
Het ontbreekt volgens melder bij de aanvaarding van extern© opdrachten aan voorafgaande

juridische fiscal© en privacy toetsing Volgens melder staat de handelswijze in zeker 1 casus

op gespannen voet met de wet o a de Wet Markt en Overheid en de Kaderwet ZBO

waardoor juridlsche en fiscale reparatieslagen noodzakelijk zijn

Volgens melder kan het bewaren van prlvacygevoelige informatie zonder zelf verwerker te

zijn zonder AVG toetsingvooraf op gespannen voetstaan metde privacy

Volgens melder zou In voorkomende gevallen de noodzaakvan reparatieslagen achteraf

vermeden kunnen worden vanuit direct© toetsing vooraf van het initiatief tot een extern©

dienstverlening aan een ODC strategie

Aanvullend hierop geeft melder aan dat het aanvaarden van extern© opdrachten mogelijk

beslag legt op de beschikbare capaciteit die de DIV heeft voor uitvoering van de primaire

taken van de Belastingdienst Door het volgens melder ontbreken van overzicht en Inzicht in

de benutte capaciteit inzet van mensen voor extern© dienstverlening ontbreekt het de DIV

aan de mogelijkheid hierop te sturen en hieroverte verantwoorden Dit kan betekenen dat de

Belastingdienst geen of minder capaciteit heeft voor besluiten die politiek bestuurlijk zijn

genomen Dit zowel door de inzet van capaciteit zoals genoemd als door de onmogelijkheid de

middelen van die inzet aan te wenden voor alternatieve capaciteit Melder vindt dat dit duidt

op c q minstens deschijn oproept van onbehoorlijk bestuur mede in relatie tot de volgende
alinea

Tot slot geeft melder inhoudelijk aan dat bij de uitvoering van extern© opdrachten de

bedrijfsvoeringtekort schiet Ergaatveel informeel hetaannemen van de opdracht het

uitgeven van geld en het in rekening brengen Per saldo hoeft het niet te weinig te zijn maar

het is onverantwoord zonder verantwoordingen zonder verantwoordelijkheid te nemen

‘informeel’ Het ontbreekt aan duidelijkheid over financien planning control administratie

van ureninzet overige kosten en financiele en voortgangs rapportages Als gevolg
hiervan kunnen kosten en opbrengsten niet met elkaarin verband gebracht worden en is

managementsturing op de voortgang van de dienstverlening niet structureel transparent en

gedocumenteerd mogelijk

2 Context

Onderdeel van de Belastingdienst is de directie Informatievoorziening DIV De taak van DIV is

het ontwikkelen onderhouden en beheren van geautomatiseerde systemen van de

Belastingdienst Vanuit de Belastingdienst is er meer vraag naar dienstverlening door de DIV

dan vanuit het aanbod geleverd kan worden

In 2012 is door het ministerie van BZK een programme gestart onder de naam ‘Compacte

overheid Een van de doelen van dat programma was het terugbrengen van het aantal

rekencentra van de Rijksoverheid van 60 naar 4 a 5 die naast hun primaire taak ook

rijksbreed diensten zouden verlenen Er is door[ I0 2 e

] verschillend gedacht over de vraag of het rekencentrum van de

Belastingdienst een van de resterende rekencentra zou zijn die ook rijksbreed dienstverlening
zouden bieden

10 2 e

2 4
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Gezien de zich ontwikkelde praktijkvan externe diensten is 10 oktober2019 doorl 10 2 e

besloten over een handelingskader dat bepaalt wat er moet gebeuren als er sprake is van een

vraagstuk m b t dienstverlening door de Belastingdienst aan andere organisaties binnen de

Rijksoverheid Om hier uitvoering aan te geven is een werkgroep opgericht binnen de DIV

Tijdens de iwerkzaamheden van deze werkgroep is opgemerkt dat het ontbrak aan een

strategisch afwegingskader ODC strategie voor het integreren van het rekencentrum van de

Belastingdienst in de Overheidsdatacentra ‘gedachte’ van het ministerie van BZK zoals o a

genoemd in de Compacte Overheid en de Strategische I agenda

In de afgelopen periods zijn door de DIV en dan m n het Rekencentrum van de

Belastingdienst verschillende externe opdrachten aanvaard of in voorbereiding genomen Het

gaat daarbij om opdrachten van onder meer Inspectie SZW NVWA ILT IGO Koninklijke
Marechaussee Oustid NFI SSC ICT NCSC Logius Koninklijke Bibliotheek RVB Voor het

Mobile Competence Center van de DIV spelen externe opdrachten ook maar ontbreekt daartoe

detailinformatie

3 Doelstelling

Doelstelling van het onderzoek is vast te stellen of

a als gevolg van het ontbreken van een kader stellende ODC strategie bij het aanvaarden

van externe opdrachten door de DIV van de Belastingdienst en ontbrekende sturings en

verantwoordingsinformatie door een onvolledige administratie sprake is van een

structurele misstand als bedoeld in de Wet Huis voor klokkenluiders dan wel van

structurele onrechtmatigheden
4 Vraagstelling

Het onderzoek is gericht op het beantwoorden van de volgende onderzoeksvragen

Onderzoeks vragen

1 Is er naarhet oordeel van de onderzoeker een werkende kaderstellende ODC strategie
voor het door de Directie Informatievoorziening van de Belastingdienst aanvaarden van

opdrachten voor externe dienstverlening door het rekencentrum van de BD

De volgende vragen gaan ervan uit dat een kaderstellende ODC strategie tot dusverre

ontbreekt

2 Is het ontbreken van die strategie op zichzelf een misstand of onregelmatigheid dan wel een

tekortkoming
3 Vergroot het ontbreken van die strategie het risico op een misstand onregelmatigheid of

tekortkoming
4 Heeft het ontbreken van een ODC strategie ertoe geleid dat bij het aanvaarden van

opdrachten voor externe dienstverlening in de afgelopen periode een misstand

onregelmatigheid of tekortkoming is ontstaan

5 Hoe zou een dergelijke situatie in de toekomst kunnen worden voorkomen

3 4
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6 Kan het ontbreken van een ODC strategie leiden tot een structurele misstand

onregelmatigheid of tekortkoming
7 Brengt het ontbreken van een ODC strategie voor de BD risico’s mee in juridisch financieel

of bestuurlijk opzicht Kunnen die naderworden geduid

De onderzoeker kan als dit nodig is aanvullende onderzoeksvragen formuleren in zoverre deze

passen binnen hetkadervan het onderzoek Als de onderzoeker het noodzakelijkvindt
aanvullende onderzoeksvragen te formuleren legt hij deze ter advisering voor aan de

Raadspersonen Belastingdienst

5 Scope

Het onderzoek richt zich op de besluitvorming over dienstverlening die wordt uitgevoerd voor

of aangeboden aan organisaties buiten de Belastingdienst door de DIV van de Belastingdienst
Het onderzoek richt zich op de situatie zoals deze op dit moment geldt waarbi] in tijd niet

verder dan drie jaar wordt terug gekeken

e Resultaat

Het onderzoek leidttoteen rapportage waarin de onderzoeksvraag wordt beantwoord Het

rapport gaat in op het geldende normenkader de vastgestelde feiten die voor het onderzoek

relevant zijn de bevindingen ten aanzien van het onderzoek en een tot de bevindingen
herleidbare conclusie waarin wordt vastgesteld of en in welke mate er sprake is van een

structurele misstand of van structurele onregelmatigheden Zo nodig wordt de conclusie

voorzien van een advies

In het rapport worden voormalige medewerkers van het ministerie van Financien en de

Belastingdienst niet tot de persoon herleidbaar opgevoerd en uitsluitend met hun

functiebenaming aangeduid

7 Randvoorwaarden

De onderzoekers krijgen de volledige medewerking van medewerkers van het ministerie van

Financien en de Belastingdienst De door onderzoekers gevraagde informatie wordt aan hen

terstond beschikbaar gesteld
De onderzoekers verplichten zich vertrouwelijk om te gaan met de informatie die gedurende
het onderzoek wordt verkregen

8 Op levering
Het onderzoeksrapport wordt binnen 3 maanden na verlening van de opdracht opgeleverd

4 4
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Stuurgroep Implementatie Kaders Rijksbrede Dienstverlening RBD

Leden

Onderdeel Naam

BDO IV

DCS

DCS

DCS 10 2 e

C F

IVPfFin

IV D

Agenda 26 11 2020 via Webex

Opening agenda mededelingen

Recapitulatie vergadering 22 10 2020 A

MKW toets i p v WMK afspraken

1

2

3

Besluit BIO

Notities 26 11

IV D M w IV K dan W past binnen swimlane moment dat zich wear klant aandient dan in prindpe
gezamentijk eerste gesprek voeren met IV IV D en klant hoe afhechten

Procedure is feitelijk at zo nu meeraandacht op showstoppers als niet kunnen ofniet mogen wiUen betreft

ook portfolio
C F vraagt eenduidigheid over de procedure kortweg kader procedure en swimlane passen wel bij elkaar
IV D moet meer aanhaken bij le ronde en toets we doen dit zeker voor 80 actie afspreken om met

IV D de le stap in te richten

C Fstelt toch voor meer eenduidigheid te realiseren WMK is feitelijk parallel dus volgorde is niet de

interpretatie die we hanteren le ronde is binnen een week afgerond
Partidpatie IV D is tevens bijtrekken van het been toch niet helemaal ook formate vastlegging in

administratles op papier is nog nodig zie ook tabet we hebben nog geen nieuwe ktantverzoeken gekregen
sinds we dit hebben afgesproken toch heeft C F wel appredaties op die leest geschoeid

Eerstvolgende klantvraag gaan we zo behandelen

N B voor NVWA toopt wel degelijk een WMK inclusief vastlegging o a impactanalyse opstellen
Kunnen is hier dus ook nog oranje
KMaris nog voorfase pas procedure starten bij formeel verzoek

AMvB vraag 2 en 3 afwikkeling4

Actie A27

Notities

Werkgroep bevat atte deelnemeis inclusief F MI en C F dus notitie zou helder moeten zijn dit moet geen

IV probleem zijn F MI doet sowieso de facturatie etc eirf nog toelichting van F MI toe te voegen

Ook^Q 2 ^eeft contact met\ 10 2 e \gehad over de drie vragen overdeAMvB vanuit IV D voorstel AMvB

van IV D ligt er nog niet dus kan C F geen appredatie opstellen
De drie vragen betreffen compliantie 1 en administratie 2 en 3 C F hanteert hier strenge lijn over
aantoonbaar goed financieel beheer ipv operationete werkwijze
Niemand blij met situatie dat IV dit in schoenen krijgt geschoven wat te doen aantoonbaar laten zien dat

er een beleids stuk is met handboek SSO F MI doet niet anders

Specifieke casus KB gaat ook over aantonen hscaat verdedigbare kostprijsberekening richting inspecteur
OB VpB nietalleen aangifte maar ook administratie nb in werkgroep zitten spedalisten inclusief

jurist Rijk
IV kan niet aantonen dat F MI het werk goed doet vraag verantwoordelijkheid ligt bij\
Kostprijsbereken ing en factuur liggen bij IV

Advies^OiZ^ indien boven mandaat terugspelen richting\
N B CFD bedient al jaren btw klanten betreft dus generieke vraag onze uitwerking is gedegen onze IV rol

is kpr en factuur aanleveren rest ligt bij F MI

C F gaat om bewijsstukken niet alleen argumentatie
Terugieggen bij MTIV stukken staan in aedeelde mao ODC oodracht KB

10 2 e Igeeft op aangeven

10 2 e

10 2 e

aan dat doorlooptijd AMvB lang is jaar
Daarnaast nog speciFiek contract over werkprocedures nodig Gaat om ofafspraken sporen met AMvB

VERVOLGAFSPRAAK OVER ACTIES maken nazit mej 10 2 e~ over contractuele stukken bij[i0 2 4°P vragen
aanpassing proces aan voorkant betrekken IV D s|10 2 e| het mee eens invulling le ronde is dat IV D

door nzetfl0 2 e| betrokken is

10 2 e

Rapportage opzet swimlanes klant fin procesgang5

Besluit Bll
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Notities

le conceptrapportaae vo gt deze maand over oktober nov en dec ais oefening
Actie blj\ 10 2 e \om dit te verrijken wordt aan gewerkt ligt bij\ 10 2 e

Acties moeten volgens spoorboekje straks sneller opieveren aan IV en IV D

Per 1 januari offideet rapporteren

Voorbereiding Risicosessie 3 12 2020

Knelpunten lopende dossiers dashboard

Werk en vervolgafspraken
Rondvraag sluiting

6

8

9

Bijiagen

Vorige vergadering
• Acties Besluiten Stgp Kaders RBD 20201022 docx

A

Dubbel met document ID 1130352

Besluiten

Dubbel met document ID 1130352

Afqeronde actiepunten

Dubbel met document ID 1130352
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Zie Indlener Risico Categoric Eigenaar Omschrijving De kans bestaat dat Waardoor MaatregelNr Kans Impact

Inhoud ^ele stakeholders diverse hanteren begrippen vanult verschlllende

i akgebleden

i Ve niet dezelfde uitgangspunten hanteren we risico lopen in de uitvoeriing Stakeholders bedoelde

lets anders Materiele schade en imago schade

Begrippen definieren^ lijst maken1 25 26

MCC handelt nog niet conform procedure en levert producten niet

conform kader

14 25 26 Governance diensten worden aangeboden aan derden die

liet conform WMK toetsing criteria zijn

waarmee mogelijk niet toegestaan is te leveren we

diensten niet willen leveren door bijvoorbeeld

tegengestelde belangen of MCC simpelweg niet in staat

is te leveren

MCC handelt conform procedure en levert producten conform

kader levering vanuit MCC toetsen op basis van bestaand

RBD kader

10 2 e

ontbreken van heldere concrete invulling uitwerking

van IV RBD beleid

Soed uitgewerkt IV beleid visie ugp voor alle rijksbrede dienstverlening

ontbreekt

V niet voldoet aan de gelde kaders

■ichtlijnen En geen uniforme en heldere

werkwijze

Uitwerken36 25 26 H H H H Governance

Onduidelijkheid over de ODC strategie RBDPolitiek de verdere ontwikkelingen als dienstverlener

stagneren

bestaande klanten ontvreden worden en nieuwe klanten

afhaken

25 26

Politiek Rijksbrede koerst a v ODC niet helder26 25

Eigenaar is CTO ITvIV input te leveren aan I0 2 e m deze

discussie juist te voeren juiste keuzes te maken N B

investeringen Bd mogen niet leiden tot hogere kosten voor

externe afnemers governance vertegenwoordiging RBD

speelt vooral op menscapaciteit niet zozeer budget {€

Portfolio Prioritering conflicteert met portfolio r door portfolio geen prioriteit wordt

legeven aan investeringen voor RBD

Voor RBD noodzakelijke investeringen blijven achter13 20

10 2 e

Miet snel kunnen schakelen t o v financiele lijn en portfolioproces VT20 13 Proces

Sestuurlijke lijn onduidelijk geen besluitvorming of op verkeerde niveau22 13 Governance

24 35 Adm Techniek Miet in staat om de opbrengsten daadwerkeiijkte bemachtigen voor

desaldertng desaldering niet op orde

de RBD ten koste gaat van de levering aan

jestaande klanten

er onvrede ontstaat bij zowel de Belastingdienst als RBD

klanten

Gezamenlijk om tafel 2021 om hiaten vast te stellen met fin

College s die ook inhuren urenverantwoording inrichten

loopt zorgen dat kaders en ugp beter worden afgestemd en

gestroomlijnd eea in actieplan Koos Stoker te verwerken

10 2 6

Adm Techniek Vergelijking ontvangst uitgaven is complexe puzzel die niet door SAP

wordt ondersteund

jitgaven ontvangsten sluiten niet op elkaar

aan

doordat voorraad artikelen BD brede artikelen periodiek

worden ingekocht waar RBD geen invioed op heeft

met DG FEZ verkennen hoe hiermee om te gaan35 24 H M H M

k
luridisch T contracten voorzien niet in RBD zie discussie over waivers mag bet de belastingdienst contracten niet voorzien in

let leveren aan andere overheden

we dedienst niet mogen leveren of frequent gebruik

moeten maken van waivers

29 29

10 2 6

Maatwerk nodig voor ODC administratief op klanttoegespitste dienstAdm Techniek Dat we diensten leveren die we afhankelijk

zelf niet gebruiken

We risico lopen dat onnodige energie stoppen en in

externe klanten en minder aandacht voor de eigen

processen Gevolg materiele schade en imago schade

Laat de Belastingdienst zich nou maar richten op zichzelf

want er gaat al genoeg niet goed

Nieuwe ODC processen vaststellen geen nieuwe technische

ontwikkelingen conform kader en WMK vasthouden aan

portfolio

2

Adm Techniek Te weinig ervaring met leveren externe diensten23

7 Afnemers Afbreukrisico tussen klanten en leveranciers Er conflicten ontstaan tussen de

Belastingdienst en klanten

Reputatie Belastingdienst in het geding komt Goede afspraken maken en vastleggen om conflicten te

voorkomen zonodig Jurist Bd bij betrekken bijv opstellen

stukken

Afnemers ^recedentwerking t g v verlenen van een dienst voor een afnemer die

voor andere afnemers ook moet worden geleverd

Op basis van reeds geleverde diensten zou

volgens de procedure dienstverlening ook

beschikbaar moeten zijn voor andere partijen

Geen sprake meer kan zijn van uitzonderingen Eenmaal

geleverd is een dienst een gegeven Inschatting van aard

en omvang zou gemaakt moeten worden bij het maken

van een uitzondering Hoeveel zou hier potentieel

gebruik van kunnen worden gemaakt

afwegingzou meegenomen moeten worden bij het verrichten

van een WMK toets opnemen in toetsing criteria

18 10 2 6

Afnemers Neiging om te snel Ja te zeggen tegen nieuwe klanten we onze afspraken niet waar kunnen maken de klanten ontevreden worden en de IV organisatie

onder drukt komt te staan

19

Afspraken Qua prestaties niet na te komen afspraken met klanten Er conflicten ontstaan tussen de

Belastingdienst en klanten

Reputatie Belastingdienst in het geding komt Goede afspraken maken en vastleggen om conflicten te

voorkomen zonodig jurist Bd bij betrekken bijv opstellen
stukken

11
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Zie Indlener Risico Categoric Eigenaar Omschrijving De kans bestaat dat Waardoor MaatregelNr Kans Impact

Politiek beschouwt RBD als tegengesteld aan rust bij de Bd i an hogerhand wordt ingegrepen op de RBD werkzaamheden stoppen Bij WMK dit goed in ogenschouw nemen6 Governance

We doen te veel in Excel Toewijzen o b v van

verdeelsleutels regelmatige afstemming tussen fin en DCS

t z t gebruik maken van door Bd te ontwikkelen

kostprijsmodel en hierop anticiperen door aangehaakt te

blijven bij deze ontwikkeling

Doorberekenen kostprijzen is complexe puzzel die niet door SAP wordt

ondersteund

Kostprijzen afwijken van daadwerkelijke

kosten

Dit ten koste gaat van het IV budget9 Governance

Negatief beeld bestuur t a v onze dienstverlening Bd denkt dat we dit

nog niet kunnen

er controle op controle plaats gaat vinden waardoor de slagvaardigheid t a v de dienstverlening

verdwijnt en betrokkenen klanten en medewerkers

afhaken

28 Governance

luridisch Aanbestedingswetgeving kan bedreiging zijn WMO30

Kader Kaders en richtlijnen voor alle rijksbrede dv ontbreekt37 H H H H zie punt 36 zie punt 36

Kosten tgv onvoorziene gebeurtenissen niet verzekerd overheid claimt

echter niet onderling

Er onvoorziene kosten ontstaan Dit ten koste gaat van het IV budget Goede afspraken maken en vastleggen om conflicten te

voorkomen zonodig jurist Bd bij betrekken bijv opstellen

stukken

12 Kosten

10 2 6

Politiek ODC s worden concrurrent voor elkaar verborgen agenda s tussen de

ODC’s

27

Pro actief vaststellen uitgangspunten kader her bevestigenPolitiek magoschade ontstaat door negatieve pers magoschade ontstaat door negatieve pers ODC ambitie gefrustreerd wordt32 M H M H MT IV

Politiek Legitimiteit komt ter discussie te staan Legitimiteitter discussie komtte staan RBD moet worden stopgezet Tijdig agenderen ODC strategie en MCC in MT IV en DT ook

af te zegenen met 0 2 stas

34 L H L H MT IV

r
Ambtelijke of politieke leiding omzeilt het kader of de procedure de RBD procedure niet gebruikt is en diensten

worden toegezegd aan derden

afgesproken regels in het kader niet in acht worden

genomen en diensten zijn beloofd die de BD niet wil niet

mag of niet kan leveren

Lastig te voorkomen hd en cd moeten hierin de juiste rol

spelen

16 Proces

fechnologisch metafnemers afgesloten contracten moeilijk in tevullen

door personeelsverloop conform Java

we niet aan contractvereisten kunnen

voldoen

Verplichtingen niet waar te maken Bij WMK dit goed in ogenschouw nemen10 Resourcing

fe kleine basis menscapaciteit die de dienst moet waarmaken21 Resourcing

Bd houdt zich niet aan alle relevante wetgeving o a wpkg 8 er wetgeving is dit niet volledig juist wordt

nageleefd

Reputatie Belastingdienst in het geding komt Intern onderzoek om te bekijken of dit zo is8 Wetgeving

Ontviechting Zowel kans als risico weinig impact voor 2021 Vooralsnog going concern38
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Stuurgroep Implementatie Kaders Rijksbrede Dienstverlening RBD

Leden

Onderdeel Naam

BDO IV

DCS

DCS

AlwezigDCS 10 2 e

C F

IVPfFin

IV D

Agenda 16 12 2020 via Webex

Opening agenda mededelingen
Recapitulatie vergadering 26 11 2020 A

Afronding Risicosessie 3 12 2020 B

AMvB

1

2

3

4

• Nieuwe vragen IV D Isten msten

• Check op fis jur kpr nog even nadenken

• Akkoord op tekst AMvB

• Ook C F ziet geen bezwaar bij uitvoering wel nog zaken doen aantoonbaar maken moet in

appreciatie opgenomen warden niet de drie vragen
• Vraag 2 en 3 zijn interne huishouding IV verantwoordelijkheid
• Vraag 1 en de AMvB zijn beantwoord

• Vraag 2 en 3 nog te beantwoorden ligt bij|0 24ionn| 10 2 e |
Jaar 2021 acties

• Functionele aansturing CTO ODC IDV P MCC

• Vrij abrupt besluit MT IV begin december

• CTO wordt inderdaad functioneel leidinggevende van Koos wel hlerarchlsch DCS

• Nog niet geformaliseerd nog niet in CTO pian
• 0 2 ^iet haken en ogen bij governance nav notitie functiescheiding TBV

• Controllers konnen onder BV aansturing
• Klantmanager blijft DCS
• Het betreft nog aanbevelingen geen plan
• Risico o a governance
• Afstemming met|0 24 hkv CTO nadere concretise ring nodig

Betrekken MCC

• Verdere uitwerking is er nog niet dus invioed mogelijk
• Wij gaan ais stuurgroep nog even door is het voorstei voigend jaar oppakken met CTO

• Prioritering o b v risico als input voor 2021 adresseren

i maatregeien acties voigende stuurgroep
• Nog geen bericht van IV D over kader back to basics mogelijk vanmiddag

Knelpunten lopende dossiers dashboard

• Forensisch domein

I ISZW loopt goed
ii NVW A change loopt over jaargrens PoC Pilot 2021

ill IGJ wil Summ IT afnemen wordt 2022 ivm leverancier

iv ILT stip op horizon eind 2021

V KMar gaat drukken wil uitsluitsel moet via WMK en stem FIOD

1 Procedure gestart brief KMar aan DG

2 Verzoek aan IV D om extra aandacht voor het proces 1® keer volledig
3 Als verzoek binnen is graag gezamenlijk overleg voeren actiel|0 ^

• Logius discussie over maatwerk standaards houdt Bd aan vast configuratie criterium is

ondersteuning door leverancier Ping
i Risico is dat Logius de stekker eruit trekt mensen zijn sowieso nodig elders

• IDV P veel kleine opdrachten intern stroomlijnen
• W ebex steeds meer afnemens loopt goed contractverlenging moet in overleg met CIO Rljk

i RVCP Veel eisen wensen CIO Rijk o a hoger niveau beveiliging lifecycle
• Geen andere nieuwe aanvragen

Werk en vervolgafspraken
Rondvraag sluiting

5

6

7

8

Bijiagen
Vorige vergadering
• Acties Besluiten Stgp Kaders RBD 20201126 docx

Risico

• Risicosessie 20201216 werkversie stgp v2 xlsx

A

B
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Directie IV 3e Viermaandsrapportage 2020

2 Prestaties

2 1 Prestaties dienstonderdeel

2 1 1 Rijksbrede dienstverlening

De opdracht tot implementatie van kaders en procedures voor de Rijksbrede

dienstverlening wordt onder leiding van het EDO IV uitgevoerd in samenwerking met

DCS Bedrijfsvoering IV C F en IV D 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

Context is dat de Directie IV 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 lijn met de strategische agenda op Rijksniveau In het MT IV is

afgesproken dat de strategie verder zal worden uitgewerkt en tot herbevestiging zal

worden gevoerd in de besluitvorming Deze actie ligt inmiddels bij IV D en betreft

herijken van de huidige strategie voor Rijksbrede dienstverlening op basis van het

rapport Back to Basics zoals dat door de Grote Driehoek is goedgekeurd Vanuit

Directie IV zijn we betrokken bij de review van de voorstellen

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 In de afgelopen periode zijn ook de

beschrijvingen voor offerte facturatie en rapportageproces opgesteld en

afgestemd

Praktijk voor alle nieuwe diensten en uitbreidingen van bestaande

dienstverlening wordt inmiddels het processchema gevoigd Voorde bestaande

dienstverlening aan de Koninklijke Bibliotheek is onder leiding van IV D een

nadere uitwerking van een door MInBZK geinitieerde AMvB gestart IV werkt

hieraan mee

Evaluatie op basis van de praktijkervaring heeft een eerste evaluatie

plaatsgevonden Deze geeft aanleiding tot verdere verbeteracties die de

komende periode zullen worden uitgevoerd Een van de verbeteracties is het

aansluiting vinden met de app ontwikkeldiensten van MCC Deze verbeteractie is

opgestart en er zal nog verdere afstemming met het MT IV gaan plaatsvinden

Borging gezien de huidige praktijk komt het moment in zicht om nog begin
2021 de borging van het proces verder in de lijnorganisatie onder te kunnen

brengen Hieraan voorafgaand is in de stuurgroep een risicoanalyse uitgevoerd
om te bepalen welke aanvullende maatregelen nog nodig zijn De risicoanalyse
heeft begin december plaatsgevonden en zal in de stuurgroep worden afgerond

Rapportage in de stuurgroep RBD zijn nadere afspraken over de rapportage

gemaakt deze wordt gevormd door de reguliere DCS lijnrapportage Hiervoor is
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Directie IV 3e Viermaandsrapportage 2020

gekozen omdat het standaard dienstenverlening betreft vanuit DCS er wordt dus

al vanuit de lijn over gerapporteerd

Financien De financiele administrate is via het mechanisme van de

Meerjarenraming en de budgetbrieven op de hoogte van de opbrengsten die de

Rijksbrede dienstveriening met zich meebrengt Momenteei is dit nog op

totaainiveau er iigt een voorstei om tot een uitgebreidere rapportage te komen

het eerste overleg hierover is inmiddels ingepiand

buiten verzoek
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Stuurgroep Implementatie Kaders Rijksbrede Dienstverlening RBD

Leden

Onderdeel Naam

BDO IV

DCS

DCS

V a 10 10DCS 10 2 e

C F

IVPfFin

IV D Coronaverlof

Agenda 18 1 2021 via Webex

Opening agenda mededelingen1

• Laatste stgp voor 10 2 e| m feb overstap naar GBS STS GV als km Interactie A o a generlek portaal sen

CCI omqeving Befeil
~

|wordt manager RBD gaat portfoliomgt afstoten en PRO 1 idem

]dDCS start 1 februari

10 2 e

10 2 e

Afspraak maken met| 10 2 e | actie gesfoten na vergadering
|stapt ook naar GV nu leverancier voor diverse RBD

I Back to Basics [lD 2 e|neemt contact op

10 2 e is teruggetrokken door nieow MT FIOD gaat zich

10 2 6

Actie MT IV scenario s IV D 10 2 e

Status eigenaarschap Forensisch domein

aankomende periode beraden op forensisch domein en hoe hiermee om te gaan blijven sterk in lead met

IV D ook vwb toelaten nieuwe klanten

Recapitulatie vergadering 16 12 2020 A2

Follow Up Risicosessie 3 12 2020 B3

Risicosessie ook bedoeld voor afhechten overdragen
Omvormen richting regiegroep
Groepen risicosessie qericht op lanqere termijn tamelijk structureel

Onderwerpen die dicht bij| 10 2 ^liggen
Aantal zaken hebben direct aandacht nodig zoals MJR AMvB [SAP inrichten voor urenverantwoording al

juiste urencodesop voorzieningenniveau bijv RV Forensisch Domein daarmee inrichting op orde]

Jaar2021 ontwikkelingen en acties4

Onderzoek OIF Minfin wil 10 2 6

I 10 2 e Iheeft dit aan|10 2 e| voorqeleqd stemt af met| 10 2 e

Mail met toelichting is beschikbaar niet te venspreiden

Advies[
Onderzoek heeft formele status zie mail vraag hoezo ook P C

ji0 2 4kan kijken wat er procesmatig bij komt kijken
NB | 10 2 e I is meegenomen in CC maar C F en IV D niet

Wat is verband tussen misstand en toelichting
Waarom is|10 2 e|benaderd en niet|l0 2 e1
Functiescheiding en governance

Onderzoek naar proces lijkt meer op onderzoek naar persoon
Wat is melding geweest
Wat is doel opzet onderzoek

horen rechtstreeks benaderd

voorkomen om lukraak vragen te beantwoorden onderzoeksvragen nodig1D 2 e

Knelpunten lopende dossiers dashboard5

NVWA is lets vertraagd weinig capaciteit bij netwerkteam PoC eind feb afronden betreft invulling K 2

ronde daama IV D C F FIOD ivm WM

Veel beweging Rijkskantoren 40 masterplannen op niveau Rijk aandacht voor teams nodig specifiek op
inqericht

0 2 ^ sinds Q3 4 geen nieuwe offertes gezien Dit gaat niet op offerte maar op m2 tarieven

basisfunctionaliteit alle opbrengsten moeten eigenlijk via C F laatste offertes zijn van november tijdens
vergadering vastgesteld dat beeld compleet is
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10 2 eVraag RVCP statjs Ligt bij
relatie tot wensen CIO Rijk contract loopt eind 2021 at functionele vraag BV zal ook in ICBR aan de

orde komen deze maand

RV blijft spannend Logius zal geen maatwerk krijgen hoogiiit verwerking wensen in productreieases
context uitvoering e IDAS rijksbreed nog deeis onontgonnen terrein pionierswerk

vanuit CTO functie VC op DWB etc in

Werk en vervolgafspraken6

Laatste keen |10 2 ^ dank succes

RBD blijft functioneel aangestuurd vanuit CTO instelplan bevat nog niet RBD

Rondvraag sluiting
NB case ISZW geeft voor ext jurist WEL aanleiding voor een CEB in overleg 0 2 4

Maw als ODC antkomje er niet aan am toch een verwerkingsafspraak met| 10 2 e |

7

opnemen

Bijiagen

Vorige vergadering
• Acties Besluiten Stgp Kaders RBD 20201216 docx

Risico

• Risicosessie 20201216 vi^erkversie stgp vB xIsx

A

B

Lopende Acties

Dubbei met document iD 1130352
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Stuurgroep Implementatie Kaders Rijksbrede Dienstverlening RBD

Leden

Onderdeel Naam

BDO IV V

DCS V

DCS V

10 2 eDCS V

C F Afwezifi

IVPfFin V

IV D V

Agenda 11 2 2021 via Webex

1 Opening agenda mededelinaen

2 Introductie 10 2 S

• K O IS alles dat niet harde IT is voot ieen ook PPO s [controllers inmiddels BVIV

• Tijd voor nieuwe uitdagingen o a RBD voor DCS

3 Overleg Kaders RBD 11 2 IV IV D C F

• Eerste doelstelling verwachtingen iedereen over en weer in overleg med|0 2 ^
o Constatering veel mensen vinden lets van wat moet gebeuren IV IV D

o Beelden sluiten niet helemaal goed op elkaar aan komt nog vervoig
• Stuk IV D over B2B gebmiken om samen aan te schrijven blijft stuk IV D

o Inhoud verfijning kaders Bd als eerder vastgesteld
e As woensdag reacties op stuk via^0 2 ^A42
o IV D doet al in voortraject mee

10 2 e ~| vooral DCS versus app discussies niet in scope voor DCS

o Ondersdieid|l0 2 e|naar vier brokken RBD dit vasthouden als het werk dat er ligt
o Afzonderlijk behandelen

o Memo zullen we gezamenlijk behandelen

Kwaliteit van proces^n
VolgenslO 2 arammelig

10 2 e veel nieuwe dingen bedacht en uttgevoerd nog niet geevalueerd proces in de

uitvoering lukt het technisch haalbaar

o Sommige onderdelen zijn niet haalbaar mogelijk te diep bedacht in uitwerking bijv

ontvangen van nieuwe offertes met appreciaties van C F dossiervorming gaat erg diep is

bijna niet haalbaar voor IDV P

o Volgende keer evaluatie planner
■ werkgroep is november voor het laatst geweest
■ toch weer opstarten daar de evaluatie doen is prima
■ besluitvorming is nodig via stuurgroep
■ A43

Kaders RBD implementeren is en was de opdracht
o We zijn een eind het voorbereiden en uitvoeren van bestuurljke besluitvorming
o stuurgroep naar einde brengen
o Zaken die besloten zijn in de werkgroep bijv HAFIR normen gaan we ook doen

10 2 6 verder verfijnen betekent dat er nog werk te doen zou kunnen zijn niet te snel

ontmantelen geldt ook voor MCC als IV en DCS nog wat te doen

o Implementatie van kaders is natuurlijk lijn
o Regie vanuit BDO is wel welkom ook vanuit kennis en overzicht

o

o

o

o

4 Recapitulatie vergadering 18 1 2021 A

5 Lopende dossiers dashboard

Risico inventarisatie B

• Met name tweede groep rlsico sr inpassing in portfolio is nog niet erg helder uitgewerkt wat is

onderliggende administratie

• K toets techniek bestaande diensten capaciteit administratie ook contractueel

• Apart over doorpraten ook in kader van actie strategle in relatle tot B2B

• Pluspunt kostenvoordeel
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• Vraag over risico s uiteindelijk als ODC opgesteld staan voorkomen concurrentie andere

ODC s

• Onderzoek hoe wordt bepaald welk ODC welke opdracht gegund krijgt

• Lopende dossiers net gedeeld

Vier lopende dossiers
• Status niet geheel duidelijk [ ]

• Dne aansluitingen op forensisch domein

•10 2 ^eeft status opgevraagd volgordelijk ISZW NVW IGJ ILT

• Volqende is KMar klantvraag indienen bij BDG status opgevraagd
• 10T2 e I voortgangsrapportage

• Dit betreft vooral de bestuurlijke besluitvorming
• Zou verder uit de DCS rapportage moeten volgen
• Klantmanagement moet de concrete punten wel in rapportage opnemen status

verkennende gesprekken etc deze volwassenheid

• Aanvulling lopende opdrachten

Dashboard
• Update voIgt z s m dit deel van het geheel ook in dossier integreren
• Gebruik maken van opzetjel^^n Excel zal|o 2 ^efen aan de hand van een ontwerpje A41

6 Werk en vervolgafspraken

• Acties toevoegen en maatregelen op risico analyse volgende keer agenderen

7 Rondvraag sluiting

• |l0 2 e|toelichting B2B door 10 2 e al toegezegd

Bijiagen

Vorige vergadering
• Acties Besluiten Stgp Kaders RBD 20210118 docx

Risico

• Risicosessie 20201216 iwerkversie stgp vS xIsx

A

B

Lopende Acting

Dubbel met document ID 1130352
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Belastingdienst

Directoraat^eneraal

BelastingdienstTER BESLISSING

Aan DriehoekIV D

Iniichtingen

10 2 e

Ministerie van Financien

Datum

27 02 2021

Notitlenummer

notitie Rijksbrede dienstverlening Back to Basics
Auteur

Van

10 2 6

Aanleiding
In de Grote Driehoek Datum is het kader Back to Basics vastgesteld over hoe

om te gaan met het beoordelen van verzoeken voor de uitvoering van niet fiscale

taken De insteek is om hier zeer terughoudend mee om te gaan Deze nota dient

ter verduidelijking en bestuurlijke afhechting van de niet fiscale Rijksbrede

dienstverlening doorde Directie Informatievoorziening aan tvneeden en derden^

Bljlagen

Status

Ter bespreking

Bespreekpunt
De driehoek IVSdD wordt gevraagd in te stemmen met de inhoudelijke

lijn

Kernpunten
■ Het gaat om drie typen budget neutrale dienstverlening aan tiweeden en

derden die nu door de IV uitvoeringsorganisatie worden uitgevoerd
1 Dienstverlening als Overheidsdatacenter ODC vanuit de afspraken

Compacte Rijksdienst
2 Dienstverlening vanuit de afspraken Interoperabiliteitskaders Digitale

Werkomgeving Rijkskantoren IDWOR

3 Dienstverlening in het kader van app ontwikkeling vanuit het IV Mobile

Competence Center

• Deze exteme dienstverlening kan de BD voordelen opieveren Zo is het MCC

een van de betere app ontvi ikkelaars binnen de overheid Voor het behoud

van deze kwaliteit is interdepartementale samenwerking belangrijk
■ In voorkomend geval kunnen opdrachten voor het ODC leiden tot

schaalvoordelen voor de BD die vie alleen niet hadden behaald

• Driehoek heeft een beoordelingskader vastgesteld met een terughoudende
insteek en een beperkt aantal uitzonderingsgronden Het onverkort toepassen

van dit kader inclusief uitzonderingsgronden zal er in de praktijk toe leiden

dat de IV uitvoeringsorganisatie geen Rijksbrede dienstverlening meer kan

aanbieden Dit geldt zowiel voor de beoordeling van nieuwe verzoeken als de

levering aan bestaande klanten

• Het voorstel is om onderstaande lijn vast te stellen in de driehoek IV D en

aansluitend in samenwerking tussen IVStD UHB C F en IV een beslisnota

op te stellen voor de Grote Driehoek

^
a i tweeden gaat het om het leveren Rijksbrede diensb erlening aan andere onderdelen van de

rechtspersoon Staat Alle partijen buiten de rechtspersoon Staat zijn derden
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• Vast te stellen lijn
o De ODC rol is een aparte rol is voor het datacenter van de Belastingdienst

op basis van Rijksbrede politiek bestuurlijke verwachtingen en afspraken
o Er vindt een controle plaats op de huidige dienstverlening wenselijk

correcte procedure gevolgd Daarbij is specifiek aandacht voor het ISZW

dossier inhoud en vorm om te leren richting de toekomst

o De dienstverlening in het kader van IDWOR door te laten iopen zoals deze

nu ook piaatsvinden
o De dienstverlening vanuit het MCC te laten vallen onder de

uitgangspunten van het kader voor Rijksbrede dienstverlening van C F en

dit kader hierop aan te passen

o De externe dienstverlening wordt toegevoegd aan het portfolio

• Intern de BD wordt een samenwerkingsverband ingericht voor het

gezamenlijk beoordelen van aanvragen voor Rijksbrede dienstverlening in het

kader van de Willen Mogen Kunnen toets en handhaving
• Indien gewenst kan in lijn met de bestaande P C cyclus twee keer per jaar

een presentatie worden gehouden in de Grote Driehoek over de stand van

zaken

Achtergrond en context

De uitgangspunten voor beoordeling van nieuwe klantvragen van andere

overheidsdiensten betreffende Rijksbrede dienstverlening worden gevormd door

Kader dienstverlening aan partijen buiten Belastingdienst samengevat
1 Enkel indien de werkzaamheden niet fen koste gaan van het

uitvoeren van taken voor de eigen organisatie en ai aanwezige
andere afnemers waar bij ook stapelingseffecten worden bezien ^

2 Compiiance risico s op fsscaai vlak zijn ongewenst
^

3 De Belastingdienst hanteert een terughoudend beieid met het

aannemen van nieuwe taken

4 Dienstverlening aan exfeme partijen kent geen winstoogmerk

Naar aanleiding van het programme Compacte Rijksdienst is afgesproken dat het

Ministerie van Binnenlandse Zaken BZK verwacht dat het datacenter van de

Belastingdienst acteert als een van de vier ODC s Hier ligt geen

aanwijzingsbesluit of tweezijdige formeel vastgelegde afspraak aan ten grondslag
Wei geeft de staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties drs

R W Knops op 27 mei 2020 in zijn schriftelijke beantwoording van Kamervragen
aan dat Nederland vier ODC s kent waaronderdie van de Belastingdienst Daarbij
wordt nadrukkelijk vermeld dat het ODC van de Belastingdienst een van de twee

datacenters is die daadwerkelijk eigendom zijn van de Rijksoverheid

Als ODC draagtde Belastingdienst bij aan een efficiente overheid door het leveren

van een standaard aanbod aan datacenter gebonden generieke IV diensten Dit in

samenwerking met andere ODC s Hierbij geldt dat de bijdrage nooit ten koste

van de eigen continuiteitseisen noch van de Belastingdienst noch van andere

partijen die het ODC al bedient

Vanuit deze afspraken met het programme Compacte Rijksdienst levert de

Belastingdienst op dit moment venschillende soorten niet fiscale dienstverlening
aan partijen buiten het ministerie van Financien Het gaat hierbij om

^
De nieum af te nemen dienst dietit als generieke dienst reeds geleverd te warden door het datacenter

of reeds als werkpakket te zijn opgenomen in de DA IV Het leveren van de dienst mag voor de

bestaande klanten geen extra investeringen met zich meebrengen Bi] de afweging kunnen eventuele

schaalvoordelen voor de BD wel worden meegewogen
^
Voar zowel punt 3 en 4 geldt Er wordt door de Belastingdienst geen actieve acquisife gepleegd om de

□DC rol uitte breiden

Zie Kader dienstverlening aan Derden
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• Dienstverlening aan tweeden en derden vanuit het Belastingdienst ODC
• Dienstverlening in het kader van de afspraken Interoperabiliteitskaders

Digitale Werkotngeving Rijkskantoren IDWOR

■ App ontwikkeling door het Mobile Competence Center MCC
^

Verzoeken tot ODC dienstverlening komen binnen voigens Procedure afspraak

Rijksbrede dienstverlening IV Voigens deze vwerkwijze voeren de IV IV D en C F

gezamenlijk een informele verkenning uit met de exteme partijen voordat de DG

Belastingdienst toestemming geeft voorde uitwerking
IV D onderzoekt momenteel samen met IV en CFD wat de consequenties zijn
voor het uitvoeren van de taken in het kader van de afspraken vanuit het

programme IDWOR Vanuit dit kader levert IVICT diensten in Rijkskantoren Dit

betreft kantoren waarSSO CFD de concern dienstverlener is

Toeslagen en Douane worden tot dusverre via de lijn Belastingdienst Concern

Portfolio bed lent Wellicht op termijn in het kader van de ontviechting als

Rijksbrede dienstverlening beschouwen

^
De hosting van de back end van deze apps geschiedt bi] IV echter uitsluitend indien dit interne

diensti erlening betreft Bi] nieuw te ontwikkelen apps voor tweeden waar dit functionaliteit en

bijbehorend backend betreft die nog niet intern geleverd wordt zai de hosting nietbi] IV kunnen

piaatsvinden hiervoor zal de afnemer een ander datacentrum ODC moeten inschakelen

Paging 3 van 3

1130287 00076



Stuurgroep Implementatie Kaders Rijksbrede Dienstverlening RBD

Leden

Onderdeel Naam

BDO IV V

Telefonisch onderwegDCS

DCS V

10 2 6DCS V

C F Afwezig

IVPfFin V

IV D V

Agenda 11 3 2021 via Webex

Opening agenda mededelingen
• AMvB gereed delen

• Kostpriisberekeninqen beschikbsar

• 110 2 61heeft toelicOting RBD qeqeven aan ICTJ wat wel en niet hoe aanpakken ook contact

qehad met MCC Contactpersoon
• j0 2 ^er is een werkgroep met DICTU over IDV P

1

10 2 6

Recapitulatie vergadering 18 1 2021 [A2

Back to Basics en RBD B

Wer kwijse MCC
• Procedure is niet informeel 1° verkenning misschien

• Notitie is vastgesteid in MT IV D nog enkele wijzigingen
• Voorbeeid evaluatie toevoegen basis overeind

• Komende week overleg en vervoigafspraken via 0 2 ^aar MT IV

• Daarna naar driehoek
^

• Nog iets doen richting1|0 2 ^n MT overleg organiseert] 10 2 e

• Biij mee goed voorwerk ook formeie status

• |l0 2 d portfoliocodes Ziet codes voor RBD niet overeenkomen bij

3

10 2 e navragen A44

Lopende dossiers dashboard

• Nuimetlng dossiers

• Gaat nav maandeiijkse rapportage o a ODC opdrachten is door jaren heen ontstaan van voor

WMK etc Gaat aiieen om traject van bestuuriijke besiuitvorming voorheen DT BD nu WMK blj
DG akkoord is voor traject afgerond daama begint het echte werk hierin geeft rapportage
inzicht hierop 0 2 ^ook bijgepraat veei zaken zijn ai in RUN maakt veei duideiijk enkeie dossiers

biijven over

• NVWA kunnen toets evaiuatie vait tegen pilot ais rvw voor vervoig
• IGJ ILT KMar nog niet opgestart pas toetsen na ISZW en NVWA zijn afgerond
• ll0 2 ^wordt er ook gerapporteerd over tussenfase Bijv Routeringsdienst ja zijn projecten

reguiiere rapportage nog niet in zeifde map eventueei migreren en aan elkaar koppeien
boiienpiaat PM dashboard actie A41 uitbreiden

4

Werk en vervoigafspraken
• Meetjarenraming regie IV

• Hoe te zorgen dat RBD goed aangehaakt wordt op het portolioproces en bijbehorende
categorisering [Douane ]

• Wat is er nodig om het RBD in de operationaiisering en conform het portfolioproces
kaders uit te voeren

• Wie is de schakel namens RBD bij Portfolio

• Ontviechting zal niet aiieen effect hebben op Douane maarook Toestagen [ ]
• Agendering operationeei lijn bestuuriijk beleidsmatig
• MIR loopt inderdaad separaat DCS paraiiel aan MC5 I 10 2 e [aangehaakt bij DCS

MJR voor RBG m n het koppeien van het ontvangstendeei aile acties onderhanden

alle ontvanosten lopen via KLAMA d 10 2 e zal bij MCC ook lopen dus separaat
• |l0 2 e| in principe maakt elk BO een eigen MIR op aanschrijving van C F en vervolgens

BVIV deze \«ordt opgesteld vanuit portefeuille Fin na overleg met C F over

uitgangspunten en kaders geaccordeerd in MT IV in afwachting van C F

5
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• Tt eind aug tijd om MJR op te stellen daarna consolidatie tot MJR IV in 2020 ook zo

gedaan toen is bij aanschrijving ook C F betrokken maar bi] beoordeling regels gaan

toepassen die niet in aanschrijving stonden issue Gewenst is dus dat afspraken
tevoren duideiijk zijn daarnaast streven om dit gedurende jaar actueel te houden

bijv aan de hand van de vier budgetbrieven echter met verschillende doelen

apart houden en niet alies onder CTOO nu niet de bedoeiing compiexiteit zat voorai

bii DCS met ontvangsten en echte uitgaven
• l^ebreder gaan MCC betreft immers RED wel gewenst om te zien wat allemaal

speelt wie doet wat eens metl0 2 ^
• jo 2 ^ veei info komt van klantmanaqers daar speelt veel in werkgroep zit ook| 10 2^ e~|

voor Diqi app zakelijk 10 2 6

1Q 2 e I Is andere discussie namelijk andere behoefte klantmanagers vs MCC netjes
in proces brengen I0 2 e moet het filter zijn en overzicht houden

voor Toeslagen taak voor

Rondvraag sluiting

• jO 2 ^ begrijpt varfj0 2 |dat na WMK ook alle verlengingen nog een keen getoetst worden bij|
gecheckt meestal stiizwijgend zou andere werkwijze zijn j0 2 ^indt dit echter een eis 0 2 j» il hier

duidfiliikheid over

• I 10 2 e [ simpei WMK aiieen willen toets als je het nog een keer wil bekijken kunnen en mogen

6

Bijiagen

Vorige vergadering
• Acties Besluiten Stgp Kaders RBD 20210211 docx

Back to Basics

• Notitie RBD Back to Basics concept IV D docx

A

B

I rmoriHg Ar ig «5

Dubbei met document ID 1130352
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w Ministerie van Financien

lA
Directoraat Generaal

BelastingdienstTER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Fiscalitei 2 e
Inlichtingen

^astinqdienst

10 2 e
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Aanleiding
Het Overheidsdatacenter Belastingdienst verder ODC BD levert sinds begin
2020 ICT diensten aan het Zelfstandig Bestuursorgaan Koninklijke Bibliotheek

verder KB De bepaling van de grondslag voor de bijdrage voor de doorde

centrale overheid aan een ZBO te leveren diensten vraagt om een eigen juridi-
sche grondslag in de vorm van een Algemene Maatregel van Bestuur verder

AMvB Deze AMvB wordt gestagen door het Ministerie van Binneniandse Zaken

verder BZK en vereist overeenstemming met Onze Ministers wie het aangaat
In het geval van dienstveriening door ODC BD aan KB is dit de Staatsecretaris

Fiscaliteit en Belastingdienst verder STAS F B

Besiispunt
U wordt gevraagd akkoord te gaan met de inhoud van de AMvB in bijiage 1 geen

controversiele punten Na uw akkoord zal 10 2 e

] de overeenstemming schriftelijk aan BZK kenbaar10 2 e

maken

Kern

• Juridische grondslag voor bepaling van de bijdrage voor de door de centrale

overheid aan een ZBO te leveren diensten is een AMvB die door BZK

geslagen moet worden Dit is op basis van artikei 21b lid 3 en 4 Kaderwet

zelfstandige bestuursorganen verder Kaderwet ZBO

• AMvB wordt in dit geval geslagen na overeenstemming met STAS F B artikei

21a lid 2 Hoe de overeenstemming gecommuniceerd wordt aan BZK is

vormvrij Gekozen is voor schriftelijke bevestiging door[
aan BZK na uw akkoord

• Levering van door KB gewenste dienstveriening door ODC BD is schriftelijk
reeds toegezegd door|
bekrachtigd door u zie bijiage 2 Het betreft housing zie toelichting Er is

geen sprake van uitbreiding of wijziging van de dienstveriening aan KB ten

opzichte van uw schriftelijke bekrachtiging
• De gewenste dienstveriening wordt kostendekkend geleverd en gaat niet ten

koste van de primaire taak van de BD

• Levering van diensten aan KB is een uitzondering op het BD interne kader

inzake Dienstveriening aan partijen buiten de Belastingdienst Om de

uitzonderingspositie ten aanzien van het kader Dienstveriening aan partijen
buiten de Belastingdienst te borgen is gekozen voor een AMvB specifiek voor

C

10 2 e

]en in juni 2020 schriftelijk10 2 e

KB

^
Kaderwet zelfstandige bestuursorganen https wetten overheid nl BWBR0020495 2020 01 01
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• Op ambtelijk niveau is overeenstemming bereikt met BZK over de inhoud van

de concept AMvB in bijiage 1

• IMa siaan AMvB dient BD IV de bestaande privaatrechtelijke afspraken in lijn
te brengen met de AMvB

Toelichtingen en relevante context

Voorkeur KB voor ODC BD grondslag voor de uitzondering en Inhoudelijke
contouren AMvB

KB had gemakkelijk gebruik kunnen maken van een van de andere drie ODC s

waarvan er minimaai een al een door BZK gesiagen brede AMvB^ heeft De KB

heeft echter een sterke voorkeur voor ODC BD KB heeft een belangrijke verant

woordeiijkheid bij het veilig steiien van digitaal cuitureel erfgoed van Nederland

Vanuit die verantwoordeiijkheid en de risico s die optreden bij het uitvoeren van

die verantwoordeiijkheid kent het ODC BD een combinatie van twee kenmerken

die officieei geen onderdeei vormen van de dienstveriening en die wei van vitaai

beiang zijn voor de KB Dit zijn
1 ODC BD is 100 procent eigendom van de Staat Vanuit haar

iangjarige eeuwigdurende verantwoordeiijkheid voor instandhouding van

digitaai cuitureel erfgoed hecht KB eraan dat haar digitale collectie in

Nederiand onderfysieke regie van een Nederlandse partij met continuTteit in

het eigendom valt Niet aile overige ODC s voidoen aan deze eis

2 ODC BD is gesitueerd in Apeidoorn Apeldoorn ligt in Nederiand boven

zeeniveau en ligt in aardbevingsvrij gebied Geen enkel ander ODC voldoet

aan deze geografische risicomitigerende eisen

De beiangrijkste inhoudeiijke contouren van de nu voorliggende AMvB zijn
1 Beperkt tot een ZBO nameiijk de KB

2 De door KB af te nemen dienstveriening is inhoudelijk tot het voor de KB

noodzakeiijke beperkt housing
3 Terugwerkende kracht vanaf 1 1 2020

De te leveren dienst Housing indusief impact
De Koninklijke Bibliotheek KB vraagt aan de Belastingdienst gebruik te mogen

maken van haar standaard ODC BD housing dienst Hierbij wil de KB 8 beveiligde
gekoeide datakasten racks indusief basisbekabeling en redundante spannings

aansiuiting afnemen Voor de beeidvorming het betreft 8 datakasten van de in

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

software in de datakasten is en blijft volledig in beheer bij en eigendom van de

KB Deze valt dus buiten de dienstverieninge

Door de Directie Informatievoorziening Data Center Services IV DCS is vast

gesteld dat er vanuit technische of organisatorische optiek geen bezwaren zijn om

deze dienstveriening te leveren Het betreft 100 standaard dienstveriening 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 netwerkbekabeling

De verwachte initiele inspanning is begroot op 100 manuren Aansluitend zal de

dienstveriening nagenoeg unattended draaien met een inspanning van ca 8 16

manuren per jaar

Afstemming

Concept in bijiage 1 is ambtelijk afgestemd met BZK en inhoudelijk met KB

^
Besluit bijdrage SSO Noord Staatsbiad 2018 480 d d 06 12 2018

https V zoek offlcielebekendmakingen nl stb 2018 480 html
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Intentie KB

Informeel heeft de KB de intentie uitgesproken dat men minimaal 10 jaar klant

wfl zijn circa 2 ICT technologie generaties Erzijn nu geen overwegingen om

aan te nemen dat KB na 10 jaar stopt

AMvB in relatie tot huidige privaatrechtelijke overeenkomst ODC BD KB

ODC BD levert sinds begin 2020 al de door KB gewenste dienstverlening op basis

van een privaatrechtelijke overeenkomst tot en met 31 12 2023 In deze

overeenkomst staan ook afspraken die raken aan afnamevolume prijzen

looptijden verlenging en opzegging Dit zijn elementen die na het slaan van de

AMvB via de in die AMvB gemaakte afspraken lopen

De bestaande privaatrechtelijke overeenkomst dient na het slaan van de AMvB

tweezijdig beeindigd te worden BD IV neemt het op zich de tweezijdige overeen-

komst met KB te beeindigen en eventueel een nieuwe overeenkomst aan te gaan

voor die voornamelijk logistieke en uitvoerende afspraken die niet in de AMvB

geregeld zijn

c
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ODC vorming en de realisering daarvan binnen de Belastingdienst
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ODC vorming en de realisering daarvan binnen de Belastingdienst

Managementsamenvatti ng

Rapportage onderzoek ODC vorming en de realisering daarvan binnen de Belastingdienst

Na een melding hebben de personeelsraadspersonen van de Belastingdienst geadviseerd dit

onderzoek uit te voeren Opdrachtgever is

hoofdvragen waren om

1 vast te stellen of er een kader stellende Overheidsdatacenter ODC strategie was bij het

aanvaarden van externe opdrachten door het rekencentrum van de Belastingdienst en wat de

gevolgen van gebreken daarvan zouden kunnen zijn en

2 of sprake was en is van ontbrekende storings en verantwoordingsinformatie door een onvolledige

administratie van dienstverlening aan derden

]De10 2 e

De periode waarop de melding betrekking heeft is 2017 mei 2020 Het onderzoek gaat ook in op de

eraan voorafgaande periode die waarin de overheidsdatacenters zijn gevormd Ook heeft het

onderzoek oog voor kwaliteitsverbeteringen na de meldperiode

Op het niveau van de Rijksdienst geen strategie geen kaders

De ODC vorming komt voort uit het rijksbrede programma Compacte Rijksdienst 2011 Dit is te zien

als een strategie die de ODC vorming heeft gestuurd maar waarbij na de realisatie van 4 ODC s waar

het Rekencentrum BD er een van is de verdere ontwikkeling een organisch proces is gebleven waarin

geen sprake is van een verder doorgedachte uitgewerkte strategie en daarop gebaseerde

kaderstelling die de ODC s houvast geven Het ontbreken van een doorontwikkelde strategie op het

niveau van de Rijksdienst en van daaruit voortvioeiende kaders brengt risico s mee

Advies maak in het ClO beraad effectiefde wenselijkheid aanhangig van doorontwikkeling van de

ODC strategie en neem intern Fin BD de gewenste inbreng in zo n strategie met prioriteit ter hand

Op het niveau van Financien Belastingdienst wel kaders geen volwaardige strategie

Bij gebrek aan een rijksbrede strategie en kaderstelling heeft de Belastingdienst de afgelopen 10 jaar

veel tijd en energie gestoken in het voor zichzelf creeren van een kader en daarbij behorende

procedures Die worden in de stukken ook wel eens als strategie aangeduid maar te constateren is

dat belangrijke strategische noties daarin ontbreken

Advies start binnen Financien Belastingdienst een proces om tot een integraie strategie te komen

voor de externe dienstverlening door het rekencentrum van de Belastingdienst

Institutioneie schakels in de beteidscyclus werken niet of beperkt

De working van de beleidscyclus vertoont gebreken Besluitvorming vindt plaats binnen de

Belastingdienst Slechts in uitzonderingsgevallen waar een interdepartementale kwestie aan de

hand is bereikt dit het kerndepartement of de politieke leiding Terugkoppeling naar het niveau van

de Rijksdienst vindt niet plaats In de werking van het ClO stelsel binnen Financien komen nog niet

alle relevante onderwerpen aan de orde

Advies repareer deze gebreken Benut de implementatie van het Besluit ClO stelsel Rijksdienst 2021

binnen Financien hiervoor

De organisatie is gevoelig voor druk bij vragen om dienstverlening door het Rekencentrum

Een vraagstuk dat niet aan een partij is toe te rekenen Het komt voort uit een complex van zaken als

beroepsenthousiasme contacten tussen beleidsmedewerkers interventies van hogere ambtenaren

ambiguiteitalsgevolg van lange besluitvormingsprocessen die lang kan bestaan Binnen de

organisatie is niet overal even helder welke vigerende kaders de Belastingdienst hanteert

Advies besteed organisatiebreed aandacht aan de communicatie op dit punt
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ODC vorming en de realisering daarvan binnen de Belastingdienst

Heel directe risico s zijn beperkt

Op het niveau van de Belastingdienst staat er inmiddels een batterij aan kaders en stevige

procedures opgesteld voor een zich voordoende vraag om externe dienstverlening Het gebrek aan

een strategie zal op zichzelf op de kortere termijn voor de dienstverlening aan de eigen organisatie

vermoedelijke weinig of geen risico s hebben omdat de massa van deze eigen dienstverlening zo

groot is dat noodzakelijk ontwikkelingen en innovaties niet door schaalgrootte beperkt worden Voor

de langere termijn heeft de organisatiekwaliteit baat bij een goed doordachte strategie omdat deze

bijdraagt aan consistentie en begrijpelijkheid van regels en daarmee naleving bevordert

Zie het advies om een proces te starten om tot integrale strategievorming te komen

Risico s van datavermenging vragen aandacht

De ontwikkeling van het Forensisch Domein laat zien waarin hierin risico s kunnen bestaan De

maatschappelijke impact bestaat natuurlijk uit een betere opsporing van fraude en ondermijning

maar ook uit vraagstukken die samenhangen met de AVG met de rechtsbescherming en met het

vertrouwen dat burgers moeten hebben dat data over hen alleen op rechtmatige gronden tussen

overheidsdiensten worden gedeeld Indien dit niet breder wordt bezien kunnen bestuurlijke risico s

ontstaan

Advies bezie in het kader van een audit naar security aspecten grondig de waarborgen voor een

rechtmatige gegevensuitwisseling in de samenwerking met andere BOD s Besteed in de

doorontwikkeling van de ODC strategie bijzondere aandacht aan het forensisch domein en voorzie dit

onderdeet van de strategie van een democratische legitimering

Het ontbreken van een strategie is op zichzelf geen misstand onregelmatigheid of tekortkoming

Strategisch handelen van de overheid is wenselijk uit het oogpunt van het kwalitatief goed

functioneren van de overheid Strategisch handelen kan op veel manieren gerealiseerd worden ook

zonder dat dit in een formele strategie is vastgelegd Alhoewel wij van mening zijn dat in de

bestudeerde casus door het gebrek aan strategisch handelen op meerdere niveaus kansen zijn

gemist is er geen wettelijke plicht geschonden

Zie het advies om een proces te starten om tot strategievorming te komen

Planning en Control cycius

De planning en controlcyclus op dit gebied is zeker een aandachtspunt Er zijn in de

meldingsperiode maar zeker ook daarna successievelijk noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen

aangebracht

Advies maak dit onderwerp van een vraaggestuurde audit door de ADR om bij te dragen aan de

finishing touch en als opstap in de richting van het werken met een In Control Statement voor de hele

organisatie
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ODC vorming en de realisering daarvan binnen de Belastingdienst

1 Inleiding

1 1 Aanleiding

Op 17 december 2020 is ons verzocht een onderzoek te doen naar wat wij willen samenvatten als

De strategie de kaders en de uitvoering daarvan bij het aannemen van externe opdrachten door het

ODC van de belastingdienst Wij hebben dit onderzoek niet opgevat als een forensisch of

accountantsonderzoek maar als een reflectie van relatieve buitenstaanders op een aantal

beleidsprocessen met het doel om naar de toekomsttoe handreikingen te doen om deze processen

en het handelen van de Rijksoverheid en de Belastingdienst te verbeteren Om een goed beeld te

krijgen zijn wij op een aantal onderdelen diep in de besluitvorming gedoken Wij zijn hier ook weer

selectief in geweest niet alleen omdat tijd ontbrak maar ook omdat te veel detail het zicht op de

interactieen samenhang van dingen zou kunnen hinderen

Ons onderzoek heeft de vorm gehad van interviews en dossierstudie Interviews vonden plaats met

personen van binnen de Belastingdienst T b v dossierstudie hebben wij interne stukken van de

Belastingdienst gebruikt Voor het overige^ i h b de ontwikkelingen van het beleid op rijksniveau

hebben wij openbare bronnen gebruikt

Uitgangspunt voor het onderzoek is de opdrachtformulering ten behoeve van io 2 e ^an Financien

zoals die is opgesteld door de personeelsraadspersonen en die is vastgelegd in notitie met kenmerk

Personeelsraadspersonen Belastingdienst Documentnr 056 van 11 november 2020

Uit deze notitie citeren we doelstelling en vraagstelling

Doelstelling van het onderzoek is vast te stellen of als gevolg van het ontbreken van een kader

stellende ODC strategie bij het aanvaarden van externe opdrachten door de DIV van de

Belastingdienst en ontbrekende sturings en verantwoordingsinformatie door een onvolledige

administrate sprake is van een structurele misstand als bedoeld in de Wet Fluis voor klokkenluiders

dan wel van structurele onrechtmatigheden

Vraagstelling Flet onderzoek is gericht op het beantwoorden van de volgende onderzoeksvragen

Onderzoeksvragen

Is er naar het oordeel van de onderzoeker een werkende kaderstellende ODC strategie voor

het door de Directie Informatievoorziening van de Belastingdienst aanvaarden van opdrachten

voor externe dienstverlening door het rekencentrum van de BD De volgende vragen gaan ervan

uit dat een kaderstellende ODC strategie tot dusverre ontbreekt

Is het ontbreken van die strategic op zichzelf een misstand of onregelmatigheid dan wel een

tekortkoming

Vergroot het ontbreken van die strategic het risico op een misstand onregelmatigheid of

tekortkoming

Heeft het ontbreken van een ODC strategie ertoe geleid dat bij het aanvaarden van opdrachten

voor externe dienstverlening in de afgelopen periode een misstand onregelmatigheid of

tekortkoming is ontstaan

Hoe zou een dergelijke situatie in detoekomst kunnen worden voorkomen

Kan het ontbreken van een ODC strategie leiden tot een structurele misstand onregelmatigheid

of tekortkoming

Brengt het ontbreken van een ODC strategie voor de BD risico s mee in juridisch financieel of

bestuurlijk opzicht Kunnen die nader worden geduid

1

2

3

4

5

6

7
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ODC vorming en de realisering daarvan binnen de Belastingdienst

Voor de goede leesbaarheid hebben wij bet antwoord op deze vragen verweven in onze conclusies

zie par 2 2

Wij hebben ons in eerste aanleg vooral gericht op de fact finding zoals die in de hoofdvraag en de

vragen 2 en 3 naar voren komt en in het verlengde daarvan op 6 en 7 Daartoe hebben we als basis

het op grond van wet en regelgeving en vastgesteld beleid geldende kader voor externe

dienstverlening in kaart gebracht Uitgebreid boekenonderzoek en een forensische aanpak gaan onze

scope te buiten

In deze aanpak hebben we de hoofdlijn van de zorgen van de melder meegenomen Die hebben we

in het gespreksverslag met hem als voIgt genoteerd

Met Compacte Rijksdienst is door kabinet en Kamer besloten tot consolidering van de

datacenters naar4 ODCs waarvan het rekencentrum van de Belastingdienst er een is

Dit is niet eenduidig verwerkt in een interne strategie voor het accepteren en uitvoeren van

dienstverlening voor andere onderdelen van de Rijksdienst

Er is niet een op een strategie gebaseerd handelingskader voor aanvaarden uitvoeren en

evalueren van externe dienstverlening Het ontbreekt aan een uitgewerkte planning en

control cyclus voor externe dienstverlening

Externe dienstverlening is niet goed uitgewerkt in de Administratieve Organisatie Er wordt

niet apart op deze externe dienstverlening tijd geschreven

Externe dienstverlening komt bottom up tot stand niet gedreven door een algemeen kader

De relatie tussen departementale beleid en uitvoering is onvolkomen Sturing door en

weerwerk van centraal Financien niet krachtig Situatie biedt hiermee te veel ruimte aan het

genoemde bottom up beleid

Dit zijn omstandigheden waarin niet altijd de goede afwegingen worden gemaakt en risico s

ontstaan dat onjuiste prioriteiten worden gelegd waarbij mogelijk dringende activiteiten tbv

BD zelf niet aan bod komen

7
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ODC vorming en de realisering daarvan binnen de Belastingdienst

1 2 Werkwijze
We hebben een grote hoeveelheid documenten bezien Een opsomming van de belangrijkste

daarvan hebben we opgenomen in bijiage 4

Met de melder en een 14 tal andere ambtenaren is een gesprek gevoerd In enkele gevallen is ter

verdieping een tweede gesprek gevoerd Van de gesprekken zijn korte verslagen gemaakt die ter

verificatie zijn voorgelegd aan de gesprekspartners

Zoals gezegd hebben we de meest relevante documenten in de bijiage opgenomen Dit maakt het

mogelijk het door ons weergegeven feitenrelaas te volgen Niet opgenomen hebben we de verslagen

van de gesprekken en de uitgebreide mailwisseling die we met en van de melder hebben gehad en

wel om twee redenen De kern van ons onderzoek gaat het om het nagaan van besluitvorming of

het ontbreken ervan In de tweede plaats is ons gevraagd zo mogelijk te rapporteren zonder dat

zaken tot op een persoon herleidbaar zijn

Voor dit onderzoek hebben wij ons gebaseerd op de gesprekken en op het voor ons beschikbare

materiaal

Een eerste concept rapportage met beschrijvingen en reflecties van de onderzoekers is voor reactie

voorgelegd aan de melder De aanpassingen die op grond van dat gesprek met de melder zijn

gepleegd zijn verwerkt in een tweede concept rapportage die aan de opdrachtgever ter verificatie is

aangeboden Ook deze tweede versie is voorgelegd aan de melder Na verwerking van aanpassingen

is de voorliggende rapportage het resultaat van ons onderzoek

Zoetermeer Voorburg 28 maart 2021

De onderzoekers

B S Eilander

J A P Veringa
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ODC vorming en de realisering daarvan binnen de Belastingdienst

2 Samenvatting en conclusies

2 1 Samenvatting

Het onderzoek betreft datacenter dienstverlening door het rekencentrum van de Belastingdienst

samengevat is dat housing hosting en applicatiedienstverlening Omdat het hier gaat om een

Over e c sdatacenter waarbij Overheid is beperkt tot de Rijksdienst is deze vraag niet los te zien

van de strategie op Rijksniveau op dit gebied Dit bezien we in hoofdstuk 3 De ontwikkeling van

Overheidsdatacenters ODCs is onderdeel van een rijksbrede infrastructuur voor de

ondersteunende bedrijfsvoering De website www rijksbrededienstverleners nl geeft een actueel

overzicht hiervan Het is nuttig om vast te stellen dat de externe dienstverlening door de Directie IV

de uitvoeringsdirectiedie verantwoordelijk is voor het ODC BD uiteindelijkdeel uitmaaktvan een

bredere wederkerige relatie

In de afgelopen 10 jaar is het aantal datacenters van de Rijksdienst teruggebracht tot 4

1 ODC Belastingdienst eigendom Rijksoverheid

2 ODC Rijswijk eigendom Rijksoverheid dat vooral diensten levert aan SSCICT de ICT

dienstverlener van de Haagse departementen

3 ODC Noord huur afgeschermde datacentervloer van KPN vooral dienstverlener voor

Rijksorganisaties in het Noorden

4 ODC Amsterdam huur afgeschermde datacentervloer van Equinix vooral dienstverlener

voor RWS en Justitie

Op ICT gebied is er binnen de Rijksdienst een ClO stelsel Er is een

0 2 4 ondergebracht bij het ministerie van BZK en binnen elk departement is een

0 s ^aangewezen Zowel het kerndepartement van Financien als de Belastingdienst hebben een[l0 2 e

10 2 e zit het ClO beraad met

ook lid van dit ClO beraad De taken en bevoegdheden van de CIO van een dienstonderdeel zijn een

afgeleide van de taken en bevoegdheden van

10 2 e

10 2 e

10 2 e is10 2 6 voor

10 2 e

Uit de gesprekken met de betrokkenen van kerndepartement en Belastingdienst blijkt dat de

strategie rond datacenters geen onderwerp van gesprek is in het ClO beraad

De taakverdeling tussen de ODC s lijkt organisch op basis van de bestaande taken en de sterke

punten van de voorgaande samenstellende eenhedentot stand te zijn gekomen Er waren geen

blauwdrukken of landkaarten voor de doorontwikkeling van het gehele palet van ODC s Er is niet een

landelijk loket voor nieuwe aanvragen voor datacenter dienstverlening Dit klemt omdat er in een

brief van 27 mei 2020 van de staatssecretaris van BZK nog werd gesteld De Rijksoverheid voert een

actieve strategie om dataopslag en verwerking ten behoeve van het Rijk in Nederlandplaats te laten

vinden De ODC s worden beschouwd als de kern van deze dataopslag

Al met al is er voor een ODC uit de richtlijnen op Rijksniveau niet een eenduidige kaderstelling te

halen als het gaat om de behandeling van nieuwe aanvragen voor externe dienstverlening

Hoofdstuk 4 beschrijft hoe de Belastingdienst hiermee omgaat

In 2014 wordt een eerste strategie voor het ODC Belastingdienst opgesteld De strategie heeft de

vorm van een Powerpoint presentatie In par 4 6 is aangegeven dat de onderzoekers dit document

meer beschouwen als een kader dan als een strategie Een belangrijke zin uit de geformuleerde
ambitie Het ODC BD wil in het dynamische krachtenveld een actieve rolspelen zodat de belangen
van de Belastingdienst zeker gesteld worden Vanuit dat belong kiest het ODC de ontwikkelingen
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waarzij een voortrekkersrol wil De onderzoekers missen de strategische uitwerking van deze

ambitie

In 2015 2016 vindt onder invioed van het leggen van focus op de kerntaak van de Belastingdienst
door staatsecretaris Wiebes een verscherping plaats van het kader voor externe dienstverlening
Gesteld wordt

dot vanuit het ODC Belastingdienst nog slechts in twee gevallen diensten warden geleverd aan

derden namelijk
o aan B CFD zodat deze de rol van Rijks Concern Dienst Verlener CDV adequaat kan invullen Hierbij
wordt vanuit het ODC een aantal zogeheten gebouw gebonden IT diensten geleverd wifi printers

etc die gebruikt warden door de Belastingdienst en externe klanten van B CFD

o aan Rijkspartijen buiten de Belastingdienst wanneer dit de Belastingdienst evident helpt bij het

realiseren van strategische ambities zoals de Investeringsagenda borging van de continuiteit en

minimaliseren van de tax gap

Van de documenten uit 20214 en 2015 2016 kon de formele status niet worden vastgesteld Dit kan

samenhangen met de in die jaren meer informele werkcultuur bij de BD

De notitie Topstructuur van de Belastingdienst 2017 stelt t a v de opdracht van CIE

CIE ontwikkelt zich van een specifiek datacenter voor de Belastingdienst naar een overheidsbreed

inzetbaar datacentrum

In een nota van het MT CIE aan

een ambitie die verder reikt dan die uit de ODC strategie van 2014 en de herijkte strategie van 2015

waar de overheidsbrede inzetbaarheid duidelijke beperkingen kende Vanuit CIE perspectief is nu

toetsing strategische richting ODC noodzakelijk om toekomstvast invulling te geven aan de opdracht
uit de topstructuur

van november 2017 wordt dit als voIgt verwoord Dit is10 2 e

en

Spoor 2 Het ODC BD draagt bij aan een integrate overheid door het leveren van IV opiossingen die

BD en partners verbinden op bedrijfsdoelstellingen Dit zijn specifieke diensten die overheidsbreed

gebruikt worden en waar de Belastingdienst eigenaarschap claimt vanuit strategisch belong van

deze diensten voor de Belastingdienst Het kenmerk van deze diensten is dat zij samenwerking tussen

overheidspartijen in hetprimaire proces faciliteert Veelat rond veilige uitwisseling deting van data

Bij de definitie van deze diensten is de BD leidendin de samenwerking met andere partijen In de

huldige strategie waren we bier terughoudend De ambitie hier is om pro actiever met andere BD

onderdelen hier invulling aan te geven Voorbeelden hiervan zijn diensten rond Bijzondere

Opsporings Diensten BOD geinitieerd vanuit FIOD en Gegevens Domein Werk en Inkomen

geinitieerd vanuit verandergebied tnformatiegestuurd toezicht en inning Deze nota van de directie

CIE heeft echter niet tot nadere besluitvorming geleid op hogere niveaus in de Belastingdienst

In 2018 2019 is het onderwerp in een breder verband onderwerp van gesprek geworden binnen de

BD Tegelijkertijd lopen ertwee aanvragen voor dienstverlening die om besluitvorming vragen Het

gaat om dienstverlening aan de Koninklijke Bibliotheek in het kader van de publieke erfgoedtaken die

de KB als ZBO heeft en om dienstverlening aan ISZW op terreinen die samenhangen met de interne

dienstverlening van BD IV aan de FIOD Pas op 10 oktober 2019 heeft het DT BD een kader

dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst vastgesteld Het kader is ingebracht doodlQ 2 ^

Alhoewel reeds sedert april van dat jaar of

langer tussen directies IV D C F en IV wordt gesproken over een meer integraal kader is de

invalshoek vanuit financiele principes en spelregels leidend maar bevat dit ook inhoudelijke

10 2 e
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voorwaarden Het besluit in het verslag van de bespreking in bet DT BD luidt als voIgt

Het DT BD stemt in met hetkader moot dienstverlening aan partijen buiten de Belastingdienst Dit

kader betreft zowel inhoudelijke voorwaarden en richtlijnen waaraan de dienstverlening zal moeten

voldoen als de financiele handelwijze Met het kader wordt voldaan aan de Wet Markt en Overheid

De onderzoekers beschouwen dit kader als het actuele tot op heden geldende overkoepelende

kader voor externe dienstverlening door de BD

Ter uitvoering is een procedure Willen Mogen Kunnen toets Rijksbrede dienstverlening vastgesteld
in de driehoek IV D op 14 februari 2020 Op 12 maart 2020 is deze voor kennisgeving aangenomen

door het DT BD De Directie IV is vooruitlopend op deze kaderstelling een dienstbrede werkgroep

gestart met vertegenwoordigers van I lQ 2 ^en de kaderstellers CD IV D en CD C F om deze

procedure te implementeren

Hoofdstuk 5 gaat in op de aard en omvang van de externe dienstverlening door het rekencentrum

van de belastingdienst Deze is ten opzichte van hettotaal aan dienstverlening beperkt Uitgedrukt

in het aantal racks in het rekencentrum zijn dit er 80 op een totaal van 630zijnde 12 hetgeen nog

een overschatting is ten opzichte van het totaal aan werkzaamheden dat het rekencentrum verricht

Het vastgestelde kader biedt in individuele gevallen houvast om capaciteitsvragen te beantwoorden

indien op een bepaald moment een vraag binnenkomt De vraag is of er een strategisch beeld is van

de omvang waartoe de externe dienstverlening zich kan en mag ontwikkelen Het overgrote deel van

de dienstverlening betreft platte housing iets waarmee het Rekencentrum grote ervaring heeft en

waarin het ook heel goed is om dit in veilige omstandigheden in te voeren Er hebben zich hier in de

afgelopen jaren geen incidenten voorgedaan zo hebben we genoteerd

Hoofdstuk 6 beschrijft twee bijzondere casussen dienstverlening aan de Koninklijke Bibliotheek en

aan ISZW

Bij gebrek aan regie op het niveau van de Rijksdienst is het niet onbegrijpelijk dat de KB terecht

kwam bij het ODC BD In het licht van de criteria uit de strategic ODC BD uit 2014 was de

dienstverlening voor de Belastingdienst te zien als een quick win betrekkelijk gering in omvang 8

racks het ging om makkelijk opschaalbare dienstverlening housing zonder verwevenheid met en

risico voor het primair proces BD met heldere politieke bestuurlijke verantwoordelijkheid van de

klant In het licht van de aanscherping van de ODC strategie 2015 is echter wel de vraag of de

dienstverlening aan de KB is getoetst aan de voorwaarde van een evidente strategische waarde voor

de Belastingdienst De onderzoekers hebben geen expliciete toetsing aangetroffen Na ontvangst van

het verzoek is wel in de geest van de strategie 2015 en vervolgens 2019 getoetst op andere

politieke en bestuurlijke risico s zoals de Wet Markt Overheid en de fiscale aspecten

De onderzoekers hebben het beeld dat de dienstverlening aan ISZW tot stand is gekomen op

professioneel verantwoorde wijze Het verzoek is tijdig en op een voldoende hoog niveau in de

organisatie binnengekomen Er is verkennend onderzoek gedaan Een deel van de aanvraag is op

gronden van risico s voor dienstverlening t b v het primair proces afgewezen De besluitvorming lijkt

zich echter wel geheel binnen de Belastingdienst te hebben afgespeeld terwijl een betere

samenwerking tussen FIOD en ISZW maar mogelijk ook in de toekomst met andere BOD s een veel

bredere maatschappelijke impact kan hebben dan de bedrijfsvoering van de Belastingdienst Deze

maatschappelijke impact bestaat natuurlijk uit een betere opsporing van fraude en ondermijning

maar ook uit vraagstukken die samenhangen met de AVG met de rechtsbescherming en met het

vertrouwen dat burgers moeten hebben dat data over hen alleen op rechtmatige gronden tussen
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overheidsdiensten worden gedeeld Een bredere inbedding van deze discussie al is deze wel aan de

orde geweest in reguliere overleg tussen de BOD s zou wenselijk zijn zeker als de dienstverlening tot

andere BOD s zou worden uitgebreid Een ingredient van deze discussie zou een audit of assessment

op de waarborgen voor de rechtmatigheid van de onderlinge gegevensuitwisseling van de BOD s

kunnen zijn

Hoofdstuk 7 gaat in op een aantal aspecten van administratieve organisatie en Planning en Control

Het beeld is dat op dit gebied afgelopen Jaren goede stappen zijn gezet zoals bijvoorbeeld

Uitgebreide documentatie bestuurlijk technisch en over de overeenkomst tussen partijen

Meer en meer wordt uitgegaan van op projecten geschreven tijd in plaats van ramingen

Er is een structuur van rapportages opgezet Er is periodiek overleg over deze rapportages

Voor wat betreft de kostendekkende doorberekening van externe dienstverlening wordt dit

op dit moment nog op basis van losse kostprijsmodellen in kaart gebracht Er wordt gewerkt

aan een meer integraal kostenmodel voor alle activiteiten van het rekencentrum

Voor wat betreft de administratieve verwerking facturering etc loopt deze dienstverlening

mee in de gebruikelijke procedures

In januari 2021 verscheen voor het eerst een jaaroverzicht Rijksbrede ICT dienstverlening

door de IV organisatie van Belastingdienst Dit is een aanwinst Het geeft een goed globaal

overzicht en door dit jaarlijks op te stellen houdt het de gedachte levend dat hier een

belangrijke overheidsdienstverlening aan de orde is en het is nuttig als instrument voor

periodieke agendering

Het goed en gestructureerd uitvoeren van de planning Control cyclus is een aandachtspunt

Financien wil toewerken naar een In Control Statement

2 2 Conclusies

2 2 1 Op het niveau van de Rijksdienst geen strategie geen kaders

De ODC vorming komt voort uit een Rijksbreed programme Compacte Rijksdienst Het is goed om

vast te stellen dat de specifieke datacenter dienstverlening deel uitmaakt van een omvangrijk stelsel

van dienstverlening op het brede gebied van de bedrijfsvoering aan en van onderdelen van de

Rijksdienst Het maakt dus deel uit van een brede wederkerige relatie

Doel van Compacte Rijksdienst voor dit onderwerp was het terugbrengen van het aantal rekencentra

van de Rijksdienst Het rekencentrum van de Belastingdienst is een van vier overgebleven

rekencentra De inhoud van Compacte Rijksdienst is te zien als een strategie die de ODC vorming

heeft gestuurd maar waarbij de verdere ontwikkelingte zien is als een organisch proces waarin geen

sprake is van een verder doorgedachte uitgewerkte strategie en daarop gebaseerde kaderstelling

die de ODC s houvast geven

Het ontbreken van een doorontwikkelde strategie op het niveau van de Rijksdienst en van daaruit

voortvloeiende kaders brengt risico s mee Voorbeeld hiervan is de gang van zaken rond de Corona

app Housing hosting hiervan door de Belastingdienst is op begrijpelijke gronden afgewezen en de

dienstverlening is ondergebracht in de markt Als er goede redenen zijn om risico s te verminderen

om zulke applicaties binnen de muren van de ODC s te huisvesten dan is het noodgedwongen

onderbrengen bij een marktpartij een resultaat dat minder gewenst is Dan doet het gemis aan een
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uitgewerkte strategic op Rijksniveau met daarbij behorende kaders en bedrijfseconomische

arrangementen zich voelen In het licht van de recent nog uitgesproken ambities richting deTweede

Kamer om dataopslag en verwerking ten behoeve van het Rijk in Nederland plaats te laten vinden

brief staatsecretaris BZK d d 27 mei 2020 is het belangrijk om de rol van de ODC s daarbij helder

uitte\werken

om in het CIO beraad de wenselijkheid van een

doorontwikkeling van de ODC strategic aanhangig te maken en om intern Fin BD de gewenste

inbreng in zo n strategic met prioriteit ter hand te nemen Dit is naar zeggen van gesprekspartners al

eerder gebeurd^ maar dat heeft niet tot resultaat geleid Dit vraagt dus om een effectieve en

vasthoudende interventie Een stap zou kunnen zijn om in opdracht van het ClO beraad een

Gateway review uitte doen voeren naar de constellatie van Overheidsdatacenters

We adviseren I I0 2 e I en 10 2 e

2 2 2 Op het niveau van Financien Belastingdienst wel kaders geen volwaardige strategie

Bij gebreke aan een Rijksbrede strategie en kaderstelling heeft de Belastingdienst de afgelopen 10

jaar veel tijd en energie gestoken in het voor zichzelf creeren van een kader en daarbij behorende

procedures Die worden in de stukken ook wel als strategic aangeduid maar te constateren is dat

enkele belangrijke strategische noties daarin ontbreken Het Kader dienstverlening aan partijen

buiten de Belastingdienst 10 oktober 2019 beschouwen we als het actuele tot op heden geldende

overkoepelende kader voor externe dienstverlening door de BD Tezamen genomen met de

implementatie ervan door een willen mogen kunnen toets is het een uitgebreide set voorwaarden

die gesteld worden aan nieuwe vragen om externe dienstverlening maar het heeft niet zoals uit

een strategie zou voortvioeien een voorspellende waarde voor de soort aard en omvang van

externe dienstverlening De ontwikkeling daarvan wordt niet vanuit een strategie gestuurd maar

ontwikkelt zich aan de hand van zich voordoende individuele vragen En het gehanteerde kader heeft

zich vervolgens aansluitend hierop verder ontwikkeld

Financien belastingdienst hadden ook de keuze kunnen maken om aan de Rijkskadersteller

dringender om nadere guidance te vragen

In par 4 6 hebben wi] beschreven wat we onder een strategie verstaan en wat we onder een

kader verstaan

Als we dat schematisch in beeld brengen voor de externe dienstverlening door het rekencentrum van

de belastingdienst dan zien we het volgende

De vormingvan de overheidsdatacenters komt voort uit het rijksbrede programme Compacte

Rijksdienst 2011 Dit is te zien als een strategie die de ODC vorming heeft gestuurd maar waarbij

na de realisatie van 4 ODC s waar het Rekencentrum BD er een van is de verdere ontwikkeling een

organisch proces is gebleven waarin geen sprake is van een verder doorgedachte uitgewerkte

strategie en daarop gebaseerde kaderstelling die de ODC s houvast geven De strategie was

hoofdzakelijk kwantitatief van meer naar minder inhoudelijke en governance sturing ontbreekt

goeddeels en is niet in kaderstelling uitgewerkt

BiJ gebrek aan een rijksbrede strategie en kaderstelling heeft de Belastingdienst de afgelopen 10 Jaar

veel tiJd en energie gestoken in het voor zichzelf creeren van een kader en daarbij behorende

procedures Die geven houvast bij zich voordoende vragen om externe dienstverlening en de

massiviteit ervan zal voorkomen dat er risico s ontstaan Het is echter niet zonder meer duidelijk op

welke strategische overwegingen dit is gebaseerd De notitieTopstructuur stelt Het rekencentrum
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ontwikkelt zich tot een overheidsdatacenter Dat zou impliceren dat er een analyse zou volgen van

de positie van het rekencentrum in de ODC constellatie en dat er bijvoorbeeld gedachten zouden

worden gevormd over de strategische gebieden waarop men zich gaat richten wat de aard van de

dienstverlening dan zal zijn^ tot welke omvang dit zich mag uitstrekken en welk ontwikkelingspad

wordtgevoigd Een dergelijke benadering zou tot ookandere kaders hebben kunnen leiden

Het is vanuit deze gedachtegang dat we tot de conclusie komen Wei kaders geen volwaardige

strategie

In lijn en in samenhang met het advies onder 2 2 1 is ons advies om binnen Financien Belastingdienst

een proces te starten om tot een integrale strategie te komen voor de externe dienstverlening door

het rekencentrum van de Belastingdienst

2 2 3 Institutionele schakels in de beleidscyclus werken nietof beperkt
De beleidscyclus ziet er in een sterk versimpelde versie als voIgt uit

Rij ksbreed worden kaders gesteld

die worden op departementaal niveau zo nodig nader uitgewerkt en vastgesteld

en gaan vervolgens de fase van uitvoering in

Natuurlijk is de werkelijkheid veel gecompliceerder is dit een interactief en itererend proces en

mogen we by the way ook wel eens blij zijn dat uitvoerders niet op hun handen gaan zitten totdat

het beleid eindelijk een uitspraak heeft gedaan

Op het onderhavige onderwerp van externe dienstverlening door het rekencentrum van de

Belastingdienst zien we gebreken

Besluitvorming vindt plaats binnen de Belastingdienst In uitzonderingsgevallen waar een

interdepartementale kwestie aan de hand is bereikt dit het kerndepartement of de politieke

leiding Terugkoppeling naar het niveau van de Rijksdienst vindt niet plaats ook niet als dit gelet op
de aard van de dienstverlening forensisch domein of erfgoeddomein logisch zou zijn

In het ClO stelsel zijn richtlij nen gesteld die erop zien dat de bevoegdheden van een CIO van een

departementsonderdeel een afgeleide zijn van die van

kan de verbinding in de beleidscyclus worden gelegd waarlangs het soort vraagstukken waarover we

het hier hebben geleid worden Dit vindt zo niet plaats

] Via het ClO beraad10 2 e

Ons advies is om deze gebreken te repareren Hoe dat het beste kan We denken dat we dat in

vertrouwen aan Financien Belastingdienst kunnen overlaten Wellicht dat het agenderen van een

rapportage als het Jaaroverzicht Externe Dienstverlening daar een rol in kan spelen mits dit wordt

voorzien van financiele en risico aspecten

In de werking van het ClO stelsel binnen Financien komen nog niet alle relevante onderwerpen zoals

vastgelegd in het Besluit ClO stelsel Rijksdienst aan de orde Het besluit ClO stelsel Rijksdientst 2021

moet in 2021 en 2022 worden geimplementeerd Dit biedt mogelijkheden om de werking ervan

binnen Financien Belastingdienst te verbeteren

2 2 4 De organisatie is gevoelig voor druk bij vragen om dienstverlening door het Rekencentrum

Een complex vraagstuk waarvoor we op een aantal omstandigheden wijzen

• We wezen al op de besluitvormingsprocessen rond de kaderstelling en het ontbreken van

strategie

• Besluitvormingsprocessen lopen lang soms heel erg lang
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Die bewegen zich tussen twee polen het belang van de Belastingdienst bij zo weinig

mogelijk complicaties in de bedrijfsvoering en hetzijn van een Over je cfedatacenter

Contacten op alle niveaus van medewerkertotl[025waarin al op besluiten wordt

voorgesorteerd ver voordat die zijn genomen

In de opeenvolgende kaders zijn andere accenten gelegd en met de Topstructuur is er een

andere governance gei ntroduceerd met een duidelijke taakverdeling tussen kadersteller

toezichthouder en uitvoering Is er voldoende aandacht besteed aan de verinnerlijking van

nieuwe beleidslijnen en governance afspraken

Het is dus niet aan een parti] toe te rekenen Het is een complex van zaken als

beroepsenthousiasmej contacten tussen beleidsmedewerkers interventies van hogere ambtenaren

ambiguiteit die lang kan bestaan De impulsen komen van allerlei kanten

Het invoeren van een single point of entrance bij| I0 2 e^is een verbetering Gebleken is dat binnen

de organisatie niet overal even helder is welke kaders de Belastingdienst hanteert Lange

besluitvormingsprocessen hierover konden in het verleden daaraan bijdragen Advies is om nog eens

organisatiebreed aandacht te besteden aan de communicatie op dit punt

2 2 5 Heel directe risico szijn beperkt

Bij de eerste 4 conclusies plaatsen we een 5® Directe riscio s zijn beperkt Op het niveau van de

Belastingdienst staat er inmiddels een batterij aan kaders en stevige procedures opgesteld voor een

zich voordoende vraag om externe dienstverlening Men gaat bepaald niet over een nacht ijs en

afwegingen pro en contra krijgen volopde ruimte om in de beoordeling meegenomen te worden

voordat een besluit wordt genomen De casussen die we hebben bezien getuigen daarvan De

omvang van de externe dienstverlening door het rekencentrum van de Belastingdienst is als resultaat

hiervan relatief gering in omvang ten opzichte van de eigen dienstverlening 0ns is door de

gesprekspartners met nadruk gezegd dat de eigen productie nimmer heeft geleden onder de

externe dienstverlening Er zijn geen incidenten geweest

Het gebrek aan een strategie zal op zichzelf op de kortere termijn voor de dienstverlening aan de

eigen organisatie vermoedelijke weinig of geen risico s hebben omdat de massa van deze eigen

dienstverlening zo groot is dat noodzakelijk ontwikkelingen en innovaties niet door schaalgrootte

beperkt worden Voor de langere termijn denken wij dat de kwaliteit van de interne dienstverlening

baat kan hebben bij een goed doordachte strategie

De vraag of het niet vaststellen van een strategie het risico op een onregelmatigheid of tekortkoming

heeft vergroot moeten wij beantwoorden binnen het bredere kader van mechanismes in de

organisatie om toe te zien op de naleving van wet en regelgeving Naleving van wet en regelgeving

wordt bevorderd door een consistente begrijpelijke inhoud daarvan en op een helder doel van de

wetten en regels Een strategie kan daaraan zeker bijdragen Wij hebben echter niet het beeld dat

het ontbreken van een strategie in deze situatie tot nalevingsproblematiek van relevante interne

regelgeving heeft geleid

2 2 6 Risico s van datavermenging
De ontwikkeling van het Forensisch Domein laat een voorbeeld zien waarin hierin risico s kunnen

bestaan
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We zagen al dat de besluitvorming hierover zich geheel binnen de Belastingdienst lijkt te hebben

afgespeeld terwiji een betere samenwerking tussen FIOD en ISZW maar mogelijk ook in de

toekomst met andere BCD s een veel bredere maatschappelijke impact kan hebben dan de

bedrijfsvoering van de Belastingdienst Deze maatschappelijke impact bestaat natuurlijk uit een

betere opsporing van fraude en ondermijning maar ook uit vraagstukken die samenhangen met de

AVG met de rechtsbescherming en met het vertrouwen dat burgers moeten hebben dat data over

hen alleen op rechtmatige gronden tussen overheidsdiensten worden gedeeld Indien dit niet breder

wordt bezien^ kunnen bestuurlijke risico s ontstaan

Binnen het Rekencentrum zijn uitgebreide maatregelen genomen om inbreuken op security en

datalekken te voorkomen

de security aspecten

]en| I0 2 e~|hebben aangekondigd een audit te doen naar10 2 e

Het is altijd de vraag of sceptische mensen in de buitenwacht vertrouwen hebben in het geheel van

getroffen maatregelen

De onderzoekers adviseren om in het kader van een audit naar security aspecten of anderszins

grondig te kijken naar de waarborgen in de samenwerking met andere BCD s voor een rechtmatige

gegevensuitwisseling De onderzoekers adviseren in het kader van de eerder genoemde

doorontwikkeling van de CDC strategie bijzondere aandacht te besteden aan het forensisch domein

en dit onderdeel van de strategie van een democratische legitimering te voorzien De onderzoekers

denken dat het voor de democratische en de publieke legitimatie van samenwerking tussen BCD s en

de inzet van ICT middelen daarvoor van groot belang kan zijn om pro actief en communicatiegericht

te werken aan verdere garanties dat gebruik door de overheid van data van burgers en instellingen

veilig is en uitsluitend met een wettelijke titel plaats vindt

2 2 7 Hetontbreken van een strategie is op zichzelf geen misstand onregelmatigheid of tekortkoming

De termen misstand onregelmatigheid en tekortkoming hebben een betekenis in het spraakgebruik
en daarnaast in meer specifieke contexten zoals in het kader van de Wet op de

klokkenluiders misstand en in de accountancy

Wi] gaan uit van de betekenis van misstand uit de Wet op de klokkenluiders het gaat dan voor

zover voor dit onderzoek relevant om situaties waar het maatschappelijk belang in het geding is bij
de schending van een wettelijk voorschrift of een gevaar bestaat voor het goedfunctioneren van de

openbare dienst als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen ofnalaten Uiteraard is bij
ieder handelen van de overheid het maatschappelijk belang in het geding en kan ieder sub optimaal
handelen van de overheid het goed functioneren van de overheid schaden maar uit de context van

de Wet op de klokkenluiders moeten wij afleiden dat het gaat om zeer ernstige inbreuken met zeer

ernstige gevolgen en dat het handelen dan wel opzettelijk moet zijn of in ieder geval ernstig laakbaar

en niet integer

De termen onregelmatigheid en tekortkoming lezen wij als het handelen in strijd met concrete

wettelijke regels of het niet nakomen van een wettelijke verplichting

Wij hebben tb v dit onderzoek vele documenten bestudeerd en ook met 15 personen gesprekken

gevoerd waaronder ook met de melder In geen van de documenten of gesprekken hebben wij

aanwijzingen gevonden die duiden op het vermoeden van misstanden zoals bedoeld in de Wet op de

klokkenluiders In geen van de gesprekken zijn vermoedens geuit van persoonlijke integriteits issues
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De vraag of het ontbreken van een strategic gezien kan worden als een onregelmatigheid of een

tekortkoming beantwoorden wij negatief Strategisch handelen van de overheid is wenselijk uit het

oogpunt van het kwalitatief goed functioneren van de overheid Strategisch handelen kan op veel

manieren gerealiseerd worden ook zonder dat dit in een formele strategic is vastgelegd Alhoewel

wij van mening zijn dat in de bestudeerde casus door hetgebrek aan strategisch handelen op

meerdere niveaus kansen zijn gemist is er geen wettelijke plicht geschonden

2 2 8 Planning en Control cyclus
Er zijn de afgelopen jaren successievelijk kwaliteitsverbeteringen aangebracht op de planning en

control cyclus op het gebied van externe dienstverlening door het rekencentrum van de

Belastingdienst

Daarbij lijkt de situatie nu ook zo uitgewerkt dat deze onderwerp zou kunnen zijn van een

vraaggestuurde audit door de ADR We stellen dit niet voor om vervolgonderzoek uit te lokken maar

omdat we denken dat dit eraan kan bijdragen dat de finishing touch wordt aangebracht en tevens in

de communicatie ervan kan bijdragen aan het positieve beeld van een Belastingdienst die duchtig

meezingt in het koor van de externe dienstverleners zonder daarbij de belangen van de eigen
continuiteit uit het oog te verliezen Dit kan tevens een goede stap zijn in de richting van het werken

met een in Control Statement voor de hele organisatie

In januari 2021 verscheen voor het eerst een jaaroverzicht Rijksbrede ICT dienstverlening door de

IV organisatie van Belastingdienst Dit beschouwen we als een aanwinst Het geeft een goed globaal
overzicht en door dit jaarlijks op te stellen en breder te verspreiden en bespreken houdt het de

gedachte levend dat hier een belangrijke overheidsdienstverlening aan de orde is en is het nuttig als

instrument voor periodieke agendering Dit overzicht kan worden aangevuld met financiele gegevens

en een beschouwing over de ontwikkelingen op dit gebied

2 3 Reactie op de hoofdlijn van de zorgen van de melder

In onze aanpak hebben we de hoofdlijn van de zorgen van de melder meegenomen Die hebben we

in het gespreksverslag met hem als voIgt genoteerd

• Met Compacte Rijksdienst is door kabinet en Kamer besloten tot consolidering van de

datacenters naar 4 ODCs waarvan het rekencentrum van de Belastingdienst er een is

• Dit is niet eenduidig verwerkt in een interne strategic voor het accepteren en uitvoeren van

dienstverlening voor andere onderdeien van de Rijksdienst

Onze reactie hierop hebben we uitgewerkt in de conclusies

• Er is niet een op een strategie gebaseerd handelingskader voor aanvaarden uitvoeren en

evalueren van externe dienstverlening Het ontbreekt aan een uitgewerkte planning en

control cyclus voor externe dienstverlening

Dit hebben we uitgebreid uitgewerkt in de hoofdtekst met name in de hoofdstukken 3 en 4 en

voorzien van conclusies

• Externe dienstverlening is niet goed uitgewerkt in de Administratieve Organisatie Er wordt

niet apart op deze externe dienstverlening tijd geschreven

Ook dit onderwerp is nadrukkelijk aan de orde geweest in de gesprekken Hoofdstuk 7 geeft hiervan

de weerslag en we hebben dit in onze conclusies en advisering uitgewerkt

• Externe dienstverlening komt bottom up tot stand niet gedreven door een algemeen kader
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In onze conclusies is verwoord dat het ontbreken van een algemeen kader risico s heeft Bottom up

werken en professionele gedrevenheid kunnen nuttig zijn in organisaties maar moeten wel

ingekaderd worden

• De relatie tussen departementale beleid en uitvoering is onvolkomen Staring door en

weerwerk van centraal Financien niet krachtig Situatie biedt hiermee te veel ruimte aan het

genoemde bottom up beieid

Onze reactie hierop hebben we uitgewerkt in de conclusies

• Ditzijn omstandigheden waarin niet altijd de goede afwegingen worden gemaakt en risico s

ontstaan dat onjuiste prioriteiten worden gelegd waarbij mogeiijk dringende activiteiten tbv

BD zeifniet aan bod komen

Onze reactie hierop hebben we uitgewerkt in de conclusies
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3 Strategie en kaders overheidsdatacenters Rijksdienst

De basisvraag voor het onderhavige onderzoek is of er een werkende kaderstellende ODC strategie is

voor het door de Directie Informatievoorziening aanvaarden van opdrachten voor externe

dienstverlening door het rekencentrum van de Belastingdienst Omdat het hier gaat om een

Over e c sdatacenter waarbij Overheid is beperkt tot de Rijksdienst is deze vraag niet los te zien

van de strategie op Rijksniveau op dit gebied En vervolgens is die dan weer niet los te zien van het

stelsel van onderlinge dienstverlening op het bredere gebied van de bedrijfsvoering van en aan

onderdelen van de Rijksdienst Immers indien er op het Rijksniveau een strategie en daarop

gebaseerde bindende kaders zijn afgesproken dan zijn ook het ministerie van Financien en zijn

uitvoeringsdiensten daaraan gebonden Daarom gaan we in dit hoofdstuk 3 van onze rapportage als

eerste in op wat er op het niveau van het Rijk tot stand is gebracht In hoofdstuk 4 bezien we dit

binnen de Belastingdienst

3 1 Compacte Rijksdienst
Als startpunt nemen we het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst 14 februari 2011 Er is

ook voor de start van dit programme al sprake van vormen van samenwerking^ maar dit krijgt een

forse impuls met dit programme waarmee ook inhoud wordt gegeven aan detaakstellingen van het

toenmalige kabinet

Een hoofdlijn van het programme is de ontwikkeling van een rijksbrede infrastructuur voor de

ondersteunende bedrijfsvoering

We staan hierbij stil omdat het ministerie van Financien en de Belastingdienst niet alleen een

dienstverlener zijn binnen de Rijksdienst maar ook een ontvanger van door andere onderdelen van

het Rijkgeleverde diensten Hoe de balans daarin is is geen onderwerp van ons onderzoek maar het

is dienstig om vast te stellen dat ook de externe dienstverlening door de Directie IV uiteindelijk deel

uitmaakt van een bredere wederkerige relatie

Het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst is vastgesteld met instemming van deTweede

Kamer In de Jaarrapportage bedrijfsvoering wordt jaarlijks gerapporteerd Deze jaarrapportage is na

afronding van Compacte Rijksdienst in 2014 voortgezet Compacte Rijksdienst onderscheidt een

aantal onderliggende projecten die betrekking hebben op de ondersteunende bedrijfsvoering Zo zijn

er projecten gericht op Personeel en Organisatie Inkoop en Facilitaire Dienstverlening De

Belastingdienst neemt aan deze projecten deel als leverancier en als afnemer Zo is de Facilitaire

Dienst CFD van de Belastingdienst de dienstverlener voor een aantal Rijkspanden

3 2 Actuele situatie Rijksbrede Dienstverlening

De website www rijksbrededienstverleners nl geeft een actueel overzicht van de rijksbrede
dienstverleners op het gebied van de bedrijfsvoering Op de landkaart van Nederland wordt zichtbaar

waar de dienstverleners zich bevinden vestigingsplaats voor wie zij werken ministeries en

organisatieonderdelen en onder welke ministerie zij vallen De bedrijfsvoering van de Rijksoverheid

is opgedeeld in een aantal onderdelen domeinen

• Informatiehuishouding en ICT l ICT
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• Facilitair

• Huisvesting

• Inkoop
• Personeel en Organisatie P O

• Overige dienstverleners o a financiele en juridische diensten

De ICT dienstverlening door de Belastingdienst aan andere overheidsorganisaties bestaat uit de

volgende onderdelen bron Jaaroverzicht ICT Dienstverlening 2020 januari 2021

• Datacenceir housintEdien len worden afgenomen door het NFI Justid ODC Moofd

DUO SSC ICT en het MCSC Koninhfijke Bjblbtheek KB is een meuweklant
• Indesamenwerking met BtJzDndereOpsporingsdienstenisinzozode FoTenrsiKh

Domein dienstverleniing in productiegepanvoorde Inspectie ZW Voor de

NederlandseVoedseienWarenautoriteit HVWA iseenopdracht in uitvoering vooreen

plot Hanskenop hetForensisch Domein Andere opsporingsdiensten hebben te kennen

gegeven intenessete hebben in deze dienst
• Hel Rijksbreed Video Conferencing Platform RVCP maakthetmogetykom rijksbreed

video tevergaderen Opdrachlgever is DGOO CIO Rijk
Door de huidige omstandi^ieden veroorzaaktdoor Ccvid igen de noodzaak van de

Rijksoverheid om opafstand samen te kunnen v erken en tevergaderen maaktde

gebele Rijksoverheidgebniik van Qsco Webex Hiemee isde Rijksoverfieid instaat om

iacatie plaat5 tijd en device onafhankelijk te video verpderen
• De Rooterinpvoorzienlng Identity Sridge isin productie Opdrachtgever is Logfus

minBZK Deeersteklanten van Logiuszijn inmiddeisaangesloten opde

Rooteringsvoorzienini Orpnisaliesmeteen publieketaakkunnen via Logjus

aansluiten op de Rouieiinpvoorzienirigen zich voorbereiden opdeverplithtlngen van

de Wet digital e overheid
•

Bij hijssvesting in rljkskantoren Is er een loenamevan bestaande IDV P diensten en

nieuweklanien Hierin wordt samengewerkt met DGOO als opdrachtgever en S50 CFD

als Concemdienistverlerter CDV voorde in richting van facili tai re diensten

Voor ons onderzoek bepalen we ons tot de datacenter dienstverlening en laten we de andere

vormen van dienstverlening buiten beschouwing In het bovenstaande overzicht zijn dat met name

de onderwerpen bij de eerste twee bullets en bij de vierde bullet We zijn dieper ingegaan op de

casussen Koninklijke Bibliotheek en ISZW genoemd in de eerste twee bullets mede omdat deze

door de melder prominent onder de aandacht zijn gebracht

3 3 Datacenterdienstverlening

Terugkerend naar Compacte Rijksdienst kreeg deze soort dienstverlening vorm in Project 4 van

Compacte Rijksdienst dat gaat over de ICT infrastructuur Onderdeel daarvan is het plan om het

aantal datacenters in de rijksdienst te doen krimpen van 64 naar 4a Sop basis van de al opgestelde

businesscase Ministeries dragen bun ICT datacenters over aan deze gemeenschappeiijke datacenters

Ook het ministerie van Defensie zal hierbijin beschouwing warden genomen Dit onderdeel heeft een

doorlooptijd van vierJaar

Datacenterdienstverlening kan zijn

hetfysiek plaatsen van de apparatuur van de klant housing

het leveren van apparatuur als onderdeel van de dienst

het leveren van apparatuur en beheer van besturingssystemen hosting
het leveren van apparatuur beheer van besturingssystemen en applicaties
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andere toegevoegde diensten bijv telefonie denk aan telco s met datacenters

In het spraakgebruik onderscheidt men veelal de drieslag housing hosting en beheer van software

3 4 ODC vorming binnen de Rijksdienst 2011 2021

We volgen het spoor van de ontwikkeling van overheidsdatacenters aan de hand van een aantal

citaten uitde jaarrapportages bedrijfsvoering

De jaarrapportage bedrijfsvoering 2011 zegt Een datacenter is de basis voor de tCT van de

overheid In deze ruimte met servers en airco’s vindt opslag en verwerking van data

plaats Van de 64 datacentra die de rijksoverheid bezit moeten er

uiteindelijk vier a vijf overbUjven Dat levert het Rijk miljoenen euro s op

Om dit te realiseren is als onderdeel van de aanpak Compacte Rijksdienst
onder leiding van DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk het programme
consoiidatie datacenters ingesteld waarbinnen een aantal

datacentervoorzieningen wordt gerealiseerd

De jaarrapportage 2012 De samenvoeging van de datacenters is een onomkeerbaar proces Voor de

vier uiteindelijke centers is een aanbestedingsprocedure afgerond in 2012 een tweede loopt terwiji

het sluitingsplan van de huidige 64 centers is vastgesteld De jaarlijkse rapportage van grote en

risicovolle ICT projecten laat zien dat de kwaliteit van de kostenschattingen toeneemt in vergelijking

met de rapportage over 2010 2011

En

Verder zijn alie 64 datacenters toegewezen aan een van de vier uiteindelijke centers en is een

sluitingsplan vastgesteld

De jaarrapportage 2013

Twee van de vier rijks overheidsdatacenters ODC zijn in 2013 geopend in Amsterdam en in

Groningen

• In 2013 is daarnaast gewerkt aan de opievering van de laatste twee overheidsdatacenters in 2014

• Migratie en sluiting van de meeste huidige datacenters is gepiand tussen 2013 2017 Enkeie laatste

migraties en

sluitingen volgen in 2018 t m 2020 Inmiddels zijn 13 van de 64 datacenters gesloten

En

De vier datacenters die overbUjven na afronding van de consoiidatie van de huidige
64 datacenters van de rijksdienst moeten de technische basis vormen voor de gesloten rijkscloud

De jaarrapportage 2014

in 2014 zijn twee Rijks overheidsdatacenters ODC s gerealiseerd het ODC van SSC ICT

Haaglanden in Rijswijk en het gerenoveerde Datacenter van de Belastingdienst in Apeldoorn
In totaal zijn er nu vier Rijks overheidsdatacenters gerealiseerd Ultimo december 2014 zijn

19 van de 64 huidige datacenters gesloten project 4 ICT infrastructuur en project 7 een

ICT aanbieder
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De jaarrapportage 2015

Met vierde en laatste rijks OverheidsDataCenter ODC Haaglanden is begin 2015 opgeleverd
Er zijn nu vier ODC s operationeel De migraties van 64 oude datacenters naar de vier ODC s

van het Rijk is in voile gang Bind 2015 waren 28 datacenters gemigreerd naar een van de

vier ODC s

In de jaarrapportage 2019 komen ODC s alleen aan de orde in de paragraaf over de milieuaspecten

energieverbruik Over de ontwikkeling wordt nu gerapporteerd via de Strategische l agenda

Rijksdienst

De versie 2019 hiervan stelt

ICT dienstverleners binnen de Rijksdienst maken voor de huisvesting van bun eigen hardware

housing altijd gebruik van een van de vier overheidsdatacenters ODC s De consolidatie van

datacenters loopt volgens plan

En tenslotte een citaat uit de Editie 2020

Overheidsdatacenters ICT dienstverleners binnen de Rijksdienst gebruiken voor de huisvesting van

hun eigen hardware housing een van de vier overheidsdatacenters ODC s Afgeiopen jaren is een

traject ingezet om het aantal overheidsdatacenters sterk te verkleinen Dit traject zal naar

verwachting in 2021 warden afgerond

Er is sterk ingezet op vermindering van het aantal datacenters Meestal worden daarbij vooral

bedrijfseconomische argumenten genoemd maar zeker is dat deze vermindering ook bedoeld is om

te leiden tot meer kwaliteit eenheid en veiligheid van de dienstverlening Voor de vermindering is

een plan uitgevoerd waarin de migratie van op te heffen datacenters en hun overgang naar een van

de 4 ODC s een plek hadden Dit plan is en het bijbehorende sluitingsplan is niet in ons bezit We

lijken te mogen vaststellen dat dat migratie van andere niet belastingdienst rekencentra naar het

rekencentrum van de Belastingdienst is voorbijgegaan aan de Belastingdienst Als achtergrond

daarbij is in de gesprekken aangegeven dat de activiteiten van het rekencentrum van de

belastingdienst al een robuuste omvang hadden gesprekspartners stelden dit op meer dan een

kwart van de activiteiten van de Rijksdienst als geheel

De consolidate van de Rijksdatacenters heeft geleid tot de volgende vier ODC s bronnen onder

meer Kamerstukken zoals 2019Z23S13 Enterprise Architectuur Rijksdienst online de gevoerde

gesprekken

ODC Belastingdienst eigendom Rijksoverheid

ODC Rijswijk eigendom Rijksoverheid dat vooral diensten levert aan SSC ICT de ICT

dienstverlener van de Haagse departementen

ODC Noord huur afgeschermde datacentervloer van KPN vooral dienstverlener voor

Rijksorganisaties in het Noorden

ODC Amsterdam huur afgeschermde datacentervloer van Equinix vooral dienstverlener

voor RWS en Justitie

De rekencentra voorzieningen van Politie en Defensie blijven hierbij buiten beschouwing

1

2

3

4
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De ontwikkeling van de ODCs is nog altijd een relevant issue oak in verband met vraagstukken van

bescherming van rijksdatabeheer De brief van de staatssecretaris van BZK d d 27 mei 2020 aan de

Tweede Kamer der Staten Generaal vermeldt bet volgende

De Rijksoverheid voert een actieve strategie am dataopslag en verwerking ten behoeve van bet Rijk

in Nederlandplaats te laten vinden Deze strategie komt voort uit bet streven naar een kracbtige

kleine en dienstverlenende Rijksoverbeid zoals vastgelegd in bet programme Compacte Rijksdienst

CRD en uit de Informatiseringstrategie l strategie Rijk die op 14 ebruari respectievelijk 15

november 2011 aan uw Kamer zijn toegezonden De strategie beeft onder andere tot doel am de ICT

voorzieningen samen te brengen tot een samenbangend gebeel van gespecialiseerde ICT

dienstverleners en een digitate infrastructuur waarop beleidsontwikkeling uitvoering toeziebt en

bandhaving tot stand wordt gebracht Met programma CRD bestond uit vijfprojecten waaronder

project vier ICTinfrastructuur van bet Rijk Een van de concrete doetstetlingen van dit project wos om

de verbrokkelde ICT infrastructuur van de rijksdienst meer een samenhangende

datacentervoorziening te laten warden door de consolidatie van de rijksdatacenters van 64 naar vier

a vijf overheidsdatacenters {ODC s De grondslag voor deze consolidatie die naar verwachting in

2020 wordt afgerond is geent op zeven kaders Deze kaders vormen algemene eisen van de te

reaiiseren ODC s Een van de kaders houdt in dat de data die in de ODC’s warden opgeslagen of

verwerkt binnen de Nederlandse besebikkingsmaebt moeten vallen De strikte eis bierbij is dat de data

in Nederland moeten blijven om de veiligbeid te borgen Hiertoe werd destijds besloten nadat bet

kennisinstituut ENISA van de ED concludeerde dat bet uitbesteden van ICT diensten dan wel opslag

van informatie buiten Nederland tastig te mitigeren risico s met zicb bleek mee te brengen

In het landschap van de 4 ODC s neemt het datacenter van de Belastingdienst een bijzondere plaats

in

het is met SSC ICT Den Haag een van de twee echte overheidsdatacenters in de meest strikte

zin de andere twee zijn ondergebracht bij commerciele partijen

Het is het enige ODC dat redundantie in verschillende gebouwen biedt

het staat in hoog aanzien voor wat betreft zaken als kwaliteit en security

Dit maakt het rekencentrum van de Belastingdienst een aantrekkelijke parti] binnen de Rijksdienst

3 5 Governance binnen het Rijk in kort bestek

ondergebracht bij het ministerie van BZK heeft op het niveau

van de Rijksdienst tot doel het bevorderen van de voortgang en kwaliteit van de digitalisering van

individuele organisaties^ het bevorderen van de interoperabiliteit tussen organisaties en consistentie

richting doelgroepen het verminderen van de risico s bij digitalisering en het verlagen van de kosten

en beslag op andere resources van digitalisering

Binnen elk departement is een [
Financien als de Belastingdienst hebben een|iQ ^ H

zit het ClO beraad met

ook lid van dit ClO beraad

Het ClO beraad kent voorportalen waarvan het Chief Technology Officer CTO beraad er een is l[Q^

10 2 e

jaangewezen Zowel het kerndepartement van10 2 e

10 2 e 10 2 e 10 2 e isvoor

10 2 e

Over de verhouding tussen[
doet het Besluit ClO stelsel Rijksdienst uitspraken

]en de CIO s van onderdelen van een ministerie10 2 e
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