiding
Overheidstarieven nog niet hanteren Zodra de HOT 2021 verschijnt zal deze

notitie daarmee worden bijgewerkt

Tarieven

Uitgaven kunnen worden onderverdeeld in directe en indirecte uitgaven Voor een

integraal tarief dienen zowel directe als indirecte uitgaven in het tarief opgenomen

te worden

Directe uitgaven
De directe uitgaven zijn grofweg te verdelen in personele en materiele uitgaven
Voor de personele uitgaven gebruiken we de volgende richtlijnen

Voor eigen personeel hanteren we de meest recente HAFIR tarieven

Deze worden jaarlijks ge update Aangezien we diensten leveren aan

partijen binnen de rechtspersoon Staat is er geen sprake van een btw

plicht We gebruiken daarom de kolom exclusief btw van de

productieve uren

VERTROUWELIJK Pagina 1 van 3
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Uurtarief

productieve
uren me

btw

Uurtarief

contract

uren tne

btw

Uurtarief

prodoctieve
uren ex btw

Uurtarief

contract uren

ex btw

Loonkosten per

mensjaar

Totale

kosten

HOT

Overhead
Schaat

1 31 000

33 000

38 000

43 000

47 000

51 000

56 000

61 000

68 000

76 000

86 000

99 000

113 000

125 000

136 000

148 000

161 000

175 000

23 300

23 300

23 300

23 300

23 300

23 300

23 300

23 300

23 300

23 300

23 300

23 300

23 300

23 300

23 300

23 300

23 300

23 300

54 300

56 300

61 300

66 300

70 300

74 300

79 300

84 300

91 300

99 300

109 300

122 300

136 300

148 300

159 300

171 300

184 300

198 300

38 47 29 35

2 40 48 30 36

3 43 52 33 39

4 47 57 35 43

5 50 60 37 45

6 52 63 39 47

7 56 67 42 51

8 59 72 45 54

9 65 78 49 59

10 70 85 52 63

11 77 94 58 70

12 87 105 65 79

13 96 116 72 87

14 105 127 79 95

15 113 136 85 102

16 121 147 91 110

17 130 157 98 118

18 140 170 105 127

Voor inhuur personeel kunnen de tarieven fluctueren deze tarieven

kunnen met regelmaat ge update worden Vooralsnog gaan we uit van

de onderstaande gemiddelde dagtarieven inclusief BTW Indien van

toepassing kan hier onderbouwd van worden afgeweken

Bedrijfsonderdeel Afgerond
Gemiddelde

afgclopen €

maanden

€923 73 €950 00

€959 19 €950 00

€ 896 37 € 900 00

€ 967 41 € 950 00

DCS
r

GBS
r

IBS
r

STS

Indirecte uitgaven
Voor de indirecte uitgaven zijn er diverse methoden van toerekenen mogelijk
Vanuit de handleiding overheidstarieven worden de onderstaande indirecte kosten

per FTE berekend Voor de rijksbrede dienstverlening is het aan te bevelen deze

voor andere partijen herkenbare tarieven te hanteren

Daarnaast hebben we indirect personeel in dienst de uitgaven hiervoor dienen als

overhead toegerekend te worden Voor de IV organisatie is dit afgerond 20 Op
basis hiervan worden de uurtarieven van eigen personeel als voIgt

1130280 00059



Uurtarief

productieve
uren ex

btw

Schaal 20Vo indirect

38 46

2 40 48

3 43 52

4 47 56

5 50 60

6 52 62

56 67

8 59 71

9 65 78

10 70 84

11 77 92

12 87 104

13 96 115

14 105 126

15 113 136

16 121 145

17 130 156

18 140 168

Overhead vanuit de HOT deze label wordt met de HOT 2021 geupdate

Z020 nieuw per FTE

Huisvesting €6 000

Kantooraytomatlsering €5 700

Ovarige overhead

Psrsoreelsadministratie €700

• Reiskostsn €T300

Opieiding € 1 500

Facililalr € 5 500

HR advies en bedritfszorg €500

Documentaire informatievoorzieiing €1 400

€400

Totaal € 23 000

Indien er inhuurpersoneel wordt ingezet ontstaat er een lets andere situatie Voor

inhuurpersoneel betalen we geen opieidingskosten reiskosten en HR advies en

bedrijfszorg de andere overhead categorieen zijn wel van toepassing Het

overhead tarief van €23 000 kan dan met €3 300 verlaagd worden tot €19 700

Bij een vkb van 200 dagen is dat €19 700 200 €98 50 per dag

1130280 00059



Stuurgroep Implementatie Kaders Rijksbrede Dienstverlening RBD

Leden

Onderdeel Naam

BDO IV Aanweziq

DCS Aanweziq

Afwezig i v m vakantieDCS
10 2 e

DCS Aanweziq
C F Aanweziq
C F Aanweziq

Agenda 24 9 2020 via Webex

Opening agenda mededelingen
Recapitulate vergadering 23 7 2020 A

MKW toets i p v WMK

• Volgende keer bespreken in aanwezigheid van IV D

AMvB [besluit bijdrage ODC B

Via iV D tekenronde regelen inclus[efF0^ Actief [A30
fJieuwe tarieven RBD C

• Ter info via MT DCS verder te voeren

Status lopende dossiers [dashboard
• inclusief procesinrichting
• Corona app alles afgerond nn u v financiele afwikkeling MCQl0 2 e alle kosten in rekening te

brengen MCC regelt facturering inclusief kosten DCS

• TIP hosting threat intelligence platform alleen nog RWS als gegadigde stagnate niet meer

reeel om aanbod te doen niet kostendekkend komt in voignede rapportage
• ISZW in afronding decharge verwacht in oktober

• KMar in verkennende fase keuze uit twee partijen voorbereiding om evt K toets te kunnen doen

• IGJ verkenning t b v K toets

ILT idem

• NVWA goedkeuring voor pilot in projectteam met FIOD in gesprek over wensen inrichten pilot
locatie Utrecht in iijn met goedkeuring stas daarna prijsindicatie en impact riching C F en IV D

voor W toets conform proces
• Routeringsvoorziening eerste klant in productie ABN Amro compiex traject samenwerking ioopt

qoed succes eenste aansluiting facturering deze maand rond

• IV D vindt DA FIOD nog onvoldoende om diensten aan anderen en ODC in het algemeen op te

baseren gesprek met [
goed gaat eerste gesprek stekellg tweede gesprek beter eindresuitaat memo waarin DT BD

bekrachtigt wat rol IV is in RBD actie| 10 2 e |
• Notitle Back to Basics IV D heeft gesconstateerd dat in driehoek vanuit DGFZ over niet fiscaie

d v is gesteld dat we deze niet meer doen [betreft echter beleidsmatige zaken uitvoering voor

andere ministerles je kunt dit ook iezen als strijdig met RBD is echter niet de strekking Zie

rapport zaljO Z ^elen C F gaat hier niet hard op acteren geen noodzaak rijksbrede context

Werk en vervolgafspraken
Rondvraag sluiting^
• Werkpakket S’^jO Z ^iaat uitsluitselh0 2 e| weten ^0 2 e|moet laten weten waar actie vandaan komt

fnieiP^

1

2

3

10 2 e A27

4

5

6

10 2 DCS IV D FIOD wat gek dat IV D vindt dat het niet

7

8

Bijiagen
Actles Besluiten Stgp Kaders RBD 2020723 docx

Besluit bijdrage OverheidDatacentra Apeldoorn docx

Nieuwe tarieven RBD 17 9 2020 pdf

A

B

C

Lopende Acties

Dubbei met document iD 1130352
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Opmerkingen en uitgangspunten bij wijzigingen van bet concept AMvB voor KB

• De tekst in blauwe en rode letters zat al in het aan de BD aangeleverde concept
• Gebaseerd op AMvB ODC Noord Zie https zoek officielebekendmakinqen nl stb 2018

480 html

• Gebruik van de termen ODC BD en Overheidsdatacentrum Belastingdienst zie

https kennisoDenbaarbestuur nl media 255267 landschapskaartplusdienstverleninaplusriiksb

redeplusbedriifsvoerinq pdf

• Geen verwijzing naar Apeldoorn omdat de vestigingslocatie van ODC BD een interne

bedrijfsvoeringsoverweging van de Belastingdienst is

• Geldig voor alle ZBO s en niet specifiek toegeschreven naar KB Toeschrijven naar specifiek
ZBO is volgens MinBZK ongebruikelijk en zelfs nog nooit vertoond

• De AMvB geldt als mogelijkheid tot aansluiting van ZBO s en niet als verplichting De

beoordeling van de Belastingdienst conform vastgestelde leaders en richtlijnen ten aanzien van

dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst prevaleerten dient altijd gevolgd te

worden

Rekencentrumlocatie gebonden diensten De BD laat bij voorkeur de niet rekencentrumlocatie

gebonden diensten van ZBO s over aan de andere ODC s van de Rijksoverheid KB past met

housing binnen deze definitie

Geen inkoop De BD laat bij voorkeur de inkoop onder inhoudelijke regie van het ZBO via een

ODC over aan de andere ODC s KB heeft hier geen last van en stelt zelf dat ze niet in willen

kopen via ODC BD

30 juni in plaats van 31 oktober in verband met reguliere begrotingsproces 31 oktober is te

laat

De opgave mag alleen een delta kennen in volume en niet in functionaliteit

De terugwerkende krachtvoorde KB is nog voorstelbaar Dat er terugwerkende kracht nodig is

voor andere ZBO s is bijzonder Deze zijn niet bekend en dus niet aan de orde

Inrichting verwerking administratie IV doet een voorstel in overleg met SSO F MI en C F

hoe de financiele gevolgen van de dienstverlening in het financieel administratiesysteem
worden verwerkt De geldende wet en regelgeving aangaande het financieel beheer inclusief

een fiscaal juridisch verdedigbare kostprijsbepaling OB en mogelijk VPB

verplichtingenadministratie zijn het uitgangspunt daarbij

1130332 00062



Werkwijze opdrachten ICT Dienstverlener Pand IDV P

IDV ^ Diensten

• Netwerkdiensten basis

• Pandgebondei werkplek basis

• Afdrjkdiensten basis

• Audiovisuele dlensten basis

• Indoordekking basis

• UitbreidiriE pandgeboi
werkplek plusdienst

• IP kantoortelefonie special

Alle l[ V P Klantvragefi warden irtgediend bij de postbusi

^Belastingdienst nTof «ia ICOio 2 q

Run
Klantvraag •Voortgangnden

Serwice Aanvragen Eigenaar altijd

op naam van een medewerker

Klaatte^
’

Riilisbrede ICT

Dienstveiening

O
Facturatieproces

Rijksbrede

Dienstuerlering

Registreren Voortga ng

rapportage

Offerteproces

Rijksbrede
\ Dienstverlening

ICD

Classificaiies

1 LEVERING

2 MAATWERK

3 ADVIES a CONSULTANCY

Service

Aanvraag SA

Voortgang

IrrtaKe IDispatch op
basis van SOP

e Wekelijkseen inhoudelijk overleg om de klantvraag in een keer naar

betjdiste teamtedispalchen metalle benodlgde informatle

V Intake Classificeren

en bewa ken

voortgang

Expert team
• K O klantmanagers
• K O projectcrffice ondersteuniig
• GD vertegenwoordigerteam ECEil

■ BID vertegenwoordiger team netwerken

■ EUS voprjitter van DCO ■ Pandgebonden

Workorder

■

Dispatchen WO

a

LU

Expert team

•Voortgang
Uttgengspunten bij het vaststellen van de werkwijze

Alle klantvragen IDV P zowel Belastlngdienst als AndereOverheden komen op eer

centrale plek binnen ei worder geregistreerd ir het Service Management tool

Protocol van

opleveringa

decbarge
Leverefi

5 Q

Op all€ klantvragen virdt een intake plaats

CO
Alle klantvragen lAiorden op dezelfde manler ultgevraagd gecategoriseerd

bijvoorbeeld aan de hand van haalbaarheld maakbaarheid

a
Alle klantvragen worden iiniform vastgelegd«

Taak
Er is een rapportage over de states alle IDV P klantvrager de voortgarig

1130064 00063



Facturatieproces Rijksbrede Dienstverlening RBD

C

£

Q

Betsling

fu

c

Si
5

Factuur AanmaningQ
Baling

£

Ja

■a

Si
^
^erfewijieOK

I opdrachten

\jinQr4iwikkelin^

■S
if
tr

5 Concept

FactuurE
Sra ■

Werkwljie
s g

Ja
■

opdrachten ICT ■

tDienstverlener Pand ^

^iDv p y

c ^

Q

s

Koppeling aan

be telrummervar de

Mart

Nee

t
Ja

Aanmaken

Verkooporder In

SAP

I
Verificatie etalingsactiter

opertitaande stand 30 ^
debiteur

Tus enrekenlng

openstaande poster

Afboeker

debiteuren

hteme Klant

r dagan

5 Factuurals bijiage in

deb itecirer administratis
r

Nee

J
Omzetten factuur

nsar PDF

Factuurin

Cornea People
Interne klant
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Offerteproces Rijksbrede Dienstverlening RBD

a

s Goedgekeurtie
offerte

IOfferte
r ^ Offerte beoordeling

L

c

£ ^ WerkwijzeODcN^
—

opdrad^ten i

^ \ inontwikl elirtg ySI

i|
B

Opdracht
irrformatie

Concept
Offerte

Oefinitieve

Offerte Opdracht in ICD

Werkwiize \
_

^
opdrachten iCT

y ^ vDienstvarienerPand

s ^ V wv pi y

cu

■§£
fD

o ^

Kostprljsberekenirtg
Definitleve

kcstprijsbereking
Ko£tprl]sberekenen XL5 Offerte controie

Q

tsa

Algemene toetsing
en beoordeling

2 i4_i ra

iZ

Mandatering
0

E Offerte beoordeling —o
u 10 2 e

c
ro

5

Per ontvangst wordt de volgende items geregistraerd
Kostensoort ODC of IDV P dienst

• WBS element voordedlenst

♦ Kostenplaats eenmalige en periodieke kosten externa

♦ Kostenplaats eenmalige en periodieke kosten Inteme]

£

S

z

E

1

B

•£

■§ Corttroieberekening

kostprijsI
•c

CO

Or X Werkwtjze X

opdrachten ICT j
Dienstverlener PandJ
V iDv p yi

5
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E mail coirespondentie inzake RED opdiacht10 2 6

Pbelastingdienst nl1 Van [
Verzonden maandag 19 oktober 2020 15 10

Aan

Sibelastingdienst nl 10 2 610 2 6

@minfin nl

Onderwerp Fwd Vertrouwelijk Aandacht gevraagd voor {waarschuwingen m b t externe

dienstverlening door de Belastingdienst

10 2 6

Zoals besproken

GroetJ 10 2 6

mogelijk koit i v m versturing vanaf smartphone

Begin doorgestuuid bericht

^belastingdienst nlVan

Datum 14 mei 2020 om 12 02 59 CEST

10 2 6

Aan

Onderwerp Vertrouwelijk Aandacht gevraagd voor waarschuwingen m b t externe

dienstverlening door de Belastingdienst

10 2 g

Geachte heer 10 2 6

Met bezwaard gemoed richt ik me tot u Na meer dan 3 jaar in mijn eigen lijn vragen duwen trekken

kleine successen maar effectief grotere en blijvende risico’s heeft een aantal recente gebeurtenissen

mij over de streep getrokken
Ik richt me tot u als personeelsraadpersonen
Uw aandacht is wat mij betreft gewenst voor de externe ICT dienstverlening door de Belastingdienst
meer specifiek vanuit de Directie Informatievoorziening dIV

Mede in verband met het aanstaande vertrek van

verzoek ik u om binnen twee weken tot een eerste reactie te komen uiterlijk 27 mei

10 2 6

Ik heb mij verder recent in een ultieme poging om de dringende noodzaak om

te laten komen tot een ODC strategie te benadrukken gericht tot het MTIV

het manageraentteam van de dIV ’laten komen’ omdat de IV een

uitvoeringsdirectie is die als het goed is om richting vraagt bij het

concern Een MTIV waar ik met de leden een actieve en directe relatie

heb in het kader van mijn adviesrol De uitkomst van dat overleg was voor mij weinig

hoopgevend
Na anderhalf jaar soebatten heb ik uiteindelijk via recente contacten dichtbi|[

van het Ministerie van Financien tevens

bereikt dat deze persoonlijk een van de voorgenomen externe diensten heeft

geblokkeerd Een resultaat dat ik graag had voorkomen doordat we via besluitvorming in de lijn als

dlV zelf eerder tot het inzicht waren gekomen dat we een onnodig risico veroorzaken

Samen met een waiver die onlangs verstrekt is voor een onrechtmatige aankoop in relatie tot een op

zich al van een eerder besluit afwijkende ontwikkeling zie ik mij helaas gedwongen tot mijn melding
aan u

Binnen de dIV zal daar geen begrip voor zijn want daar wordt gedacht dat men nu toch goed bezig
is Te laat en onvoldoende wat mij betreft

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

Wat ik loyaal als ik ben en na mijn lijn en netwerk tot het maximale ingezet te hebben wil voorkomen

is dat alweer een staatssecretaris van Financien zal moeten opstappen
Dat daar sprake van zou kunnen zijn vraagt wat uitleg In dit bericht doe ik in mijn gang naar u een

eerste poging

Daarbij excuus voor de vele termen en alkortingen ik neem u zo goed als mee en ben natuurlijk
beschikbaar voor vragen en toelichting
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Probleem is m i dat er geen aandacht is voor het ontbreken van een structurele integrals
strategie op het gebied van ICT dienstverlening vanuit de Belastingdient een zgn ODC

strategie Overheids Data Center strategie
Een strategie die naar raijn overtuiging tot op het politieke niveau

bekrachtigd zal raoeten worden i v m de grote afbreukrisico s die het

ontbreken ervan met zich raeebrengen

Bijkomend majeur probleem is het een volstrekt ontbreken van een transparante complete en

kloppende bedrijfsvoering rondom externe dienstverlening er is geen helderheid over o a

financien planning control administratie en rapportages

De groei in ICT dienstverlening wordt gedreven vanuit de dIV en dan met name het rekencentrum

Data center Services DCS

Dit vormt een risico omdat door het ontbreken van een strategie men voortdurend externe diensten

contracteert van geval tot geval van onder opgewerkt waarbij voldongen feiten tot geforceerde
besluitvorming achteraf leidt onrechtmatigheden in plaats van voorkomen achteraf afgedekt
moeten worden door waivers van

strategische toetsing vooraf en bestuurlijke verantwoording achteraf is

Dit vormt mede een risico doordat DCS n m m vrijwel volkomen autonoom werkt en geen traditie

heeft in het adequaat verantwoorden van haar activiteiten door rapportages laat staan een sluitende

want grotendeels ontbrekende of anderszins kwestieuze administratie

en er onvoldoende10 2 6

Al jaren signaleer ik binnen de dIV m i ernstige misstanden die gerelateerd zijn aan het verlenen van

diensten aan externe partijen buiten de Belastingdienst
Die signalering richtzich op| 10 2 8

Met beide heb ik een directe werkrelatie10 2 6

en zijn management is door mi] meerdere malen op de hoogte gebrachtCJok|
van mijn zorgen rondom zijn activiteiten c q de activiteiten die onder zijn directe verantwoordelijkheid
tot stand komen

10 2 6

Met mijn signalen wordt effectief niets gedaan
Sterker nog

houding en is tegelijkertijd de auteur van door mij aangevochten notities die voor besluitvorming in

Digidoc gebracht worden

Ik voel me zo n beetje een hofnar in de hofhouding van de dIV ik mag alles zeggen tegen de

directeuren en managers maar als ik weg ben wordt er gelachen en gewoon door gegaan op de

ingeslagen weg

10 2 6 complimenteert mij voor mijn betrokken kritische

Het risico dat ik aangaande externe dienstverlening in de huidige omstandigheden zie is het

geillustreerd in bijgaand artikel Belastingdienst zegt nee tegen de politiek

See attachedfile Belastingdienst zegt nee tegen depoHtiekpdfi

Zo n artikel hakt er in als dat in het huidige sentiment van politiek en maatschappij verschijnt
‘Hoe leidt externe dienstverlening tot het aftreden van weer een staatssecretaris van Financien

’

zult

u zich alvragen
Denk even mee als u wilt

Erkan al jaren niks bij de Belastingdienst vanwege de haperende ICT systemen
De politiek burgers bedrijven en ook eigen medewerkers schreeuwen om verbetering en

vernieuwing

‘Onmogelijk vanuit de ICT is de bestuurlijke reactie

Ondertussen is de Belastingdienst hard op weg een van de centrale ICT dienstverlener s van de

Rijksoverheid te worden de relatie tot de Compacte Rijksoverheid met 4 ODC s kan later toegelicht
worden

Enkele voorbeelden slechts een beperkt aantal van een grotere set

In het rekencentrum van de Belastingdienst is plaats voor meer computers De lege vierkante meters

] Vierkante meters verhuren

maar verder het beheer aan de klant laten Prima niks mis mee Technisch geen probleem Maar wat

nu als ik u vertel dat de alle DNA profielen van alle van misdaad verdachte en daarvoor

worden gevuld door een enthousiastel 10 2 8
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veroordeelden bij de Belastingdienst opgeslagen zijn

Wat is er mis met het opslaan van gedigitaliseerde publicaties bij de Belastingdienst Momenteel

gebeurt dat bij een onder OCW vallende ZBO Zij willen graag vierkante meters huren Ze vallen

echter volgens de interne kaders van de Belastingdienst buiten de strak gedefinieerde groep die

door het rekencentrum bedient mag worden Dit mede omdat dit bepaald is in de Kaderwet ZBO en

de Wet Markt en Overheid Er worden echter alleen vierkante meters verhuurd voor wat boeken Dus

‘wat is het probleem
’

vroeg ook lin een Amicebriefle10 2 e

[Grappig weetje [
I die dienst terecht verweten

heeft dat er sprake is van informele en niet traceerbare besluitvorming] U raadt het al zo’n

Amicebriefle doet het wel de Belastingdienst gaat vierkante meters verhuren in haar rekencentrum

Dat leidt ertoe dat de Belastingdienst voor zichzelf fiscale risico’s moet af of indekken en een

uitzondering moet creeren op de Kaderwet ZBO Wilt u voor de Belastingdienst een uitzondering op

de kaderwet ZBO De staatssecretaris Financien moet daarvoor naarzijn collega bij Binnenlandse

Zaken Als zijn collega BZK akkoord is blijft er nog steeds een liscaal restrisico De Belastingdienst
die een fiscaal restrisico voor zichzelf heeft Nou weet u er is technisch weinig aan de hand er

worden vierkante meters verhuurd De vraag is voelt dat ook zo

NB dit geval is op 8 mei doorl io 2 e Iverboden in uitvoerinq te nemen na 4 door DCS genegeerde

afwijzingen en daarnatoch een positief besluit van[
2019

10 2 S10 2 0aan

10 2 0

10 2 0 mede o b v een Amicebriefle op 24 10

Als laatste voorbeeld voor nu natuurlijk willen we bijna allemaal dat fraude opgespoord en bestraft

word Uiteraard begrijpen we dat zoiets heel gevoelig ligt Terecht ook dat fraudegegevens een hoog
beveiligingsniveau kennen Maar wat nu als u hoort dat de Belastingdienst op weg is om alle

inspectiediensten vanuit haar rekencentrum te bedienen En dat met in de basis dezellde software

en op dezellde hardware die de FIOD gebruikt Ook als u weet dat daar ‘Chinese muren’ tussen de

computers staan Zijn alleen de fraudeurs dan nog ongerust Heeft uw gehoord dat zo’n

samenwerking tussen inspectiediensten en de Belastingdienst ontstaat Heeft u gehoord dat de

Tweede Kamer die wens heeft Hoe voelt dat dan als u weet dat het wel waar is Wat doet dat met

uw sentiment

NB rondom een van de gevallen in kwestie is recent besloten beveiligde thuiswerkplekfaciliteiten te

leveren aan betreffende inspectie Naasteen alwijking van een onduidelijk besluit met als

randvoorwaarde geen extra functionaliteiten moestde onrechtmatige aankoop van de beveiligde

thuiswerkplekfaciliteiten via een waiver gewit worden

U denkt vast dat aan de basis van deze ontwikkelingen een formeel vastgesteld beleid ligt
Dat dit soort ontwikkelingen alleen kunnen met medeweten van de hoogste leiding van de

Belastingdienst tot en met de staatssecretaris

De werkelijkheid is anders

Horende doof en ziende blind bouwen we als directie IV als Belastingdienst per geval bezien een

positie op in de externe dienstverlening naar overheidspartijen waarbij een overkoepelende en

vastgestelde strategie en een transparante bedrijfsvoering ontbreken Dat baart mij grote zorgen voor

ons als directie IV voor de Belastingdienst als geheel en ad ultimo voor de staatssecretaris

Binnen de ICT organisatie van de Belastingdienst kent het DCS een grote zelfbenoemde vrijheid van

handelen Afspraken met andere overheidspartijen worden voorbereid tot op het niveau dat je een

hele vent moet zijn om daar nog ‘nee’ tegen te zeggen De cultuur bij de hogere leiding is er een van

vermijden van aanspreken mondje houden en hetvoorkomen datje iets weet door je oren en ogen

dichtte houden

De drie aapjes op een rij niks horen niks zien en vooral zwijgen

Zo krijg je dus dat er geen gedegen afgewogen beleid is er enthousiast ‘verkocht wordt’ het kader

alleen op papier bestaat en de hogere leiding achteraf instemt Dat gaat goed totdat het sentiment

zich tegen je keert Wanneer

NB Eris een concernbreed kader voor externe dienstverlening op 10 10 2019 vastgesteld in het

Directieteam Belastingdienst twee weken later besluit] iP Z i |zelf op aandringen van I |en
een Amicebriefle om daar tegen in te gaan

De reden dat ik dit alles onder uw aandacht breng is dat ik het moreel ondragelijk vind dat er niks
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verandert na meer dan drie jaar vragen stellen {door mij over het ongebreideld realiseren van

‘externe dienstverlening’ vanuit DCS

Zonder de operationele capaciteit van het rekencentrum DCS ter discussie te stellen heb ik me

gericht op de wenselijkheid van het uitbreiden van de dienstverlening tot andere overheidspartijen
Waar is het zorgvuldig afgewogen beleid op grond waarvan de Belastingdienst de ICT dienstverlener

van de Rijksoverheid wordt Hoe is het maatschappelijk sentiment gewogen Hoe kan het dat de

operatie de besturing bepaalt negeert of voor het blok zet zonder dat iemand daarop ingrijpt Wie

heeft besloten dat dit zo door kan gaan Hoe wordt de staatssecretaris geinformeerd Waar worden

de uren transparant en toerekenbaar geregistreerd Idem voor de investeringen Waar zijn de

rapportages over voortgang van de activiteiten Waar is de planning en waar is de control Et

cetera

Vragen waarop ik geen adequaat antwoord gekregen heb Vragen die indien gesteld door de pers

of politiek zullen leiden tot het aftreden van alweer een staatssecretaris van Financien ben ik bang

Ik vind het aan mijn stand verplicht mijn mond open te doen [ 10 2 6

10 2 6

Dat doe ik dus ook via mijn lijn via mijn netwerk veelvuldig maar tevergeefe
Een eerdere reactie van I loi e |pp mijn vragen was mij is verzekerd dat er geld en capaciteit is dus

ik zie geen probleem’
Nouikwel

Als het artikel van| io 2 e ^gepubliceerd zou worden hebben we een probleem zeker daar waar we

met onze diensten in het primaire proces van die klant zittenl

Idem als erzich operationele problemen voor gaan doen die de activiteiten van klanten in hun

uitvoering raken zeker daar waar we met onze diensten in het primaire proces van die klant zittenl

Zeker ook als er gevraagd wordt ons sluitend te verantwoorden voor al de activiteiten in dit gebied
Dan kunnen we als IV zelf nog zo hard vinden datwat we doen ook kan als het sentiment zich tegen
ons keert zijn we nergens

Om het belang daarvan onder de aandacht te brengen heb ik nu voor deze noodgreep gekozen Dat

spijt me neem dat van me aan

10 2 6

Vandaar dat ik zal blijven pogen aandacht te vragen voor het strategisch beschouwen van externe

dienstverlening en een correcte bedrijfsvoering
Dit doe ik vanuit het belang van de Belastingdienst in het algemeen en de Directie IV in het bijzonder
□ever had ik gehad dat we eerder in de voile breedte de kansen en bedreigingen van externe

dienstverlening hadden gewogen en tevens een correcte bedrijfsvoering hiervoor zouden hebben

In mijn beleving staan we op beide punten echter ver van dat doel Zo ver dat deze melding wat mij
betreft een noodzaak is geworden

De bezwaren tegen de huidige gang van zaken In onderstaand document Wat is er aan de hand

rondom externe dienstverlening PRP vind u een opsomming van wat ik vind dat er mis is met de

huidige gang van zaken

See attachedfile Wat is er aan de handrondom externe dienstverlening PRPpdj

Voor als u hier in duikt een voorspelling wat zal gebeuren is dat mijn kritische houding geprezen

wordt en alles in eerste instantie vriendelijk weggewuifd wordt

Bovendien zal men zeggen dat men mij serieus neemt en nu toch echt de stap gaat zetten naar een

ODC strategie qua bedrijfsvoering veracht ik geen spontane oprisping

Vervolgens zal bij verdere vragen aangegeven worden dat ik wel wat obsessief ben geworden maar

dat men nog steeds met plezier u zal informeren over hoe alles gelopen is en nog loopt
Erzal daarbij best hier en daar een getekend document opduiken vragen over de totstandkoming
daarvan zullen moeilijker te beantwoorden blijken
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Pas als u echt door gaat vragen zal geaarzeld worden waar zijn rapportages over de activiteiten

waar is de administratie over de mensinzet in deze waar is de inbedding in een overkoepelende

strategie hoe gaan de kaderstellende en toezichthoudende concerndirecties om met deze materie et

cetera Dan komt het aan op volhouden en daar wens ik u veel succes bij

Ik ben beschikbaar om het gesprek aan te gaan en herhaal dat ik het zeer op prijs stel als ik een

eerste reactie van u ten laatste 27 mei ontvangen heb

Fijn als u in uw eerste reactie ook expliciet mijn rechtspositie c q mijn rechtsbescherming bevestigd
U kunt er namelijk van uit gaan dat op het moment dat deze kwestie tot vragen leidt snel duidelijk zal

zijn dat ik er een rol in heb

Alhoewel ik voor de duvel niet bang ben hecht ik er wel aan te weten dat ik beschermd ben vanuit

het Besluitvan de Staatssecretarissen van Financien van 29 maart 2020 nr 2020 66979 houdende

benoeming van twee personeelsraadspersonen bij de Belastingdienst Besluit

personeelsraadspersonen Belastingdienst 2020

Met vriendelijke groet

10 2 e

Direcbe Intormatievoorziening IVJ

Belastingdienst

BEDRIJF

Verzonden maandag 19 oktober 2020 16 37

2 Van 10 2 e

10 2 e abelastingdienst nlAan

Onderwerp RE Vertrouwelljk Aandacht gevraagd voor waarschuwingen m b t externe

dienstverlening door de Belastingdienst

Pag|l0 2 4
De informatie die je me hebt toegestuurd isvoldoende voor nu

Dankdaarvoor

Met vriendelijke groet

10 2 e

10 2 e @belastingdienst nl3 Van

Verzonden dinsdag 20 oktober 2020 11 02

Aan{
Onderwerp Vrijdag afspraak PRP [ter informatie]

10 2 e {BEDRIJF][ I0 2 e ^minfin nl

Beste I0 2 e

Vanochtend ben ik gebeld door[
I0 2 e heefl aan gegeven een telefonische afspraak met mij te willen

Die gaat vrijdag op mijn vrije dag om 10 uur plaatsvinden

10 2 e

Met vriendelijke groet

10 2 8
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10 2 e

Directie Informatievoorziening IV

Belastingdienst

{BEDRIJF
Verzonden dinsdag 20 oktober 2020 11 46

4 Van 10 2 e

10 2 e abelastingdienst nlAan

Onderwerp RE Vrijdag afspraak PRP [ter informatie]

Dank je wel voor deze info

10 2 6 @belastingdienst nl5 Van

Verzonden vrijdag 23 oktober 2020 11 06

BEDRIJF 10 2 6 @minfin nl

Onderwerp Vragenlijn mbt externe dv directie IV

10 2 6Aan

Beste 10 2 6

Zoals zojuist besproken stuur ik je hierbij de vragenlijn die ik 4 juni met de personeelsraadspersonen
heb gedeeld

Met vriendelijke groet

10 2 6

Directie Informatievoorziening IV

Belastingdienst

10 2 6 @belastingdienst nl6 Van

Verzonden vrijdag 30 oktober 2020 07 25

BEDRIJF [ja2^@minfin nl

Onderwerp Fw concept opdrachtformulering

10 2 6Aan

Dag|

Bijgaand wat ik gisteren ontvangen heb

Ik ga er vandaag naar kijken
De reden dat ik hetje nu doorstuur is dat we erzo beiden neutraal naar kunnen kijken

Terugkomend op ons gesprek gisteren ik kies zoals je adviseert voormezelfen laatde voortgang
van hetonderzoek geen onderdeel zijn van mijn toekomst

Reflecterend besefte ik dat ik geen belangstelling getoond heb voor de mogelijkheden va

rechtsbescherming voor klokkenluiders Datvind ik wel een signaal van en naar mezelf

Van mij mag je vervolgacties zoals besproken laag prioriteren
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Met vriendelijke greet

10 2 6

Directie Informatievoorziening IV

Belastingdienst

10 2 6 @belastingdienst nl7 Van

Verzonden vrljdag 30 oktober 2020 10 55

{BEDRIJF] 10 2 6 @minfin nl

Onderwerp Vertrouwelijk Fw concept opdrachtformulering [commentaarversie]

10 2 6Aan

Hoi 10 2 6

Ondeir de mail van de PRP tref je mijn commentaarversie aan

Fijn als je er kennis van neem en op reageert
Ik moet nog een extra keer kijken naar foutjes taal stiji Ook daarin stel ik je suggesties op prijs

PS Ondanks dat ik je zo neutraal mogelijk mijn commentaarversie aanbied wil ik wel opmerken dat ik

een beetje murw ben De vertaling van mijn observaties pogingen die bespreekbaarte maken en het

daarin lalen ontbreekt m i volledig in de opdrachtformulering Dat is enerzijds begrijpelijk maar gaat

anderzijds m i volledig voorbij aan mijn worsteling en frustratie Vanuit de complexiteit van de kwestie

begrijp ik het maar vanuit de emotie heb ik er moeite mee Dat maakt me wat moedeloos zonder dat

ik opties zie om datte veranderen in het pad wat we nu belopen

Met vriendelijke greet

10 2 6

Directie Informatievoorziening IV

Belastingdienst

Doorgestuurd ]□□[ 10 2 6 ]v BLD op 30 10 2020 1 0 46

Van personeelsraadspersonenbelaslinadiensir
Aan] 10 2 6 ghelastingdienst nl 10 2 6 I a belss1inadien5l nl

~

Co personeelsraadspersonenbelastingdiensTf
Datum 29 102020 14 52

Onderwerp concepi opdrachtfomiulering

10 2 g

10 2 g

10 2 6Geachte

10 2 6Zoals u vrijdag jl met

rainisterie van Financien een onderzoek gestart naar de door u geraelde
raisstand Het rainisterie heeft de Raadspersonen gevraagd een

opdrachtformulering op te stellen De concept opdrachtforraulering treft u

bijgaand aan De Raadspersonen stellen u met deze mail in de gelegenheid ora

feitelijke onjuistheden te corrigeren en zo nodig aanvullende opraerkingen
te plaatsen bij de opdrachtformulering Mede naar aanleiding van uw reactie

stellen zij de definitieve tekst vast die zal worden voorgelegd aan de

heeft besproken wordt door het
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opdrachtgever voor het onderzoek

Ik verzoek u uw opraerkingen aan het document toe te voegen via de functie

wijzigingen bijhouden en het document binnen vijf werkdagen retour te

zenden

Met vriendelijke groet

10 2 e

Bit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht

te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van

welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Mijn commentaarversie

Zie het bijgevoegde bestand 2020 10 28 concept opdrachtformulering v2 cLvVdocx

8 Van [ jBEDRIJF
Verzonden maandag 2 november 2020 17 48

10 2 e

Sbelastingdienst nlAan

Onderwerp RE Vertrouwelijk Fw concept opdrachtformulering [commentaarversie]

10 2 e

Dag 10 2 e

Gegeven je opmerkingen heb ik in het document op de plekken waarbij jij al opmerkingen had

gemaakt de tekst verder aangevuld

Ik heb er ook lets ingezet over het punt dat je geen gehoor kreeg extra onderzoeksvraag

En ik snap wel dat je zit met de categorisering en al het jargon

Fleb geprobeerd daar nog wat aan te doen in het stuk

Flet is inderdaad waar dat het signaleren als zodanig dat er iets niet pluis is door juristen helemaal

in wetsteksten en in regelgeving is gedefinieerd

Ik heb bijvoorbeeld bewust het woord misstand geplakt op wat jij meldde omdat het vooral gaat

over problematiek in de werkprocessen en niet over zoiets als ongewenste omgangsvormen of het

lekken van informatie uit systemen wat als een integriteitsschending wordt gezien

Flelaas is daarmee het punt dat je niet serieus wordt genomen ondergeschikt gemaakt aan wat je

hebt gemeld

Maar eigenlijk kan dat nu niet meer anders Flet ging je om de inhoud van de melding en die wordt

door een extern onderzoek nu wel serieus genomen

Flet is moeilijk rechtbreien dat er tot nu toe eigenlijk niks met je signaal is gedaan er kan alleen maar

vanaf nu serieus naar je signaal gekeken worden

Met vriendelijke groet

10 2 e

9 Van 10 2 e @belastingdienst nl

Verzonden woensdag 4 november 2020 14 08
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10 2 6 BEDRIJF 10 2 6 ^minfin nl

Onderwerp Fw Betr concept opdrachtformulering

Aan

Hoi

□it is m geworden
De tekst is hier en daar nog een beetje bijgewerkt Geen echt materiele dingen meen ik

Ben benieuwd naar het vervolg

Met vriendelijke greet

10 2 6

Directie Informatievoorziening IV

Belastingdienst

10 2 6 BEDRIJF

Verzonden donderdag 5 november 2020 11 25

Aan personeelsraadspersonenbelastingdienst

10 Van

BEDRIJF10 2 610 2 g

10 2 6 @minfin nl

]@caop nl

Onderwerp RE Vertrouwelijk Aandacht gevraagd voor waarschuwingen m b t externe

dienstverlening door de Belastingdienst

CC 10 2 6

Ik heb op zijn verzoek meegelezen op de voorlaatste versie van het commentaar van betrokkene

op de concept opdrachtformulering en een poging gedaan om met mijn commentaar het onderzoek

uitvoerbaar en compact te houden Ik heb zojuist de versie gelezen die blijkbaar is verstuurd aan

10 2 6 en ik denk daaruit te kunnen concluderen dat het nog steeds redelijk uitvoerbaar is en niet

alle kanten op schiet

Dan hoeft het niet een enorme opdracht te worden en kunnen er toch conclusies uitkomen

Met vriendelijke groet

10 2 6

® belastingdienst nl11 Van

Verzonden donderdag 5 november 2020 11 48

BEDRIJF I 10 2 6 ^minfin nl

Onderwerp Fw Betr concept opdrachtformulering

10 2 6

10 2 6Aan

fyi

Met vriendelijke groet

10 2 6

IV BLD op 05 11 2020 11 46

soneelsraadspersonenbelastinadienstl 10 2 g
10 2 6 l@belastingdienst nl 10 2 6 KBbefastinadienst nl

^outlooE com persaneelsraadspersnnenbefaslinqdienst

Van

Aan

Cc 10 2 6
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10 2 g
Datum 05 11 2020 11 39

Onderwerp RE Betr concept opdrachtfomulering

Geachte 10 2 e

Dankvoor uw bijdrage aan de formulering Ikzal deze voorleggen aan de

raadspersonen De raadspersonen zullen binnen afzienbare tijd de tekst vast stellen en

het ministerie de gevraagde opdrachtformulering doen toekomen Het vervoigproces is

dan in handen bij het ministerie

Met vriendelijke greet

10 2 e

Pbelastingdienst nlVan

Verzonden woensdag 4 november 2020 13 51

Aan personeelsraadspersonenbelastingdienst

10 2 e

10 2 g

Onderwerp Betr concept opdrachtformulering

Geachte personeelsraadspersonen en 10 2 e

Dank voor de gelegenheid die u mij geboden heeft om bij te dragen aan het

formuleren van een onderzoeksopdracht
Bijgaand [treft u] mijn reactie aan

Zie het bijgevoegde bestand 2020 11 04 concept opdrachtformulering v2 cLvVdocx

Voor vragen en nader overleg ben ik uiteraard beschikbaar

Het vriendelijke groet

10 2 8

Liirectie inrormatievoorziening ivj

Belastingdienst

12 Oorspronkelljk bericht

Van BEDRIJF 10 2 8 ^minfin nb

Verzonden donderdag 19 november 2020 17 05

BVA | 10 2 e ^@minfin nl

BEDRIJF]| io 2 e |@minfin nl

10 2 8

10 2 8Aan

CC[ 10 2 6 10 2 8

10 2 8 ^minfin nl

Onderwerp FW onderzoek externe dienstverlening door de Belastingdienst

Hoi 10 2 e

heeft in de IV kolom en in ieder geval bij de raadspersonen melding

gemaakt van een vermoedelijke misstand Eerder heb ik de raadspersonen aangegeven dat de

10 2 8

10
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werkgever deze kwestie wil laten onderzoeken en heb ik gevraagd om de werkgeverte adviseren

over de opdrachtformulering en de scope voor dit onderzoek Daarop is met betrokkene gesproken

en er is een opdrachtformuiering gemaakt welke ik je hierbij toestuur Aandachtspunt is nog bet

opdrachtgeverschap dat zou mogeiijk ook| 10 2 e [kunnen zijn nu hij niet eerder betrokken is

geweest en hij de verantwoordelijkheid heeft voor het IV proces

De feiten zullen onderzocht moeten worden door een onafhankeiijke parti] die kennis moet hebben

van overheidsautomatisering binnen de daarvoor geidende kaders

WiJ hebben besproken dat Je dit onderzoek qua uitvoering verder zuit oppakken Wil Je dan ook het

contact leggen met de melder Voiiedigheidshaive hO ^ s|heeft vanuit DGBD eerder contact gehad

metde meider Dank vast

Vriendelijke groet

10 2 e

Oorspronkeiijk bericht

Van 10 2 e @caop nl

Verzonden woensdag 11 november 2020 15 43

Aan {BEDRIJF | I0 2 e ^minfin nl

] BEDRiJF ] 10 2 6 pminfin ni

Onderwerp onderzoek externe dienstverlening door de Belastingdienst

10 2 6

CC 10 2 6

Beste 10 2 6

in reactie op onderstaande verzoek tref Je bijgaand de opdrachtformulering die de Raadspersonen

adviseren te hanteren bij een in te stelien onderzoek naar de gemelde vermoedelijke misstand

De melder is in de gelegenheid gesteld te reageren op een concept tekst van de formulering Op

basis van deze reactie hebben de Raadspersonen een definitieve formulering vastgesteld De meider

zal door mij worden geinformeerd dat de opdrachtformuiering is gestuurd aan het ministerie

daarbij zal ik hem in kennis stelien van de onderzoeksvragen zoals de Raadspersonen die adviseren

Mocht een en ander nog vragen oproepen ben ik vanzeifsprekend bereid tot een toeiichting

Met vriendeiijke groet

10 2 6

13 Oorspronkeiijk bericht

Van BEDRiJF

Verzonden donderdag 26 november 2020 12 29

{BVA | 10 2 6

10 2 6

10 2 6 {BEDRIJF@minfin nlAan 10 2 6

]@minfin nl10 2 6

@minfin nl

Onderwerp RE onderzoek externe dienstverlening door de Belastingdienst

CC 10 2 6

Dag 10 2 6

Ik heb na overleg met lO^zoJuist de melder alvast informeel gemeld dat OIF binnenkort contact

met hem gaat opnemen

11
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Intussen stemmen we een tekst af die formeel naar de melder kan worden gestuurd Wij denken op

dit moment dat dit door| lQ 2 e [verstuurd kan worden Ik heb melder verteld dat hij nog formeel

bericht zal krijgen

Dus OIF kan vanaf nu contact met hem gaat opnemen de melder zal hierdoor niet verrast worden

Met vriendelijke groet

10 2 0

Oorspronkelijk bericht

Van BVA 10 2 S10 2 6 @minfin nl

Verzonden dinsdag 24 november 2020 19 13

{BEDRIJF | 10 2 6 ^minfin nl

][BEDRIJF

10 2 6Aan

gminfin nlCC 10 2 610 2 6
10 2 6

10 2 6 ^minfin nl

Onderwerp RE onderzoek externe dienstverlening door de Belastingdienst

Hoi |l0 2 e|en collega s

Vandaag de melding bezien en intern besproken Wil jij svp de melder zsm informeren dat OIF

contact gaat opnemen met hem of is dat al gebeurd Lijkt me netjes als dit wordt aangekondigd

door raadspersonen of namens 10 2 6 Dan nemen we uiterlijk vrijdag contact op Dan hoort hij

alvast wat en weet hij dat we ermee bezig zijn

Ik begrijp dat de afweging om dit als mogelijke misstand te behandelen al is geweest Is de hoogst

ambtelijke leiding dan al geTnformeerd en heeft de melder schriftelijke bevestiging ervan gekregen

of moet dat nog Dan gaat namelijk al de teller lopen voor de 12weken Vraag is ook of hij gewezen

is op huis vd klokkenluiders en daar contact mee is geweest wellicht door raadspersonen ben wel

benieuwd wat die dan gezegd hebben

We zullen een aantal zaken gaan verduidelijken voor een opdracht bij een externe partij Die wordt

dan niet alleen gevraagd de feiten in kaart te brengen maar vooral om een oordeel te geven over de

mogelijke misstand als dat in een opdracht lukt Omdat in een zorgvuldig proces te hangen zal ik

deze tussenstappen voorleggen aan 0 2 ^als stappen in vooronderzoek vooruitlopend op een

opdracht waarschijnlijk door|l0 2 6|
Groet

10 2 6

■Oorspronkelijk bericht

BVa| I0 2 e

Verzonden donderdag 26 november 2020 14 36

BEDRIJF 10 2 6 ^minfin nl

14

@minfin nlVan 10 2 6

10 2 6 10 2 6 BEDRIJFAan

l@minfin nl10 2 6

^minfin nl

Onderwerp RE onderzoek externe dienstverlening door de Belastingdienst

CC 10 2 6

Dank Mooi dat we snel iets hebben laten horen

Groet

10 2 6

12
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^belastingdienst nl15 Van 10 2 0

Verzonden zaterdag 12 december 2020 11 26

{BEDRIJF 10 2 0 ^minfin nl

^ outlook com

Aan 10 2 6

CC 10 2 0

Onderwerp Korte update

Ha 10 2 0

We zijn weer een weekje verder en vandaar dat ik je informeer over de voortgang

Deze week heb ik contact gehad met

M0 2 e|is erg druk merk ik maar on dan ks dat ben ik er zeker van dat mijn kwestie zijn aandacht heeft

Hi] zou voor mi] nagaan of ik de opdracht zoals hi] die heeft van de raadspersonen aan mij zou

kunnen verstrekken

Dat heeft donderdag geresulteerd in een mail met die opdracht vrijdag een reactie van mij daarop en

vervolgens een korttelefonisch contact hierover

Kern van het laatste is dat OIF via Inkoop momenteel met een onderzoeker in gesprek is waarbij
naar verwachting de komende week een contract voIgt

I io 2 e Iziet voor zich dat de onderzoeker met mij tot een opdrachtomschrijving komt omdat hij die van

de raadspersonen onvoldoende vindt bovendien zegt hij dat OIF het onderzoek overneemt van de

raadspersonen] Ik ga daar in mee

10 2 0

10 2 0Wat opvalt is dat de secretaris van de raadspersonen ook voor

daar wel wat van en ik heb mijn ervaringen op dat gebied inmiddels ook met hem gedeeld
War verder opvalt is dat de opdracht die vanuit de raadspersonen naar| io 2]i~|is gegaan op veel

punten letterlijk mijn concept voIgt maar ook opvallende stukken mist

Ik heb een verschillenanalyse gemaakt en stuurje die netals iklio z © gedaan heb hierbij samen

met de opdracht vanuit de raadspersonen toe

oeperkt bereikbaar is Hij vind

Zie het hijgevoegde hestand 20201211 verschillen opdrachtformulering v2 10 2 6 en van

raadspersonen docx Zie het hijgevoegde hestand 20 0056 2020 11 11 opdrachtformulering
dienstverlen ing DIVBDpdJ

10 2 0 erisvan mijn kant uit momenteel geen aanleiding om contact te hebben

PS Ik heb nog steeds niks gehoord van | 10 2 0 [aangaande zijn opdracht tot een onderzoek

Het heeft er alle schijn van dat mijn karakter wat botst met de modus operandi van de mensen in mijn

omgeving Dat ligt vast aan mij met wel de aanvulling dat ik me er senang bij voel en graag vasthoud

aan mijn eigen normen en waarden »

10 2 0

Bureau Directeursondersteuning BDO}
Directie Informatievoorziening IV

Belastingdienst

®outlook com16 Van

Verzonden maandag 21 december 2020 17 00

10 2 6

BEDRIIF 10 2 6 §|minfm nlAan

Onderwerp Fwd intake gesprek onderzoek

10 2 0
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Hoi 10 2 e

Zie onderstaand

GroetJ 10 2e

mogelijk kort i v m veistuiing vanaf smaitphone

Begin doorgestuuid bericlit

S outlook comVan

Datum 21 december 2020 om 14 43 00 CET

Aan

Kopie

Onderwerp RE intake gesprek onderzoek

10 2 6

ft gmail com

^casetiia nl

10 2 e

^belastiiigdieiist nl10 2 6 10 2 e

Geachte 10 2 6

Fijn dat u gaat starten met een onderzoek n a v mijn melding van 14 mei 2020 aan de

personeelsraadspe rsonen

Na zo lang wachten kunnen er nog wel een paar weken bij dus4 januari 10 uur is wat mij betreft

prima waarbij Webex mijn voorkeur heeft {of anders Skype

Wat zou ik vender ter voorbereiding kunnen doen Watvoor materiaal heeftu al Waar bentu naar

op zoek Of wilt u dat bij de intake bespreken

PS 10 2 6 heb geen bezwaar tegen een vervolg afspraak bij mij thuis Ook in mijn werkkamer kunnen we

makkelijk 1 5 meter afstand houden

Met vriendelijke groet

10 2 6

Oorspronkelijk bericht

Van ggmail coml10 2 6

Verzonden maandag 21 december 2020 14 25

@outlook com 10 2 6 gbelastingdienst nlAan 10 2 6

CC ^casema nl10 2 6

Onderwerp intake gesprek onderzoek

Geachte 10 2 6

van het ministerie van Financien heeft aan de heer

ondergetekende verzocht een onderzoek te doen cf

de {concept opdrachtformulering opgesteld doorde Personeelsraadspersonen Belastingdienst

10 2 610 2 6 en

WiJ zijn van plan het onderzoek gefaseerd maar zo spoedig mogelijk uit te voeren Op basis van

intake en fact finding zullen wij een nader onderzoeksvoorstel opstellen Ten behoeve van de intake

14
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en de fact finding louden wij graag met u een eerste gesprek voeren om van u een toelichting te

krijgen Wij zouden dit gesprek graag on line voeren

Dit zou kunnen in een beveiligde Zoom meeting of indien u daaraan de voorkeur geeft in een

Webex meeting via uw Webex account op het ministerie

Wij zouden ons onderzoek graag snel na de feestdagen starten en stellen daarom voor dit gesprek

opAJanuari 2021 om 10 00 uur te houden Wij zouden ca 1 5 uur voor dit gesprek willen

reserveren

Graag verneem ik van u of dit tijdstip u schikt en aan welke online dienst u de voorkeur geeft Mocht

het tijdstip u niet schikken dan verzoeken wij graag om enkele suggesties voor een alternatief

tijdstip

Met vriendelijke groet

10 2 e

Cd O P

Verzonden donderdag 1 apiil 2021 09 10

Aan

17 Van 10 2 6

_

BVA 10 2 6 ^mfin nl

] BEDRyO F ] lo^ e [ miiifLti nI

@mmfin nl

10 2 6

CC [ 10 2 610 2 6

10 2 6 | BVA {
Onderwerp RE Hulp voor melder

10 2 6

Dag
Ik heb gisteren een uui met

oiiduidebjkhedeii m het poces en over een discrepantie tussen zijn verwaclitmgen en het

resultaat

Ik hoop dat ik hem voldoende dnideliiklieid liierover heb kunnen geven Ik heb vooral

geluisterd en teioiggegeven wat ik

teimen

10 2 6

10 2 6
gespoken het gtng vooral over

hoorde zeggen in andere positieve10 2 6

Bij een melding over een mogelijke misstand ik bedoel een meldii^ dat er iets mis is in een

werkproces willen melders dat zij serieus worden genomen in huii meldmg en dat de

gemelde feiten onderzocht worden en dat er duidelijke conclusies getrokken worden Omdat

ze al zo lang bezig zijn geweest om him melding aanliangig te maken zien ze soms niet meer

wat ze al bereikt hebben

Gezien zijn reactie aan het einde van ons gesprek ga ik er van nit dat de

nu wel ziet ik begiijp dat er een rapport ligt
Met vriendelijke groet
10 2 6

dat10 2 6

»5tnmFin nlVan

Verz

Aan

CC

BVA 10 2 6

rnden maandag 29 maait 2uzi

10 2 6

10 2 6

CdO P i| 10 2 6 [gtnrnfin nl

minfin nl[BEDR O P

10 2 6 ]g minfin iil

Onderwerp Hulp voor melder

10 2 610 2 6
10 2 6

BVA {
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Hoi I lQ 2 e

Misschien heb je vai

dat hij liulp steim wenst vanuit de organisatie [
nog eens wijzen op de mogelijkheden en fomieel is zijii leiditiggevende natumlijk daaivan

maar zou jij daar ook niet een rol in kumien willen spelen Goed om dan even met io 2 e te

schakelen

10 2 010 2 0 al bericht ontvangen maar lijkt signaal te geven

10 2 6 ^eeft contact met hem en zal hem

het zou volgens mij van enorrae waarde kunnen zijn als gelijk aan een

aangifte bij de politie bij een integriteits melding slachtofferhulp

geboden wordt Een luisterend oor tegenspraak als het nodig is maar

vooral ook vertellen hoe het werkt en wat je mag verwachten Waast je
staan zonder het systeera te zijn

Met vriendelijke groet

10 2 6

Ministerie van Financien

SG cluster | BVA Office

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag |
Postbus 202011 2500 EE | Den Haag

10 2 6 @belastingdienst nl18 Van

Verzonden vrijdag 2 april 2021 11 33

DGBEL 10 2 6 @minfin nlAan 10 2 0

cc BVA BVA

Cd O P 10 2 6 |@minfin nl

10 2 0 10 2 6

l@minfin nl

Onderwerp Vertrouwelijk Reactie op het onderzoeksrapport naar de externe

dienstverlening aan andere overheidspartijen door de Belastingdienst

{ 10 2 610 2 6

10 2 6Geachte

U heeft zoals aangegeven in de brief van | io 2 e |
basis van de procedure ‘Melding vermoeden van een misstand’ en vehvijzend naar mijn melding d d

14 mei 2020 bij de personeelsraadspersonen Belastingdienst]
gegeven tot een onderzoek door het onderzoeksbureau inteqriteit Financien OIF Pit onderzoek is

Naar aanleiding
van het door u ontvangen rapport ‘ODC vorming en de realisering daarvan binnen de Belastingdienst’
d d 28 maart 2021 geef ik u in bijgaande brief mijn reactie

d d 17 december 2020 op10 2 0

opdracht10 2 6

inmiddels onder regie van OIF uitgevoerd door 10 2 6

Zie het bijgevoegde bestand 20210402 reactie op rapportage tbv DGBDpdJ

Ondanks dat ik mij bewust ben van de bijzonderheid van een extern onderzoek naar mijn melding en

de daaruit voortgekomen bevestigende conclusies en aanbevelingen wordt de waardering daarvoor

bij mij overheerst door de ernst van de kwestie en de wijze waarop daarmee en met mij is omgegaan

Dat maakt het voor mij ingewikkeld mensen te danken voor hun inzet in deze al is die er zeker ook

geweest Daarbij wil ik een uitzondering maken mijn dank gaatuit naar]
uberhaupt geen onderzoek zou zijn geweest Ik heb me door 10 2 0 te alien tijde serieus genomen

gevoeld

zonder wie er10 2 6
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Met vriendelijke groet

10 2 6

Bureau Directeursondersteuning BDO

Directie Informatievoorziening IV

Belastingdienst

Einde e mailcorrespondentie
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Stuurgroep Implementatie Kaders Rijksbrede Dienstverlening RBD

Leden

Onderdeel Naam

BDO IV

DCS

DCS

10 2 e AlwezigDCS

C F

IVPfFin

IV D Afwezig

Agenda 22 10 2020 via Webex

Opening agenda mededelingen
• MCC zal zich ook aan kaders moeten gaan houden

Recapitulatie vergadering 24 9 2020 A

MKW toets i p v WMK vervolg
• In 1 rondgang moeten IV D en C F wel het mogen afdekken m a w na ronde geen principiele

afwijziging op Mogen
• Bij 1 gesprek met klant zouden IV D en C F moeten deelnemen onderscheid maken tussen

IvaD rollen kaderstelling en portfolio beide te betrekken IV D moetdit inrichten

• Wie neemt Willen besluit Niet alleen C F maar ook IV D en wie dan

• C F toetst en haakt IV D aan wens is dat IV D ook zelf pro actiever handelt ook i o m IV

driehoek bij appreciatie betrekt C F wel altijd IV D initiatief ligt bij C F

• Sowieso is startpunt nu dat klantvraag eerst naar DGBD moet

AMvB {besluit bijdrage ODC B

• 22 10 De concrete vragen 1 t m 3 te beantwoorden hoe gaat IV zorgen dat we aan alle richtlijnen
en maatregelen voldoen Hoe geborgd IV moet dit in basis zeif inregelen en zonodig hulptroepen

inroepen
• 10 2 egaat dit metl 10 2 e lafstemmen kwestie van borgen en nakomen van de drie punten

uitdaging ligt in fiscaal administratieve inrichting uitzoekwerken zonodig nader inregelen
• Adviesjo 2 | eerst verkennen van wat nodig is zie ook voorstei C F

• Haast Dijvraag 1 kan[l0 2 4 dit bevestigen JA

Meldplicht datalekken C

• 22 10 We volqen gewoon de bestaande iijn geen uitzondering voor RBD

• Actie|1Q 2^om samen met externe partij [aangedragen doorj0 2 4toets rond PIA s te doen

Knelpunten lopende dossiers dashboard

• NVWA eerdere afspraak met FIOD wringt FIOD wil niet eigenaarzijn van de technische infra

• FIOD wil roleigenaarschap forensisch domein naar DCS overbrengen met FIOD als een van de

kianten Bijzondere OpsporingsDiensten
Notitie in de maak ligt bij FIOD met IV D

Werk en vervolgafspra ken
• Proces BDO aanpassing metfl0 2 4afstemmen betreft offertes ter ondertekening buiten

stuurgroep vergadering

Rondvraag suiting

1

2

3

4

5

6

10 2 e daarom kiantberaad oprichten
7

8

Bijiagen
A Vonge vergadering

• Acties Besluiten Stgp Kaders RBD 20200924 docx

AMvB

• 20201002 Besluit bijdrage OverheidsDatacentrum BD docx

■ 20200929_GK_MEM_Overwegingen bij AMvB docx

• Vergelijking beslult teksten docx

Meldplicht datalekken

• Procedure meldplicht datalekken vl O pdf [RV Logius]

B

C

I nnanria Artips

Dubbei met document ID 1130352
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Personeelsraadspersonen

Belastingdienst
Documentnr 056

11 11 2020

Notitie
10 2 e

Onderwerp

Opdrachtformubringt b v | I0 2 e |Financier

Inleiding
]van het ministerie van Financien heeft de

Raadspersonen Belastingdienst gevraagd hem te adviseren over de opdrachtformulering en de

scope van een uit te voeren onderzoek naar een melding van een vermoedelijke misstand binnen

de Directie Informatievoorziening van de Belastingdienst Met deze notitie geven de

Raadspersonen invullingaan ditverzoek

10 2 e

Opdrachtformuleringt b v io 2 e Financien

1 Aanleiding

Ontvangen is een melding van een vermoeden van een misstand of onrechtmatigheid
De misstand of onrechtmatigheid heeft betrekking op de gevolgen van het ontbreken van

een structurele en integrale kaderstellende Overheid Data Center ODC strategie op het

terrein van ICT dienstverleningdoorde directie Informatievoorziening DIV
^
van de

Belastingdienst aan andere overheidsorganisaties externe dienstverlening Door het

ontbreken van een dergelijke richtinggevende strategie worden externe opdrachten zonder

duidelijke afweging vooraf geworven aanvaard dan wel afgewezen Eventuele

onrechtmatigheden in besluitvorming over aanvaarde externe opdrachten worden rechtgezet
door achteraf goedkeuring te verlenen waarbij volgens melder een dergelijke goedkeuring
niet is gebaseerd op reguliere verantwoordings en sturingsinformatie omdat een

transparante en volledige administratie ontbreekt Hiermee wordt niet gehandeld in het

belang van de Rijksoverheid

^
Binnen de DIVzijn ten mlnste twee onderdelen betrokken bij externe dieneten het rekencentrum Data Center Services DCS en de app

bouwers’ van het Mobile Competence Center MCC Melder heeft m n kennis van casuTstlek m b t DCS maar refereert ook op aan MCC

1 4
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