
Ministerie van Financien

DIrectie Bedrljfsvoermg
TER DESLISSIMG

Aan I

de minist^
de stiatsiecretaris van Financien Fiscaliteit en Beiastingdienst
de staatssecretaris van Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Verzending Departementaal Meerjarig Informatieplan
MIP 2023 2025 Financien aan de Tweede Kamer

Datum

22 September 2022

Notanummer

2022 0000235156

Aanleiding
ABDTOPConsult adviseert in haar onderzoek IV en overheid de pubertijd voorbij
een proces in te richten waarbij departementen jaariijks een departementaal
meerjarig informatieplan naar de Tweede Kamer sturenT

Bijiagen
2

Vanaf 2022 sturen departementen jaariijks op de 2® woensdag van november hun

meerjarige informatieplannen hierna MIP naar de Tweede Kamer^

y i i
Geadvlseerd beslult

• U wordt gevraagd in te stemmen met het verzenden van bet departementaal
meerjarig Informatieplan en deze te ondertekenen

• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota

conform de beieidslijn Actieve openbaarmaking nota s Omiijnde deien worden

voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

LL c C

Kern

Flet departementale MIP bevat de prioritaire informatiebeleidsdoelstellingen
van het ministerie voor de komende jaren De doelstellingen zijn verbonden

aan zowel maatschappelijke opgaven en departementale beleidsdoelsteliingen
als de I strategie Rijk
Flet departementale MIP is gebaseerd op al bestaande plannen en projecten
zoals gemeld aan de Tweede Kamer in eerdere Kamerbrieven Flet bevat geen

nieuw beleid of nieuwe toezeggingen en omvat geen financiele claims

BZK CIO Rijk stelt op basis van het departementale MIP van alle

departementen een rijksbrede beschouwing op Deze wordt door de

Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering aan de vaste

Kamercommissie Digitale Zaken verzonden Flet departementale MIP met

Informatieplan van de Beiastingdienst worden in de bijiage meegezonden
Met BZK is afgestemd dat departementen zelf het departementale MIP naar

de eigen vaste Kamercommissie verzenden

Op 14 november behandelt de Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en

Digitalisering de rijksbrede beschouwing in het Wetgevingsoverleg samen

I

‘ Kamerstuk 26643 nr 656
2 Kamerstuk 26643 nr 899
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i

met de Werkagenda Digitalisering^ en de begrotingen van BZK EZK en J V

waar het digitalisering betreft

Bij Financien is in 2021 ervaring opgedaan met het opstellen en afstemmen

van een departementaal MIP in de vorm van een proef plan Dat proef plan is

de basis van het voorMggende plan dat onder andere is afgestemd met de

CIO s van de organisatieonderdelen van Financien en FEZ

Recentelijk is met BZK afgesproken dat verdiepende plannen in de bijlage
van het departementale MIP meegezonden kunnen worden Financien

gebruikt hiervoor een groeimodel waarbij de cycles van herijken en

aanbieden van de informatieplannen op basis van de ervaring van dit jaar
wordt verfijnd
De Belastingdienst beschikt over een vastgesteld^ informatieplan deze wordt

ais bijiage bij het departementaal MIP meegestuurd naar de Tweede Kamer

Het departementale MIP en het informatieplan Belastingdienst sluiten

inhoudelijk op elkaar aan waarbij het departementale informatieplan

hoofdltjnen bevat en het Informatieplan Belastingdienst een verdieping is

specifiek gericht op de context van de Belastingdienst
De informatieplannen voor Toeslagen Douane en het Beleidsdepartement
komen begin 2023 beschikbaar en worden vanaf dat moment meegenomen in

de vaste cyclus van het departementale MIP

Ljv^

Toelichting

Planning proces

• Het departementale MIP is door de CIO s afgestemd met het beleid de

uitvoering en ondersteuning binnen het eigen organisatieonderdeel®
• Het departementale MIP is zowel in het ClO overleg Financien 12 julij en in

de Bestuursraad 2 September aangeboden en opmerkingen zijn verwerkt

• Het resterende deel van het proces ziet er ais voIgt uit

Aanlevering van het meerjarige departementaal

informatieplan aan BZK CIO Rijk voor het opstellen van

de rijksbrede beschouwing

5 oktober

Departementen sturen de meerjarige informatieplannen
aan de eigen vaste Kamercommissie

6 oktober 9 november

De Tweede Kamer ontvangt de rijksbrede beschouwing op

de informatieplannen met de meerjarige

informatieplannen van alle departementen in de bijiage
gericht aan de vaste Kamercommissie Digitale Zaken

9 november

Bijiagen verdiepende informatieplannen van de uitvoerende DG en en het

beleidsdepartement
• Het informatieplan van de Belastingdienst wordt ais eerste meegezonden Ais

onderdeel van het ICT verbeterprogramma^ en naar aanleiding van vragen®

^ De werkagenda bevat de concretisering van de kabinetsopdracht rond digitalisering uit het

coaiitieakkoord

Het kwaliteitskader voor departementaie informatiepiannen stelt het toezenden van de

informatiepiannen van de organisatieonderdeien aan de Tweede Kamer niet verplicht maar

biedt wei ruimte voor bijiagen
^ Het Informatiepian Beiastingdienst 2022 2026 is op 27 januari 2022 vastgesteid door het

DTBD
®
Belastingdienst Toeslagen Douane en het Beleidsdepartement

’ Kamerstuk 31 066 nr 700

Kamerstuk 35570 IX nr 37
s
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1

naar een meerjarig integraal plan heeft de Belastingdienst dit meerjarig

informatieplan opgesteld
• De gevolgen van de ontwlkkelingen vanaf begin dit jaar bijvoorbeeld Arrest

Box 3 het betalen naar gebruik in de automobiiiteit en de ontwikkeling van

een meerjarenportfolio voor de Belastingdienst vanaf 2023 zijn hierin nog niet

meegenomen omdat het informatieplan van de Belastingdienst eind 2021 is

opgesteld voor de periode van 2022 tot 2026 Op dat moment waren deze

ontwikkeMngen nog niet bekend of nog niet ver genoeg gevorderd Dit wordt

meegenomen in het informatieplan Belastingdienst 2023 2027

• De informatieplannen van Toeslagen Douane en het Beleidsdepartement
komen begin 2023 beschikbaar

Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

De vaste Kamercommissie Financien heeft eerder gevraagd naar de

ontwikkelingen en stand van zaken van een meerjarig integraal plan van aanpak
voor de ICT voor specifiek de Belastingdienst® De Belastingdienst heeft

aangegeven als onderdeel van het ICT verbeterprogramma^® een meerjarig

informatieplan op te stellen en daarbij aan te sluiten bij de rijksbrede

ontwikkelingen

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

5 Kamerstuk 35570 [X nr 37

Kamerstuk 31 066 nr 700
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Ministerie van Financien

Directie BedrijfsvQering
TER BESLIS5ING

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst
de staatssecretaris van Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Verzending Departementaal Meerjarig Informatiepian
MIP 2023 2025 Financien aan de Tweede Kamer

Datum

22 September 2022

Notanummer

2022 0000235156

Aanleiding
ABDTOPConsult adviseert in haar onderzoek IV en overheid de pubertijd voorbij
een proces in te richten waarbij departementen jaarlijks een departementaal

meerjarig informatiepian naar de Tweede Kamer sturenT

Bijiagen
2

Vanaf 2022 sturen departementen jaarlijks op de 2® woensdag van november hun

meerjarige informatiepiannen hierna MIP naar de Tweede Kamer^

Geadviseerd besluit

• U wordt gevraagd in te stemmen met het verzenden van het departementaai

meerjarig Informatiepian en deze te ondertekenen

• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s Omiijnde delen worden

voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

f S
Kern

C0U
‘

Het departementale MIP bevat de prioritaire informatiebeleidsdoelsteliingen
van het ministerie voor de komende jaren De doeisteiiingen zijn verbonden

aan zowel maatschappelijke opgaven en departementaie beieidsdoelstellingen
als de I strategie RiJk
Het departementaie MIP is gebaseerd op ai bestaande piannen en projecten
zoais gemeld aan de Tweede Kamer in eerdere Kamerbrieven Het bevat geen

nieuw beieid of nieuwe toezeggingen en omvat geen financieie claims

BZK CIO Rijk stelt op basis van het departementaie MIP van alle

departementen een rijksbrede beschouwing op Deze wordt door de

Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering aan de vaste

Kamercommissie Digitale Zaken verzonden Het departementaie MIP met

Informatieplan van de Belastingdienst worden in de bijiage meegezonden
Met BZK is afgestemd dat departementen zelf het departementaie MIP naar

de eigen vaste Kamercommissie verzenden

Op 14 november be’handelt de Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en

Digitalisering de rijksbrede beschouwing in het Wetgevingsoverleg samen

f
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met de Werkagenda Digitaliserlng^ en de begrotlngen van BZK EZK en J V

waar het digitalisering betreft

• Bij Financien is in 2021 ervaring opgedaan met het opstellen en afstemmen

van een departementaaf MIP in de vorm van een proef plan Dat proef plan is

de basis van het voorliggende plan dat onder andere is afgestemd met de

CIO s van de orqanisatieonderdelen van Financien en FEZ

• Recentelijk is met BZK atgesproken dat verdiepende plannen in de bijlage
van het departementale MIP meegezonden kunnen worden Financien

gebruikt hiervoor een groeimodel waarbij de cyclus van herijken en

aanbieden van de inforniatieplannen op basis van de ervaring van dit jaar
wordt verfijnd

• De Belastingdienst beschikt over een vastgesteld^ informatieplan deze wordt

als bijiage bij het depaTtementaal MIP meegestuurd naar^eTweede Kamer

Het departementale MIP en het informatieplan Belastingdienst sluiten

inhoudelijk op elkaar aan waarbij het departementale informatieplan

hoofdlijnen bevat en het Informatieplan Belastingdienst een verdieping is

specifiek gericht op de context van de Belastingdienst
• De informatieplannen voor Toeslagen Douane en het Beleidsdepartement

komen begin 2023 beschikbaar en worden vanaf dat moment meegenomen in

de vaste cyclus van het departementale MIP

Toelichting

Planning proces

• Het departementale MIP is door de CIO s afgestemd met het beleid de

uitvoering en ondersteuning binnen het eigen organisatieonderdeel^
• Het departementale MIP is zowel in het ClO overleg Financien 12 juli en in

de Bestuursraad 2 September aangeboden en opmerkingen zijn verwerkt

• Het resterende deel van het proces ziet er als voIgt uit

Aanlevering van het meerjarige departementaal

informatieplan aan BZK CIO Rijk voor het opstellen van

de rijksbrede beschouwing

5 oktober

6 oktober 9 novemberDepartementen sturen de meerjarige informatieplannen
aan de eigen vaste Kamercommissie

De Tweede Kamer ontvangt de rijksbrede beschouwing op

de informatieplannen met de meerjarige

informatieplannen van alle departementen in de bijiage

gericht aan de vaste Kamercommissie Digitale Zaken

9 november

Bijiagen verdiepende informatieplannen van de uitvoerende DG en en het

beieidsdepartement

• Het informatieplan van de Belastingdienst wordt als eerste meegezonden Als

onderdeel van het ICT verbeterprogramma^ en naar aanleiding van vragen®

^ De werkagenda bevat de concretisering van de kabinetsopdracht rond digitalisering uit het

coalitieakkoord
“
Het kwaliteitskader voor departementale informatieplannen stelt het toezenden van de

informatieplannen van de organisatieonderdelen aan de Tweede Kamer niet verplicht maar

biedt wel ruimte voor bijiagen
Het Informatiepian Belastingdienst 2022 2026 is op 27 januari 2022 vastgesteld door het

DTBD

6kamerstuk 31 066 nr 700

Kamerstuk 35570 IX nr 37

elastingdienst Toeslagen Douane en het Beleidsdepartement

a

Pagina 2 van 3

1570559 00001



naar een meerjarlg_integraal plan heeft de Belastingdienst dit meerjarig

informatieplan opgesteld
• De gevolgen van de ontwikkelingen vanaf begin dit jaar bijvoorbeeld Arrest

Box 3 het betalen naar gebruik in de automobiliteit en de ontwikkeling van

een meerjarenportfolio voor de Belastingdienst vanarJUTTzijn hierin nog niet

meegenomen omdat Piet informatieplan van de Belastingdienst eind 2021 is

waren deze

ontwikkelingen nog niet Bekend of nog niet ver genoeg gevorderd Dit wordt

meegenomen in het informatieplan Belastingdienst 2023 2027

• De informatieplannen van Toeslagen Douane en het Beieidsdepartement
komen begin 2023 beschikbaar

opgesteid voor de periode van

Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

De vaste Kamercommissie Finanden heeft eerder gevraagd naar de

ontwikkelingen en stand van zaken van een meerjarig integraal plan van aanpak
voor de ICT voor specifiek de Belastingdienst® De Belastingdienst heeft

aangegeven als onderdeel van het ICT verbeterprogramma^° een meerjarig

informatieplan op te stellen en daarbij aan te sluiten bij de rijksbrede

ontwikkelingen

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

5 Kamerstuk 35570 IX nr 37

Kamerstuk 31 066 nr 700
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